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مقام معظم رهبری در دیدار مسئوالن و کارگزاران نظام:

همه مسئوالن موافق توافقی منصفانه و عادالنه ،عزتمند و منطبق با منافع و مصالح ایران هستند
رهبر معظم انقالب اسالمی ضمن «تبیین پیامدهای مثبت ،چالش ها و راهکارهای تحقق
اقتصاد مقاومتی» ،درباره روند مذاکرات هسته ای نکات تعیین کننده ای بیان کردند.
ایشان با اعالم و تشریح صریح خطوط قرمز هستهای ایران تأکید کردند :امریکایی ها به
دنبال نابود کردن صنعت هسته ای ایران هستند ،در مقابل همه مسئوالن ایران ضمن تأکید
بر خطوط قرمز ،به دنبال توافقی خوب یعنی توافقی منصفانه و عادالنه ،عزتمند و منطبق با
منافع و مصالح ایران هستند.
به گزارش ایسنا ،حضرت آیت اهلل خامنهای سهشنبه گذشته در دیدار رمضانی سران قوا
و مسئوالن و مدیران ارشد نظام ،در ابتدا با اشاره به ماه مبارک رمضان که ماه تقوا است ،به
تبیین دو نوع تقوای شخصی و اجتماعی پرداختند و گفتند :تقوای شخصی در واقع آن حالت
و مراقبت دائمی است که انسان را از ضربه های مهلک معنوی در امان نگه می دارد و البته
در امور دنیوی او نیز تأثیرات بسیار مهمی دارد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای تقوای جامعه را قابل تعمیم به مسائل اجتماعی و اقتصادی
دانستند و تأکید کردند :تقوای جامعه در مسائل اقتصادی ،همان اقتصاد مقاومتی است که
کشور را در مقابل تکانه های ناشی از حوادث جهانی یا در مقابل تیرهای زهرآگین سیاستهای
معارض جهانی حفظ می کند.
ایشان با یادآوری هشدارهای مکرر خود در سالهای گذشته درخصوص لزوم استحکام بخشی
کشور در مقابل خیز اقتصادی قدرتها خاطرنشان کردند :در این سالها مسئوالن در حد و توان خود
تالشهای خوبی را انجام دادند اما موضوع اقتصاد مقاومتی باید با استفاده از همه توان و ظرفیت
کشور پیگیری و محقق شود.
رهبر انقالب اسالمی با تأکید بر اینکه الگوی اقتصاد مقاومتی در برخی کشورهای دیگر اجرا
و تأثیرات مثبت آن دیده شده است ،نقطه کانونی اقتصاد مقاومتی را درون زایی و نگاه به درون
دانستند و گفتند :این درون زایی به معنای انزوا طلبی نیست بلکه تکیه به ظرفیت ها و توانایی های
درونی ،با نگاه به بیرون است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر اینکه تدوین سیاستهای اقتصاد مقاومتی محصول خرد
جمعی و مشورت های طوالنی بوده است ،افزودند :بعد از ابالغ این سیاستها ،بسیاری از صاحبنظران
اقتصادی آن را تأیید کرده اند و اکنون اقتصاد مقاومتی وارد ادبیات و فرهنگ رایج اقتصادی کشور
شده است.
ایشان مدل اقتصاد مقاومتی را ،مقابل مدل قدیمی دیکته شده از طرف قدرتها به کشورهای
جهان سوم دانستند و خاطرنشان کردند :این مدل قدیمی مبتنی بر نگاه به بیرون است اما مدل
اقتصاد مقاومتی ،الگویی مترقی و متکی به ظرفیت های درونی است.
رهبر انقالب اسالمی افزودند :ممکن است عده ای اینگونه تصور کنند که مدل اقتصاد مقاومتی،
الگویی مطلوب است اما امکان تحقق آن وجود ندارد در حالیکه قاطعانه می گویم ،اجرای الگوی
اقتصاد مقاومتی در شرایط کنونی کشور و با توجه به ظرفیت های موجود ،کام ً
ال امکان پذیر است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای بعد از این مقدمه به بیان برخی از ظرفیت های فراوان کشور که می
توانند مبنای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی قرار گیرند ،پرداختند .نیروی جوان تحصیل کرده
ی متخصص و دارای اعتماد به نفس اولین ظرفیتی بود که رهبر انقالب اسالمی به آن اشاره کردند
و گفتند :وجود این تعداد نیروی جوان تحصیل کرده در کشور از برکات انقالب است به شرط آنکه
سیاستهای غلط موجب پیر شدن جامعه و کاهش نیروی جوان ،نشود.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به وجود  10میلیون فارغ التحصیل دانشگاهی و بیش از
چهار میلیون دانشجوی در حال تحصیل در کشور که  25برابر اول انقالب است ،تأکید کردند :این
تعداد نیروی تحصیل کرده جوان و متخصص از افتخارات نظام اسالمی و یک فرصت بسیار بزرگ
است.
ایشان جایگاه اقتصادی کشور را یکی دیگر از ظرفیت ها برشمردند و افزودند :براساس آمارهای
جهانی ،جمهوری اسالمی ایران دارای رتبه بیستم در اقتصاد دنیا است که در صورت بهره برداری از
ظرفیت های استفاده نشده ،امکان رسیدن به رتبه دوازدهم اقتصاد دنیا وجود دارد.
رهبر انقالب اسالمی جایگاه اول ایران در مجموع ذخایر نفت و گاز را از جمله ظرفیت ها
دانستند و با اشاره به موقعیت جغرافیایی ممتاز کشور به عنوان نقطه اتصال شمال به جنوب و شرق
به غرب ،گفتند :همسایگی با  15کشور ،با جمیعتی  370میلیونی به عنوان بازار خارجی بسیار نزدیک
و همچنین جمعیت بیش از  70میلیون کشور به عنوان بازار داخلی بزرگ ،از دیگر ظرفیت هایی
هستند که اگر فقط به همین بازار داخلی توجه شود ،وضعیت تولید دگرگون خواهد شد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای زیر ساخت های اساسی کشور در انرژی ،حمل و نقل ،ارتباطات،
نیروگاهها ،و سدها و همچنین تجربه مدیریتی متراکم در کشور را از دیگر ظرفیت ها برشمردند
و خاطرنشان کردند :ما باید از این ظرفیت ها بصورت مناسب و صحیح استفاده کنیم زیرا مشکل
کشور ،نبود طرح و یا سخن صحیح و کارشناسی نیست بلکه مسئله اصلی که در محیط های
نخبگانی هم تکرار می شود ،استفاده شایسته نکردن از طرح ها و سخن های صحیح است.
ایشان برخی مشکالت را ناشی از چالش های درونی کشور دانستند و در بیان بخشی از این
چالش ها ،گفتند :چالش بزرگ کشور ما سهل انگاری در عمل و ساده و سطحی نگریستن به
مسائل است.
رهبر انقالب اسالمی تأکید کردند :مباحث لفظی و روشنفکری کار را پیش نمی برد بلکه حل
مسائل ،نیازمند حرکت و اقدام و پیگیری بلندمدت امور است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر اینکه به نتیجه رسیدن برخی کارهای بزرگ شاید نیازمند
سپری شدن مدت زمانی به اندازه یک نسل باشد ،افزودند :آن زمانی که درباره نهضت علمی در
کشور ،در دانشگاهها صحبت می شد ،شاید کسی باور نمی کرد که بعد از  10تا  15سال حرکت
علمی کنونی در کشور ،به همت اساتید و جوان های با استعداد بوجود آید اما امروز در مقایسه با آن
سالها ،شاهد پیشرفت چشمگیر و در برخی زمینه ها شاهد پیشرفت خیره کننده هستیم.
راههای موازی و آسان ولی در عین حال مهلک ،یکی دیگر از چالش های داخلی بود که رهبر
انقالب اسالمی به آن اشاره کردند و در تبیین این موضوع گفتند :برخی اوقات تأمین برخی کاالها
و نیازها از دو مسیر امکان پذیر است .یک مسیر از طریق اروپا و آسان و مسیر دیگر از طریق غیر
اروپا ولی سخت .مسیر اول انسان را در تنگنا قرار خواهد داد و دوستان او را ضعیف و دشمنان او
را قوی می کند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای افزودند :یکی دیگر از چالش های درونی که خطای بسیار بزرگ و
اساسی است ،این است که تصور شود با فاصله گرفتن از مبانی اعتقادی و اصول نظام اسالمی،
همه راهها باز خواهد شد.
ایشان خاطرنشان کردند :مسئوالن در دولت خدمتگزار ،انسانهای معتقد به مبانی و اصول انقالب
هستند و من از آنها گله ای ندارم ولی در مجموعه دست اندرکاران ،برخی تصور می کنند با کوتاه
آمدن از اصول ،درها گشوده خواهد شد در حالیکه نتیجه این خطای بزرگ را در سالهای اخیر در
برخی کشورها دیده ایم.
رهبر انقالب اسالمی تأکید کردند :تنها راه پیشرفت ،ایستادگی و پافشاری بر مبانی و اصول
است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای یکی دیگر از چالش های درونی را این موضوع دانستند که برخی
تصور می کنند ،مردم مشکالت را تحمل نخواهند کرد.
ایشان گفتند :اگر حقایق امور با صداقت الزم و به درستی برای مردم بیان شود ،مردم خواهند
ایستاد و مقاومت خواهند کرد.
ایشان ،تردید در توانایی های درونی کشور را یکی دیگر از چالش ها خواندند و افزودند :باید به
دانشمندان جوان خود و به مجموعه های مردمی در امور اقتصادی اعتماد و از توانایی های آنها
استفاده کرد.
رهبر انقالب اسالمی شرط اصلی برای تحقق اقتصاد مقاومتی را عزم راسخ و جدی و پرهیز از
سهل انگاری و راحت طلبی و تکیه بر مدیریت جهادی برشمردند و تأکید کردند :مدیریت جهادی
عبارت است از توکل بر خداوند و استفاده از تدبیر و عقالنیت و در عین حال پیش بردن کارها با
عزم راسخ و بدون هراس از جوانب.

حضرت آیت اهلل خامنه ای ،ترویج فرهنگ متناسب با اقتصاد مقاومتی را در کنار بکارگیری
مدیریت جهادی ،ضروری دانستند و خاطرنشان کردند :صدا و سیما ،رسانه ها ،مسئولین ،ائمه
جمعه و همه کسانی که سخن آنان در میان مردم تأثیرگذار است ،باید ترویج گر فرهنگ اقتصاد
مقاومتی باشند.
ایشان ،صرفه جویی ،مصرف کاالهای داخلی بویژه در دستگاههای دولتی ،مقابله جدی با واردات
بی منطق ،مقابله جدی با قاچاق ،توجه ویژه به کارگاههای تولیدی کوچک و متوسط و بازنگری در
سیاستهای پولی و فعالیتهای نظام بانکی را از ضروریات اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی برشمردند
و تأکید کردند :شرط اصلی تحقق همه این موارد ،همدلی و همزبانی و انسجام درونی است.
رهبر انقالب اسالمی با تأکید بر اینکه همه باید به دولت و مسئوالن کمک کنند ،افزودند :حاشیه
سازی از هر طرفی غیر قابل قبول است و باید از آن پرهیز شود.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در جمع بندی مباحث مربوط به اقتصاد مقاومتی تأکید کردند :ما می
توانیم در زمینه اقتصادی کارهای بزرگی انجام دهیم و از این گذرگاه حساس عبور کنیم.
رهبر انقالب اسالمی در سخنان بسیار مهم شان درباره موضوع هسته ای ،قبل از تشریح برخی
جزئیات مذاکرات و تبیین صریح خواسته ها و خطوط قرمز هسته ای ،سه نکته را مورد تأکید قرار
دادند.
نکته اول اینکه هر آنچه رهبری در جلسات عمومی می گوید عین ًا همان مسائلی است که در
جلسات خصوصی به رئیس جمهور و دیگر مسئوالن ذیربط می گوید بنابراین این خط تبلیغی
غیرصحیح که از برخی خطوط قرمز رسمی در جلسات خصوصی صرف نظر شده است ،خالف
واقع و دروغ است.
دومین نکته ای که حضرت آیت اهلل خامنه ای به عنوان مقدمه بحث هسته ای بیان کردند،
امانت داری ،غیرت ،شجاعت و تدین اعضای تیم مذاکره کننده کشورمان بود.
ایشان گفتند :این تیم ،با غیرت ملی و دقت کامل و با قصد باز کردن گره و پیش بردن کار کشور،
در مقابل تعداد کثیر مذاکره کنندگان طرفهای مقابل ،مشغول تالش است و انصاف ًا با شجاعت،
مواضع را بیان و دنبال می کند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای خاطرنشان کردند :هرکسی از جزئیات مذاکرات باخبر شود حتم ًا به
این مطالبی که درباره تیم هسته ای گفته شد ،اذعان خواهد کرد ،البته آنها ممکن است در تشخیص
و عمل خطا کنند اما متدین و غیور هستند.
مخاطب سومین نکته مقدماتی رهبری ،منتقدان هسته ای بودند.
ایشان افزودند :با انتقاد مخالف نیستم و آن را الزم و کمک کننده می دانم اما این یک واقعیت
است که انتقاد کردن از عمل کردن آسان تر است چرا که دیدن عیبهای طرف مقابل راحت است
اما درک دشواریها و نگرانی های او ،مشکل می باشد.
رهبر انقالب افزودند :این حرف من ،نباید مانع ادامه انتقادها شود اما متوجه باشیم که تیم هسته
ای برخی از مسائلی را که مورد انتقاد است می داند اما بعضی ضرورتها او را به برخی اقدامات می
کشاند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای سپس به بیان تاریخچه کوتاهی از روند مذاکره با امریکاییها پرداختند
که به درک روند مذاکرات کمک قابل توجهی می کند.
ایشان گفتند :موضوع مذاکره با امریکایی ها مربوط به زمان دولت قبل است و به فرستادن
واسطه به تهران برای درخواست مذاکره مربوط می شود.
رهبر انقالب در توضیح بیشتر افزودند :در آن زمان ،یک نفر از محترمین منطقه به عنوان
واسطه به دیدار ما آمد و به صراحت گفت رئیس جمهور امریکا از او خواهش کرده که به تهران
بیاید و درخواست امریکایی ها برای مذاکره را مطرح کند ،امریکایی ها به این واسطه گفته بودند
می خواهیم ضمن شناخت ایران به عنوان قدرت هسته ای ،مسئله هسته ای را حل و فصل کنیم
و تحریم ها را ظرف  6ماه برداریم ،البته ما به آن واسطه گفتیم به امریکایی ها و حرفهایشان
اطمینانی نداریم ،اما با اصرار آن واسطه ،قبول کردیم که این مسئله را یک بار دیگر امتحان کنیم
و مذاکرات شروع شد.
رهبر انقالب اسالمی با تذکر دو نکته مهم در هماوردیهای جهانی خاطرنشان کردند :در هر
رویارویی دیپلماتیک دو میدان وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد میدان اصلی که میدان
واقعیت ،عمل و تولید دارایی است و میدان دیپلماسی و سیاست که عرصه تبدیل این داراییها به
امتیاز و تأمین منافع ملی است.
ایشان افزودند :دست خالی هر کشور در میدان اول ،محدوده انعطاف او را در میدان دوم می بندد
و با توجه به همین منطق ،ایران با دستاوردهای مهم و قوی وارد میدان مذاکره شد که برخورداری
از قدرت تولید سوخت  20درصد ،یکی از آنها بود.
رهبر انقالب یادآوری کردند :همه قدرتهای هسته ای از فروختن سوخت  20درصد برای تولید
داروهای هسته ای در مرکز تهران خودداری می کردند و حتی جلوی خرید ما از کشورهای دیگر را
می گرفتند اما جوانان دانشمند و افتخارآفرین ایران ،این سوخت را تولید و به صفحه سوخت تبدیل
کردند و طرف مقابل مات شد.
ایشان افزودند :عالوه بر سوخت  20درصد ،دستاوردهای واقعی و میدانی دیگری هم داشتیم و
در واقع راهبرد ایستادگی ایران در مقابل فشارها جواب داد و امریکایی ها به این نتیجه رسیدند که
تحریم ها اثر مورد نظر و مطلوب آنها را ندارد و باید راه دیگری پیدا کرد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به نگاه شک آلود ایران به طرف امریکایی گفتند :با وجود
این ،ما حاضر بودیم اگر امریکایی ها سر حرفها و وعده های خود به آن واسطه منطقه ای ایستادند،
ما هم هزینه بدهیم چون در مذاکرات می توان براساس عقل و محاسبه ،عقب گردهایی نیز داشت
اما آنها اندکی بعد از مذاکرات زیاده خواهی و بدعهدی را آغاز کردند.
رهبر انقالب با اشاره به اینکه توافق خوب از نظر ایران یعنی توافق عادالنه و منصفانه افزودند:

در جریان مذاکرات امریکایی ها  6ما ِه وعده داده شده برای لغو تحریم ها را ابتدا به یک سال
تبدیل کردند و بعد با زیاده خواهی های مکرر مذاکرات را طوالنی و حتی تهدید به تحریم
بیشتر کردند و از نظامی گری و روی میز و زیر میز سخن گفتند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در نوعی جمعبندی از روند مذاکرات تأکید کردند :تأمل و
مطالعه در روند مطالبات امریکایی ها نشان می دهد هدف آنها ریشه کن کردن صنعت هسته
ای ایران ،از بین بردن ماهیت هسته ای کشور و تبدیل آن به یک کاریکاتور و تابلوی بی
محتوا است.
ایشان با اشاره به نیاز حقیقی و مطالعه شده کشور به  20هزار مگاوات برق هسته ای
افزودند :آنها ضمن تالش برای نابودی صنعت هسته ای و محروم کردن ایرانیان از فواید
فراوان این صنعت ،قصد دارند ضمن ادامه فشارها ،تحریم ها را نیز به نوعی حفظ کنند.
رهبر انقالب سپس در تبیین واقعیات صحنه پیچیده مذاکرات با امریکایی ها ،یک نکته
مهم دیگر یعنی نیاز دولت امریکا به توافق هسته ای را مورد بررسی قرار دادند.
ایشان افزودند :اگر آنها بتوانند به اهداف خود در مذاکرات برسند به یک پیروزی بزرگ
رسیده اند چرا که ملت استقالل طلب ایران را تسلیم کرده اند و کشوری را که می تواند الگوی
دیگر کشورها باشد شکست داده اند و تمام بدعهدی ها و چانه زنی های آنها برای تحقق همین
اهداف است.
رهبر انقالب اسالمی با تأکید بر خواستهای منطقی ایران از اول مذاکرات تا امروز خاطرنشان
کردند :ما از ابتدا گفته ایم می خواهیم تحریم های ظالمانه برداشته شود که البته در مقابل آن،
حاضریم یک چیزهایی بدهیم به شرط اینکه صنعت هسته ای متوقف نشود و لطمه نخورد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در ادامه سخنانشان به ترسیم صریح خطوط قرمز هسته ای
پرداختند.
ایشان به عنوان اولین خط قرمز گفتند :ما برخالف اصرار امریکایی ها محدودیتهای بلند مدت
 12 ،10ساله را قبول نداریم و مقدار سالهای مورد قبول محدودیت را به آنها گفته ایم.
رهبر انقالب ادامه کار تحقیق و توسعه و ساخت و ساز حتی در زمان محدودیت را دومین خط
قرمز ایران اعالم کردند و افزودند :آنها می گویند در مدت  12سال هیچ کاری نکنید اما این ،یک
حرف زور مضاعف و غلط مضاعف است.
رهبر انقالب در توضیح سومین خط قرمز هسته ای تأکید کردند :تحریم های اقتصادی ،مالی
و بانکی چه مربوط به شورای امنیت ،چه کنگره امریکا و چه دولت امریکا باید فوراً هنگام امضای
موافقتنامه لغو و بقیه تحریم ها هم در فواصل معقول برداشته شود.
ایشان افزودند :امریکایی ها درباره تحریم ها یک فرمول پیچیده ،چند الیه و عجیب و غریب
مطرح می کنند که معلوم نیست از آن ،چه چیزی در می آید اما ما صریح ًا مطالبمان را می گوییم.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در ادامه بحث درباره خطوط قرمز مذاکرات هسته ای افزودند :لغو
تحریم ها نباید به اجرای تعهدات ایران منوط شود نگویند شما تعهدات را انجام دهید بعد آژانس
گواهی دهد تا تحریم ها لغو شود ،ما این مسئله را مطلق ًا قبول نداریم.
رهبر انقالب افزودند :اجرائیات لغو تحریم ها نیز باید با اجرائیات تعهدات ایران متناظر باشد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای همچنین تأکید کردند :ما با موکول کردن اجرای تعهدات طرف مقابل
به گزارش آژانس ،مخالفیم چون آژانس بارها و بارها ثابت کرده مستقل و عادل نیست ،بنابراین ما
به آن بدبین هستیم.
ایشان افزودند :می گویند «آژانس باید اطمینان پیدا کند» این چه حرف نامعقولی است ،چگونه
اطمینان پیدا کند ،مگر اینکه وجب به وجب این سرزمین را بازرسی کند.
رهبر انقالب مخالفت قاطع با «بازرسی های غیر متعارف ،پرس و جو از شخصیتهای ایران و
بازرسی از مراکز نظامی» را از دیگر خطوط قرمز هسته ای اعالم کردند.
رهبر انقالب به صراحت تأکید کردند :در ایران ،همه از جمله بنده ،دولت ،مجلس ،دستگاه
قضایی ،دستگاههای امنیتی و نظامی و همه نهادها خواهان توافق خوب هسته ای هستیم ،توافقی
که عزتمندانه ،منصفانه و مطابق با مصالح و منافع ایران ،تدوین شود.
رهبر انقالب افزودند :اگر چه دنبال لغو تحریم ها هستیم اما آنها را از زاویه ای نوعی فرصت می
دانیم چرا که باعث شده به نیروها و ظرفیتهای داخلی توجه بیشتری داشته باشیم.
رهبر انقالب اسالمی همچنین در ابتدای سخنان خود به لزوم بهره گیری از برکات ماه مبارک
رمضان بویژه بهره مندی از ادعیه این ماه و مضامین واالی آن توصیه کردند و گفتند :ماه مبارک
رمضان ،ماه خشوع و استغفار و ماه بازگشت به خدا و خودسازی و اخالق است.
پیش از سخنان رهبر معظم انقالب ،حجت االسالم والمسلمین روحانی با اشاره به آغاز به کار
دولت یازدهم در  22ماه قبل ،رویکرد دولت در زمینه مسایل داخلی را حسن اعتماد ،رفتار مسالمت
آمیز ،کاهش فاصله ها و دوری از افراطی گری دانست و گفت :رویکرد دولت در زمینه سیاست
خارجی تعامل سازنده با جهان با خط قرمز «حفظ استقالل ،عزت و غرور ملی» و در زمینه مسائل
فرهنگی ،فضای بازتر برای همه اصحاب فرهنگ و هنر با خط قرمز اخالق و احکام اسالم بوده
است.
آقای روحانی حل و فصل مسئله مذاکرات در چارچوب احقاق حقوق هسته ای و تامین نیازهای
جامعه و کشور را دو اولویت دولت برشمرد و افزود :آنچه کشورهای قدرتمند را پای میز مذاکره آورد،
مقاومت ملت ایران در برابر فشار بدخواهان و شکست تحریم ها بود.
رئیس جمهور با بیان اینکه تحریم هرگز موفق نخواهد بود و ملت ایران حتی در شرایط تحریم
قادر است مسائل اجتماعی ،اقتصادی سیاسی و فرهنگی خود را بخوبی حل و فصل کند ،گفت :در
شرایط تحریم توانستیم با کمک مردم ،تورم را مهار کنیم و از رکود خارج شویم و در همان شرایط
تحریم بود که رشد سرمایه گذاری باال رفت.
رئیس جمهور افزایش ذخائر کاالهای استراتژیک ،رفع موانع صادرات ،ارائه الیحه خروج از رکود،
کاهش واردات گندم ،تغییر الگوی کشت کشاورزی ،ارائه خدمات درمانی ،کمک به اقشار کمدرآمد
و ارائه یارانه کاالیی ،کاهش اتکا به نفت در بودجه ،صرفه جویی در هزینه های جاری ،راه اندازی
 8هزار واحد صنعتی تولیدی و برداشتن قدمهای مفید در حوزه محیط زیست را از جمله اقدامات
دولت در شرایط تحریم خواند.
حسن روحانی کاهش درآمدهای نفتی دولت را از شرایط خاص امسال دانست و افزود :باید با
تالش ،وحدت ،همدلی و انسجام ،از مشکالت بخوبی عبور کنیم که این کار را با کمک مردم انجام
خواهیم داد.
رئیس جمهور با تاکید بر اینکه نباید بگذاریم در شرایط کنونی فرسایش های غیرضروری در
جامعه ایجاد شود ،اظهار داشت :در صورتی که طرف مقابل زیاده خواهی نکند توافق در دسترس
خواهد بود و از این گردنه تاریخی عبور خواهیم کرد.
رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه ملتهای منطقه امروز تحت فشار
مضاعف در برابر مداخالت برخی کشورها و تروریستها قرار دارند خاطرنشان کرد :جمهوری اسالمی
ایران پیشتاز مبارزه با تروریسم و حمایت از ملت های منطقه بوده و این راه را ادامه خواهد داد.

خبرگزاری آسوشیتدپرس مدعی شد

پیشنهاد دراختیار قراردادن راکتورهای پیشرفته از سوی گروه  5+1به ایران
خبرگزاری آسوشیتدپرس با استناد به یک سند محرمانه مدعی شد که  5+1آماده ارائه پیشنهاد
فنی درباره راکتورهای پیشرفته به ایران است.
به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس ،یک سند محرمانه را که به دست این
خبرگزاری رسیده است نشان میدهد که آمریکا و دیگر مذاکرهکنندگان هستهای با ایران آمادهاند تا
در صورتی که تهران با محدودیت برنامه هستهایاش موافقت کند به این کشور پیشنهاد راکتورهایی
با تکنولوژی باال و دیگر تجهیزات را بدهند.
در این سند محرمانه که یک «همکاری هستهای غیرنظامی» نام دارد ،وعده داده میشود که

ایران به جای تاسیسات آب سنگین خود راکتورهای آب سبک بگیرد.
ایران همواره اتهامات غرب درباره برنامه هستهایاش را رد و تاکید میکند که فعالیتهای
هستهای ایران ماهیت کامال صلح آمیز دارد و تسلیحات هستهای در دکترین دفاعی کشور جایگاهی
ندارد.
همچنین پیشنهاد تبدیل راکتور آب سنگین اراک به راکتور آب سبک در گذشته نیز مطرح شده
بود که ایران با آن مخالفت کرد و قرار شد با همکاری دو طرف راکتور اراک بهگونهای بازطراحی
شود که پلوتونیم کمتری تولید کند.

سیاسی
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دکتر حسن روحانی رئیسجمهور:

انحصار در سیاست مانند انحصار در اقتصاد مخرب است
تحمیل ،تخریب و تفتیش در مسائل مختلف راه به جایی نمیبرد

رئیس جمهور گفت :بنای احزاب در فعالیتهای سیاسی
نباید بر این باشد که یکی بر دیگری پیروز شود و یا یکی
دیگری را حذف کند.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی دولت ،حجتاالسالم
والمسلمین حسن روحانی در ضیافت افطاری که با حضور
جمعی از فعالین سیاسی اصالحطلب و اصولگرا برگزار
شد ،با بیان اینکه امیدوارم این جلسه مقدمهای برای
برگزاری چنین جلساتی در آینده باشد تا بتوانیم از نظرات
و تجربههای فعاالن سیاسی بهرهمند شویم ،گفت :امروز
کشور در شرایط خاصی است و باید با یکپارچگی تامین
منافع ملی در این شرایط را در نظر داشته باشیم.
رییس جمهوری با تاکید بر اینکه یک اصل مهم برای
موفقیت تشخیص اهم بر مهم است ،افزود :طبیعی است که در میان مسایل
متعدد و فراوان کشور ،نمیتوان همواره به اهداف صد در صدی دست یافت ،لذا
باید مسایل را اهم و مهم کرد.
روحانی با بیان اینکه در جمهوری اسالمی اهداف مهم دینی و انقالبی و
ملی داریم ،اظهار داشت :بنای احزاب در فعالیتهای سیاسی نباید بر این باشد
که یکی بر دیگری پیروز شود و یا یکی دیگری را حذف کند ،چرا که همانگونه
که انحصار در اقتصاد مخرب است و نفع عمومی ندارد ،در دنیای سیاست نیز
به همین منوال است و احزاب باید رقابتی سالم را بر مبنای ارایه برنامههای
بهتر سامان دهند.
رییس جمهوری با اشاره به اینکه در عرصههای مختلف سیاسی ،اقتصادی،
اجتماعی ،سرمایهگذاری ،رسیدگی به معضالت زیستمحیطی و آب و غیره
برنامهها و اهداف بلند و بزرگی داریم که باید برای تحقق آنها تالش کنیم،
تصریح کرد :استمداد دولت در همه این زمینهها کمک گرفتن از احزاب و
گروههای مختلف سیاسی است.
روحانی با بیان اینکه در شرایط فعلی کشور تحمیل ،تخریب و تفتیش در
مسایل مختلف راه به جایی نمیبرد ،خاطر نشان کرد :باید شرایطی را برای
جامعه ایجاد کنیم که فضا برای اقناع نسل جوان در مسیر آرمانها ایجاد شود.
رییس جمهوری در ادامه سخنان خود با اشاره به اهمیت مؤلفه قدرت ملی
گفت :یکی از راههای ایجاد و ارتقاء قدرت ملی این است که بتوانیم بر سر
معضالت سیاسی با دنیا گفتگو کرده و به تعامل برسیم چرا که قدرت تعامل
یکی از مؤلفههای مهم قدرت ملی است.
روحانی اضافه کرد :ما امروز به دنبال آن هستیم تا در موضوع مذاکرات

هستهای به عنوان یک نمونه بزرگ از مسایل سیاسی،
حقوق ملت را از طریق گفتگو و تعامل تثبیت کنیم .همانطور
که مقام معظم رهبری فرمودند بحث ما مذاکره است .ما
نمیخواهیم صرف ًا اعالم موضع کنیم ،بلکه به دنبال مذاکره
جدی و تفاهم منصفانه و عادالنه هستیم.
رییس جمهوری با اشاره به اینکه نمی پذیریم تأخیر و
یا تعجیل در مذاکرات به منافع کشور لطمه بزند و هر یک
می تواند هزینه هایی داشته باشد ،اظهار داشت :باید با
صبر ،حوصله و متانت و با کمک همه و با حمایت و هدایت
مقام معظم رهبری که در هیچ عرصهای از دولت دریغ
نشده است ،و با همدلی و همزبانی و کمک همه جناحها و
گروههای سیاسی کار را به پیش ببریم.
روحانی با بیان اینکه امسال درآمد نفتی ما نسبت به همه سالهای دهه
گذشته کمتر بوده است ،تصریح کرد :شرایط تحریم نیز همچنان ادامه دارد و
مشکالت منطقهای بر مشکالت داخلی کشور ناشی از تحریم ظالمانه و کاهش
درآمدها افزوده شده و در این شرایط بیش از همیشه به انسجام و همراهی و
همکاری همگانی در داخل کشور نیاز داریم.
رییس جمهوری با اشاره به برگزاری انتخابات مجلس شورای اسالمی در
سال جاری خاطر نشان کرد :باید یک انتخابات رقابتی بسیار خوب با کمک
همه برگزار کنیم تا مایه غرور و افتخار ملی ما باشد .باید همه دولت و شورای
نگهبان را در برگزاری چنین انتخاباتی یاری کنیم تا آنچه خواست مردم است
محقق شود .روحانی با بیان اینکه بزرگان ما در سالهای منتهی به پیروزی
انقالب اسالمی ،بحثهای زیادی کردند و افرادی مثل شهید بهشتی و شهید
مطهری گفتگوهای زیادی کردند تا ما به جمهوری اسالمی رسیدیم ،گفت:
معنی جمهوری اسالمی این است که در کنار ارزشها و اصول اسالمی ،رأی
مردم و صندوقهای رأی حکم هستند و حال که اینچنین است باید هدف ما در
رقابتهای سیاسی و حزبی ،جلب مشارکت حداکثری مردم باشد.
رییس جمهوری ادامه داد :اگر در رقابتهای سیاسی مشارکت حداکثری
مردم و نشاط سیاسی ایجاد شود موجب غرور و افتخار همه ماست.
روحانی اظهار داشت :ما آنقدر که نقاط اشتراک داریم ،نقاط افتراق و اختالف
نداریم .بنده از ابتدای پیروزی انقالب اسالمی هر جا که کار کردهام با دو جناح
کار کرده و مرتبط بودهام و به خوبی میدانم که اشتراکات ما بیشتر از اختالفات
است .لذا میتوانیم به تفاهم برسیم و تفاهم به نفع ملت ،مردم ،اسالم و کشور
است.

رئیسجمهور در افطار با روحانیون و ائمه جمعه و جماعات:

روحانیت برای جامعه وحدت بخش و امیدآفرین باشد
رییس جمهوری ،مسئولیت
روحانیون را برای حفظ انقالب
و نظام اسالمی بسیار سنگین
دانست و تصریح کرد :امروز
بیش از هر زمان دیگر به
وحدت نیاز داریم و ضروری
است که روحانیت برای
جامعه وحدت بخش باشد و
امیدآفرینی کند.
ایسنا،
گزارش
به
والمسلمین
حجتاالسالم
حسن روحانی پنج شنبه شب
گذشته در ضیافت افطاری با
حضور جمعی از روحانیون و ائمه جمعه و جماعات،
اظهارداشت :امروز بیش از همیشه به اعتدال در
داخل کشور و منطقه و برای وظیفه مهم معرفی
اسالم ،نیاز داریم .چرا که چشمهای بسیاری بویژه
از سوی مسلمانانی که در نقاط مختلف و از جمله در
منطقه ،تحت فشار و ظلم هستند به ایران اسالمی
دوخته شده است.
رییس جمهوری با اظهار خشنودی از اینکه
توفیق دیدار با روحانیونی را یافته که امروز مسئولیت
بسیار سنگینی در حفظ انقالب و نظام اسالمی بر
عهده دارند ،گفت :روحانیت تا دهههای  ۳۰و ۴۰
مسئولیتهای فرهنگی و اجتماعی داشت اما از آن
سالها مسئولیت سنگین دیگری در عرصه سیاسی و
در حمایت از نهضت امام خمینی(ره) بر عهده گرفت
و روحانیون پشت سر امام راحل ایستادند تا نهضت
به پیروزی رسید .روحانی با بیان اینکه روحانیت
مصادف با همین دوره مسئولیت سنگینی دیگری
را با توجه به فراگیر شدن آشنایی نسل جوان با
تمدن جدید بر عهده گرفت ،افزود :پیشگامانی چون
شهید مطهری ،شهید بهشتی و شهید مفتح در
همین سالها و شاید اندکی پیشتر از آغاز نهضت
اسالمی ،مسئولیت سنگین دیگری برای برقراری
ارتباط بین حوزههای علمیه و سنت با نسل جوانی
که با تمدن جدید آشنا شده بود ،بر عهده گرفتند.
رییس جمهوری ،برقراری و استقرار نظام اسالمی
به عنوان آرزوی دیرین مسلمانان و روحانیون را
مسئولیت سنگین دیگری نامید که روحانیت با

پیروزی انقالب اسالمی بر عهده
گرفت.
رییس شورای عالی انقالب
فرهنگی اظهارداشت :همه این
مسئولیتها از مسئولیتهای
فرهنگی و اجتماعی ،تداوم مسیر
نظام و انقالب اسالمی و حفظ
و استقرار نظام در ابعاد مختلف
همچنان بر عهده روحانیت است
و در کنار همه اینها شرایط خاص
امروز مسئولیتهای جدیدی نیز
برای روحانیون به ارمغان آورده
است.
رییس جمهوری تصریح کرد :روزگاری دغدغه ما
این بود که چه کنیم تا جوانان در مسیر استفاده از
رادیو و تلویزیون به انحراف کشیده نشوند ،اما امروز
انبوه شبکههای اجتماعی و ماهوارهها و دسترسی
به فضای مجازی ،دغدغههای جدیدی را برای ما
ایجاد کرده تا در انتقال فرهنگ صحیح اسالمی به
نسل های جوان دچار مشکل نشویم.
روحانی ادامه داد :در کنار موج گسترده
اسالمهراسی متأسفانه باید گفت که امروز و توسط
عده ای نیز موج روحانیت هراسی در حال به راه
افتادن است و این مسئولیت روحانیون را سنگینتر
از گذشته میکند.
رییس جمهوری در ادامه با بیان اینکه دولت نیز
در این زمینه مسئولیتهای سنگینی دارد و البته با
شرایط سخت و پیچیدهای روبروست ،خاطر نشان
کرد :همه شاهد بودید که این دولت کار خود را
در چه شرایط سختی آغاز کرد اما همه تالشهای
خود را بکار گرفتهایم تا از عمل به مسئولیتهای
خود عقب نمانیم .روحانی با اشاره به مذاکرات
هستهای که تقریب ًا از آغاز به کار دولت یازدهم به
صورت فشرده و جدی در حال انجام بوده است،
گفت :قدمهای بسیار مهمی در این زمینه به
پیش برداشتهایم اما با توجه به شرایط منطقه و
افراطیگری و خشونتی که شاهد هستیم به نام دین
در منطقه و جهان به اسالم ضربه میزند ،همچنان
مسئولیتهای سنگینی پیشرو داریم.
رییس جمهوری حضور مردم و حمایتها

و هدایتهای مقام معظم رهبری را پشتوانه و
راهگشای دولت در ایفای مسئولیتهای خود
عنوان و تصریح کرد :مقام معظم رهبری همواره
در تمام عرصهها هدایتگر و یاریگر دولت بودند و
اگر حمایت ها و هدایتهای ایشان نبود قطع ًا آنچه
امروز حاصل شده است ،میسر نبود.
روحانی در بخش پایانی سخنان خود با بیان
اینکه همواره روحانیت در کنار مردم بوده است،
خاطر نشان کرد :امروز نیز روحانیت باید همچنان
در کنار مردم باشد و از سوی دیگر وظیفه خطیری
در دفاع از نظام و حکومت اسالمی دارد و این کار
را برای روحانیت سختتر از گذشته میکند و برای
عمل صحیح به مسئولیتهای خود در این شرایط
باید همه دست به دست هم بدهیم.
در آغاز این مراسم  ۴نفر از روحانیون به ایراد
سخنرانی پرداختند .حجتاالسالم والمسلمین مبلغی
به عنوان اولین سخنران با بیان اینکه ضروری است
رابطه بین دین و شریعت را دوباره تعریف کنیم،
گفت :شریعت باید بستر ساز گرایش مردم به دین
باشد و نه باعث فرار و جدایی مردم از دین؛ و دولت
دکتر روحانی در شرایطی که منطقه با تعریف غلط
از شریعت درگیر است ،فرصتی مناسب در داخل
و خارج کشور برای بسط اخالق و گسترش نگاه
صحیح به شریعت و دین است.
حجتاالسالم و المسلمین جوادی آملی نیز در
سخنانی ماه مبارک رمضان را ماه پاک داشتن صحنه
جان و شستشوی عرصه عقل عنوان کرد و اظهار
داشت :عالمان و فاضالن حوزه و دانشگاه از دولت
تدبیر و امید و اعتدال درخواست دارند که فرهنگ
رمضان را که همگان را به اعتدال میخواند،ترویج
کرده تا باردیگر ایران و ملت ایران بر عرش ادب
و فرهنگ در جهان تکیه زنند .حجتاالسالم و
المسلمین ادیب سخنران بعدی مراسم نیز با بیان
اینکه دولت یازدهم به مفهوم دولت فراجناحی
نزدیکتر از دولتهای دیگر است ،تصریح کرد:
انتظار از دولت تدبیر و امید این است که در مسیر رفع
تنشهای پیش آمده در گذشته قدم بردارد و برای ایجاد
آشتی ملی تالش کند و در راستای همدلی و همزبانی
در دفاع از منافع ملی تعریفی جدید از چینش نیروهای
سیاسی و اجتماعی سامان دهد.
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آیتاهلل هاشمی رفسنجانی:

اظهارنظرهای غیرکارشناسی مقامات غیر مسئول و
تصمیمهای جناحی برخی نهادها ،به ضرر مصالح و
منافع ملی است

آیتاهلل هاشمی رفسنجانی با تأکید بر این نکته که
اظهارنظرهای غیرکارشناسی مقامات غیر مسؤول و
تصمیمهای جناحی برخی نهادها ،در وهله اول به ضرر
مصالح و منافع ملی کشور و مردم تمام میشود ،گفت :در
شرایط کنونی منطقه و جهان ،باید همه با وحدت کلمه و
انسجام پشتیبان نظام و حامی دولت برای حل مشکالت
باشیم.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی آیتاهلل هاشمی
رفسنجانی ،رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام
چهارشنبه گذشته در دیدار با اعضای هیأت مدیره و
جمعی از اعضای خانه صنعت ،معدن و تجارت جوانان
ایران توجه به نهادهای غیردولتی و ّ
تشکلهای مردمنهاد
را مخصوص ًا سازمانهایی که با تالش و کوشش جوانان
تشکیل شدهاند ،ضروری خواند و گفت :موانع اداری و
بهانهجوییهای شبهقانونی مخالفان تقویت بخش خصوصی ،با اصالح و تدوین سیاستهای صدر و
ذیل اصل  44برطرف شد ،اما در اجرا گرفتار دولتی شد که هیچ اعتقادی به آن نداشت.واگذاری امور
به مردم و توجه به بخش خصوصی را یک روند جهانی دانست و با تأکید بر موفقیت آن در مقایسه با
بخشهای دولتی ،گفت :در جامعهای که ظرفیت برای اشتغالزایی وجود دارد ،افزایش بیکاران با هیچ
بهانهای توجیهپذیر نیست .ایشان در پاسخ به ابراز نگرانیهای اعضای خانه صنعت ،معدن و تجارت
جوانان در خصوص اوضاع کشور ،به بایدها و نبایدهای مکرر بعضی از نهادهای کشور برای ایجاد
محدودیت در کارهای دولت اشاره کرد و گفت :در حالی که منابع درآمدی کشور به شدت کاهش پیدا
کرده ،برخی دخالتها در تصمیم گیریهای اجرایی ،مخصوص ًا در سیاست خارجی ،صورت میگیرد و
مخالفان تخریبی با استفاده از منابع مالی و رسانههای تبلیغی فراوان خود ،درصدد القای ناکارآمدی
مسئولین اجرایی هستند.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در مقایسه شرایط امروز با سالهای پس جنگ و آغاز به کار
دولت سازندگی ،گفت :خرابیها و ویرانیهای آن سالها ،به خاطر  8سال جنگ بود که روحیه حماسی
مردم را برای جبران بر میانگیخت و روابط مسؤولین ،مخصوص ًا در سطوح عالی صمیمانه و عمیق
بود ،اما خرابیهای ناشی از سؤ مدیریتهای دولت قبل ،نا امیدی را به جامعه تزریق میکرد و وحدت
و همدلی بین مسؤوالن مختلف و مردم را مخدوش کرده بود .آیتاهلل هاشمی رفسنجانی در پاسخ به
تقاضای حاضران برای برگشت روحیه سازندگی به کشور ،گفت :شرایطی دارد که او ًال اصالح سیاست
داخلی و تقویت خودباوری ،همدلی و همکاری و ثانی ًا اصالح سیاست خارجی و گسترش تعامالت
بینالمللی براساس عزت و حکمت ،از مهمترین پیش نیازهای آن شرایط هستند .ایشان افزود :بسیاری
از خواستههای گروههای مولّد در راستای تقویت پایههای اقتصادی کشور است .در آغاز این دیدار ،پس
از معرفی حاضران و ارائه گزارشی کوتاه از فعالیتها و برنامههای حوزههای کاری و مدیریتی خویش،
آقای سید علی صدری ،رئیس خانه صنعت ،معدن و تجارت ،به بیان دیدگاههای خویش در خصوص
مسایل اقتصادی کشور و چگونگی تقویت پایههای صنعت ،معدن و تجارت پرداختند.

آیتاهلل هاشمی رفسنجانی:

دولت سابق طی  8سال با چاپ اسکناس بدون پشتوانه
در جامعه تزریق سم کرد

آیت اهلل هاشمی رفسنجانی طی سخنانی منتشر نشده در جمع مردم دزفول تاکید کرد :دوران جنگ
دوران دوران مجاهدت بود و کارهای خالف اخالقی خیلی زمینه ای نداشت و شرایط به گونه دیگری
بود ولی کم کم وقتی که وارد مسائل دیگر شدیم رفته رفته به این روز رسیدیم و در آن  8سال دوره
دولت سابق آن موج بزرگ را بلند کرد برای اینکه اخالق را فرو بریزد و ضربه کاری خوردیم.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی آیت اهلل هاشمی رفسنجانی ،متن سخنان ایشان بدین شرح است:
دزفول هم از لحاظ فرهنگی عقیدتی و ایمانی و اخالقی جزو بهترین اینها بودند ولی حاال من می
بینم شما یکی از گله ها و ناراحتی تان این است که االن چرا اینجوری شده است و وضع اخالق در
جامعه متزلزل شده؟  .بله این اتفاق بد افتاده در کشوری که واقعا برای اخالق اسالمی انقالب کرده
بود .مردمی که یک مقدار زیادی از ادله خشم شان به رژیم سابق این بود که اخالق داشت آسیب
می دید.
دوران جنگ دوران دوران مجاهدت بود و کارهای خالف اخالقی خیلی زمینه ای نداشت و شرایط
به گونه دیگری بود ولی کم کم وقتی که وارد مسائل دیگر شدیم رفته رفته به این روز رسیدیم و این 8
سال دوره دولت سابق آن موج بزرگ را بلند کرد برای اینکه اخالق را فرو بریزد و ضربه کاری خوردیم.
ما تا آن موقع آلودگی به آن شکل وسیع نداشتیم ،چیزی بود که در همه جا دیده می شد در اینجا هم
دیده می شد( ،اما در آن  8سال) یکدفعه مردم مواجه شدند با یک چیزهای عجیب غریبی( .این موضوع)
عوامل زیادی دارد .یکی از عوامل این در جامعه ما ،افراط کاری هاست .افراط کاری ها خیلی جاها را
فلج می کند .فقط به اخالق صدمه نمی زند .اتفاقا به نام اخالق ،افراط کاری ها انجام می شود! .یعنی
کسانی که دنبال این افراط کاری می روند شعارشان مسائل اخالقی و از این چیزهاست که انجام می
دهند .گاهی هم شعارهای سیاسی افراطی دارند .با این حرکتی که می کنند مثل خوره در جان مردم
در پیکر جامعه واقع می شوند و جامعه را اینجوری به این صورت در می آورند.
یکی دیگر از مسائلی که شما مطرح کردید بیکاری جوان هاست .بله حقیقتا بیکاری جوان ها هم
خانواده را متزلزل می کند که کرده و هم خود جوان را از پا در می آورد و سرایتش بسیار جدی است.
اشاره کردند به وسعت پرونده ها وآسیبی که از این ناحیه جامعه مان می بیند ،نه اینکه نباید کاری
می شد حتما باید می شد اما باالخره کسانی هستند که ریشه اصلی این اعتیاد در کشورند .این چندتا
آدمی که توی خیابانها آلوده می شوند در زندان می افتند از آنجا هم دزد بیرون می آید و خانواده اش
اینجا متالشی می شود .این به خاطر فقر و خیلی از عوامل دیگر است.اینها به هم مربوط است مثل
یک زنجیر و دارد رنج می دهد کشور را ( .یکی دیگر از عوامل رشد) بیکاری که باز به همین مربوط
می شود این است ما در دولت سابق چیزهای عجیبی برایمان اتفاق افتاد .با تضادهای غیر قابل تصور!.
هرچه ارز می خواستیم داشتیم .معنای داشتن ارز یعنی پشتوانه اسکناس .هرچه اسکناس می خواستند
چاپ کردند .اصال وقتی که دولت را تحویل گرفتند کمتر از صد هزار میلیارد تومان نقدینگی بود .وقتی
که تحویل دادند بیش از  600هزار میلیارد تومان نقدینگی بود .نقدینگی خودش یک عامل خطرناک و
ویروسی است که در جامعه ما افتاده .آن  8سال کافی است برای این که مدت ها مثل هاری در بدن
جامعه ما دائما تزریق سم بکند .مثل مرض هاری این حالت را دارد به جامعه ما می دهد و همش هم
شعار بود .مثال می گفتند عصر ظهور و آمدن امام زمان(عج) است .علنی نمی شود این حرفها (رو زد)
ولی هنوز هم می زنند .آنطرف تر که رفتند می زنند این حرف ها را .روحانیت هم انصافا مقصرند در
معرفی او (احمدی نژاد) و حمایت از او که هنوز هم خیلی هایشان دست برنداشته اند!

اقتصادی
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معاون اول قوه قضاییه هشدار داد

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز هشدار داد

حجم قاچاق معادل  ۵۰درصد واردات رسمی
به کشور!
رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز گفت :حجم
کاالی قاچاق در کشور معادل نیمی از واردات رسمی
کاالست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،حبیب اهلل حقیقی در
دومین جلسه کمیسیون هماهنگی ،برنامه ریزی و نظارت
بر مبارزه با قاچاق کاال و ارز بیان کرد :براساس آمارها
درسال  92معادل  50میلیارددالر کاال به صورت رسمی
وارد کشور شد و در این مدت  25میلیارد دالر کاالی
قاچاق نیز وارد کشور شده است.وی افزود :قاچاق کاال
در جنبههای مختلف همچون اقتصادی ،سالمت و امنیت

تاثیرگذار است.
حقیقی اضافه کرد :در بخش اقتصاد ،قاچاق کاال به زیان تولیدات داخلی است و حجم
سرمایه گذاری را کاهش داده و در نتیجه اشتغال که نیاز مبرم جوانان است کاهش می یابد.
وی افزود :به عنوان نمونه با ورود یک میلیون  750هزار دالر کاالی قاچاق به وسیله
مرزنشینان به کشور  37هزار شغل ایجاد شده اما باتوجه به نیاز  300میلیون تومانی برای ایجاد
یک شغل در کشور مانع از ایجاد  200هزار شغل شده است.
حقیقی گفت :تاثیر منفی مجوز کاال به کشور برای مرزنشینان به گونه ای در سبک زندگی
آنان تاثیر گذاشته است که  70درصد دانش آموزان یک استان خواهان فعالیت در زمینه سوخت
(قاچاق سوخت) شده و  30درصد دیگر نیز فعالیت های مرتبط با این زمینه را برای شغل آینده
خود انتخاب کرده اند.
وی با اشاره به اینکه سوخت ،بیشترین کاالی قاچاق به خارج از کشور است ،افزود :از نظر
امنیتی نیز پس از خروج سوخت از کشور کاالهایی همچون مواد منفجره و کاالهای غیر مجاز
به کشور بازگردانده شده است.
حقیقی اضافه کرد :کاالی قاچاق در بخش سالمت گاه تاثیراتی جبران ناپذیر و سختی در
بخش اقتصادی به همراه دارد.
وی افزود :مبارزه با قاچاق کاال منجر به صفر شدن کاالی قاچاق در کشور نمی شود اما
هدف ،کنترل رشد قاچاق و کاهش تدریجی آن در دو مرحله است.
حقیقی خواهان برخورد با عوامل قاچاق در کنار مقابله و مبارزه با قاچاق کاال شد و گفت :در
بخش مقابله باید مبارزه با شبکه های سازمان یافته و دانه درشتها را در اولویت قرار داد.
وی افزود :سهمیه ای شدن و صدورکارت سوخت به گونه ای است که تاکنون  6میلیون
کارت بدون اعتراض باطل شده است.
حقیقی اضافه کرد :در یک استان فقط هزارگلخانه فعال است اما برای  4هزار گلخانه
سوخت گرفته می شود و همچنین  11خودرو سنگین ثبت شده و سوخت می گیرند که یک
بار نیز ثبت بار نداشته اند.
وی با بیان اینکه در دنیا اولویت قاچاق کاالی غیر مجاز همچون انسان ،مواد مخدر و
سالح است ،گفت :در کشور کاالی مجاز،کاالی مشروط و کاالی یارانه ای سپس کاالی غیر
مجاز در اولویت قاچاق قرار دارد.
حقیقی بابیان اینکه  60درصدکاالهای قاچاق واردتهران می شود ،افزود :مبارزه با قاچاق
در تهران باید ویژه باشد تا با  60درصد قاچاق کشور مبارزه شده باشد.
رئیس کل بیمه مرکزی:

خرید الحاقیه بیمه برای همیشه منتفی میشود
رئیس کل بیمه مرکزی از منتفی شدن خرید الحاقیه
بیمه شخص ثالث با تصویب الیحه اصالح این قانون در
مجلس خبر داد.
به گزارش مهر ،محمد ابراهیم امین در نشستی خبری
به مناسبت چهل و چهارمین سالگرد تاسیس بیمه مرکزی
در پاسخ به سئوالی مبنی براینکه آیا موضوع اصالح بیمه
نامه شخص ثالث براساس سوابق راننده منتفی شده است؟
اظهار داشت :الیحه اصالح بیمه شخص ثالث در کمیسیون
اقتصادی طی سال گذشته و دو ماه ابتدایی امسال بررسی
و نهایی شده است و نمایندگان عضو این کمیسیون به
همه دغدغه های ما در این قانون پاسخ مثبت داده اند .بیش از  ۹۰درصد خواسته های صنعت
بیمه در این الیحه لحاظ شده است.
رئیس کل بیمه مرکزی ایران با بیان اینکه براساس تصمیم کمیسیون اقتصادی که نهایی
و به صحن علنی مجلس تقدیم خواهد شد ،ریسک براساس ویژگی های راننده ارزیابی خواهد
شد ،گفت :براساس اصالح دیگری که در این الیحه انجام شده ،در صورت افزایش دیه که به
صورت ساالنه انجام خواهد شد ،دیگر نیازی نیست مردم الحاقیه خریداری کنند.
وی ادامه داد :همچنین بر این اساس تا زمانی که مهلت قرارداد دارنده بیمه شخص ثالث
به اتمام نرسیده است ،بیمه براساس دیه لحاظ خواهد شد؛ به این ترتیب که هر گونه افزایش
بیمه و مازاد مبلغ برعهده صندوق تامین خسارات بدنی خواهد بود .براین اساس سهم صندوق
از  ۵درصد به  ۷تا  ۸درصد افزایش خواهد یافت.
امین گفت :سازوکار دیگری در الیحه بیمه شخص ثالث در مجلس در نظر گرفته شده
است مبنی بر آنکه همه اطالعات مربوط به حوادث رانندگی در سامانه ای متمرکز می شود
و همه دست اندرکاران مربوطه از جمله بیمه مرکزی ،پلیس ،صندوق تامین خسارت بدنی،
شرکت های بیمه ،دادگاه ها و غیره به سامانه مرتبط خواهند بود و با تمرکز و تجمیع اطالعات
از تقلب و تخلف و پرداخت خسارات غیرواقعی جلوگیری می شود ،همچنین امکان استفاده از
داده های ارزیابی ریسک فراهم خواهد شد.

وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی اعالم کرد

فرصت  2ماهه برای ثبت درخواست
معترضان به حذف یارانه
وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در خصوص قطع یارانه افراد غیرنیازمند اعالم کرد که
مهلت دو ماهه برای ثبت درخواست در نظر گرفته شده است.
به گزارش گروه دریافت خبر ایسنا ،وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی درباره اجرای تبصره
 20قانون بودجه  1394درباره قطع یارانه افراد غیر نیازمند اعالم کرد :بدلیل اینکه برخی از
شهروندان موفق به ارسال درخواست بررسی علت قطع یارانه در سایت ir.yaraneh10
نشدهاند ،به منظور ایجاد فرصت برای این دسته از هموطنان اعالم میشود که هموطنانی
که یارانه آنها قطع شده است تا مدت دو ماه پس از قطع یارانه میتوانند به سایت مراجعه و
درخواست خود را ثبت کنند.
همانگونه که در اطالعیههای پیشین اعالم شده بود فرآیند بررسی اعتراض ( از ثبت
درخواست تا پاسخ ) کامال غیر حضوری صورت خواهد گرفت.
این در حالی است که معترضان به حذف یارانه نقدی تنها تا امروز  31-خردادماه -فرصت
داشتند تا با مراجعه به سامانه  ir.yaraneh10شکایت خود را ثبت کنند.

فعالیت یکهزار شرکت لیزینگ
بدون مجوز در کشور!
معاون اول قوهقضاییه از وصول حدود چهار هزار میلیارد
تومان از مطالبات بانکها توسط اجرائیات سازمان ثبت اسناد
و امالک کشور در سال  ۹۳خبر داد.
به گزارش خبرگزاریها ،حجت االسالم والمسلمین
غالمحسین محسنی اژهای در سخنان پیش از خطبههای
نماز جمعه تهران اظهار کرد :در آستانه سالگرد شهادت
شهدای هفتم تیر هستیم .ضمن گرامیداشت یاد و خاطره
شهدای واال مقام هفتم تیر ماه سال  60و در راس آنها شهید
بزرگوار آیت اهلل بهشتی ،چند جمله ای را حسب وظیفه و
دینی که به این شهدا داریم عرض میکنم.
معاون اول قوه قضاییه افزود :این فاجعه بزرگ که به
دست اشقیا و عوامل مزدور استکبار جهانی رخ داد در چه
شرایط بود؟ زمانی که آتش جنگ و شعله آتش جنگ در
جبههها باال گرفته بود و صدام به حمایت از غرب و شرق
یک جنگ بسیار سنگینی را علیه انقالب نوپای ما به راه
انداخته بود .در شرایطی که عوامل ستون پنجم دشمن در
داخل مرتب به شایعه پراکنی و افتراق افکنی مشغول بود .در
شرایطی که گروهگهای مختلف با نام و اسمهای مختلف
با شعارهای به ظاهر انقالبی و خلقی در جای جای این
کشور کار شکنی میکردند و آشکار و پنهان به مقابله و
مبارزه با انقالب اسالمی این ملت عزیز مشغول بودند.
در شرایطی که شیاطین اُنس و جن تالش میکردند تا
روحیه مردم را تضعیف و بین امت و امام ایجاد نفاق و
شقاق کنند.
اژهای ادامه داد :دست شیطان بزرگ آمریکا از جریانی
علیه انقالب پیدا شد و گروهکی دست به این فاجعه زد
که این گروه و گروهک توانسته بود با رنگ و لعاب
اسالمی و شعارهای انقالبی در قبل از انقالب و آستانه
انقالب و در اوایل انقالب بسیاری از جوانها را به سوی
خود جذب و در بسیاری از خانههای حتی خانههای
متدینین نفوذ کرده بود و برخی از جوانهای خانوادههای
متدین و مسئوالن نظام را به خود جذب کرده و توانسته
بود آنچنان چهره نفاق خود را بپوشاند که در بسیاری از
مراکز حساس و مهم نظام مانند ریاست جمهوری ،نخست
وزیری ،مرکز حزب جمهوری و در بسیاری از مراکز حساس
دیگر نفوذ کرده بود.
معاون اول قوه قضاییه گفت :اگر در آن زمان کسی
میخواست ماهیت منحط ،غیر اسالمی و منحرف این
گروهک منافق تروریستی را برای ملت و برای دنیا بیان
کند شاید راهی جز پرداخت بهای سنگین چون خون این
عزیزان نبود .ما در هفتم تیر ماه سال  1360سرمایههای این
نظام ،فرهیختگان این نظام ،مسئوالن بلند پایه و عالیترین
مقام قضایی کشور و تعدادی از مسئوالن در دولت و مجلس
شورای اسالمی را از دست دادیم و این ملت و این نظام از
وجود آنها بی بهره ماند اما با نثار خون این عزیزان دو اتفاق
بسیار مهم در کشور افتاد؛ نه تنها ماهیت پلید و وابسته این
گروهک و کینه اینها نسبت به اسالم ناب و کنیه غرب
نسبت به انقالب اسالمی روشن شد بلکه ماهیت سایر
گروهکها و تشکیالت سازمان یافته وابسته به شرق و
غرب هم برمال شد و از این جهت انقالب را بیمه کرد.
وی خاطرنشان کرد :در شرایطی که اشاره کردم ،وحدت
و انسجامی مثال زدنی و بیمانند در همه جریانهای راستین
انقالب بوجود آمدو از آن به بعد هیچ یک از ترفندها و
شیطنتهای شیطان بزرگ و شیطانهای کوچک و عوامل
ریز و درشت آنها در داخل کشور دیگر نتوانست در مقابل
انقالب بایستد و انقالب را متوقف کند.
حجت االسالم والمسلمین غالمحسین محسنی اژهای
در ادامه سخنان پیش از خطبههای نماز جمعه تهران با
اشاره به قرار گرفتن در هفته قوهقضاییه و با طرح این
پرسش که چرا این هفته را هفته قوهقضاییه نامیدند؟ اظهار
کرد :همان طور که اشاره شد عالیترین مقام قضایی یعنی
آیت اهلل شهید بهشتی در سال  60در جهت تحقق اهداف
این نظام به خیل شهدا پیوست و شهید شدند و به همین
مناسبت از اول تا هفتم تیر را هفته قوه قضاییه نامیدند .این
هفته فرصتی برای قوهقضاییه و مردم است تا با عملکرد
قوهقضاییه و نقاط قوت و ضعف آن آشنا شوند و در جهت
خدمات قوه قضاییه از خادمین این ملت تشکر و کمبودها و
کسریها را نیز رفع کنیم.
معاون اول قوهقضاییه به دستگاه قضا از منظر اسالم و
قانون اساسی اشاره کرد و گفت :منصب قضا یک منصب
الهی در نظامی اسالمی است و کسی که در منصب قضا
مینشیند یا باید نبی باشد یا وصی نبی باشد یا اگر در این
قدر نبود خدای نکرده شقی است .امر قضا از نظر اسالم
امر خطیری است و بسیار مورد اهتمام نظام اسالمی بوده
و هست.
وی افزود :قوهقضاییه از نظر قانون اساسی و طبق اصل
 156این قانون ،قوهای مستقل است که برای حمایت از
حقوق فرد و اجتماع و گسترش عدالت در این نظام پیش

بینی شده است و طبق  5بند در همین اصل ،وظایف آن
بر شمرده است .قوه قضاییه از لحاظ کمک به سالمت
نظام و برای جلوگیری از انحرافات ریز و درشت در نظام
میتواند نقش بهسزایی داشته باشد .اگر قوهقضایه مستقل و
مقتدر و سالم و عادل داشته باشیم میتواند جلوی بسیاری
از کجیها ،انحرافها و ناهنجاریها در سطح کالن و ریز
را بگیرد.
اژهای ادامه داد :قانون اساسی از قوهقضاییه میخواهد
پاسداشت عدالت باشد و عدالت را گسترش دهد .به همه
تظلمات ،شکایات و تعدیات رسیدگی و خصومات را حل
و فصل کند .جرائم را کشف کند و مجرمان را تعقیب و
به مجازات برساند و حدود الهی و مقررات مدون قانونی را
اجرا کند .قانون اساسی از قوهقضاییه میخواهد که نسبت
به پیشگیری از وقوع جرم اقدامات مناسب داشته باشد و در
اصالح مجرمین قدم بردارد و از حقوق عامه دفاع کند.
معاون اول قوهقضاییه با اشاره به انتظارات مردم از
دستگاه قضا نیز گفت :مردم به حق از قوهقضاییه انتظار
دارند نسبت به امور و ظایفی که به او محول شده با اقتدار،
صالبت ،سرعت و دقت و با اقدام به موقع و با برخوردهای
مناسب و در یک کلمه با عدالت رفتار کند و این خواست
مردم ،به حق است .وی افزود :اگر کار مردم به تاخیر افتاد
یا کم انجام شود و رفتار مناسب انجام نشود و اگر در احیای
حقوق عامه کاستی وجود داشت و چنانچه کار همراه با
عدالت نبود ،قوه قضاییه نتوانسته به وظیفه خود آنگونه که
هست عمل کند.
اژهای به عملکرد قوه قضاییه در سالهای اخیر بهویژه در
سال  93اشاره کرد و افزود :قوه قضاییه با توجه به شرایط
کنونی و توطئهها و فشارهای دشمن و عامل شیطان بزرگ
در داخل کشور چند هدفگذاری را به صورت مشخص
برنامه ریزی کرد و دستیابی به آن را در کنار همه وظایف
دیگر در اولویت قرار داد.
وی به نقش دستگاه قضایی در مسائل اقتصادی و کمک
به دولت و مردم اشاره کرد و گفت :یکی از مسائل مهم در
شرایط کنونی ،فعال شدن چرخ اقتصاد سالم است .یکی از
مسائل مهم کنونی به دستور و توصیه رهبر معظم انقالب
اجرا شدن اقتصاد مقاومتی است .یکی از مسائلی که میتواند
در چرخ اقتصاد موثر باشد و تولید را رونق دهد و بیکاری
را ُکند و از بسیاری از مشکالت ناشی از مسائل اقتصادی
جلوگیری کند بانکها هستند.
معاون اول قوهقضاییه تاکید کرد :اگر بانکهای ما به
صورت بنگاه داری عمل نکنند و با همان شرایطی که قانون
تعیین کرده است اجازه بدهند پول در اختیار همه قرار گیرد و
در دست یک عده معدود رسوب نکند و در جای غیر منظور
استفاده نشود و پولی که توسط بانکها تسهیالت داده
میشود اعتبار سنجی و نظارت شود؛ یک حرکت عظیمی در
چرخه اقتصاد کشور ایجاد می شود.
اژهای تصریح کرد :در این مساله قوهقضاییه احساس کرد
باید به نفع مردم و نظام وارد میدان شود و وارد هم شد و تا
حدود زیادی مسئله معوقات بانکها کاهش یافت .با بسیاری
از بدهکاران صحبت شد و آنها تسویه کردند و با کسانی هم
که بدهکاران بزرگ بانکی بودند ،برخورد جدی شد و برخی
از آنها بازداشت شدند و طلب بانکها وصول شد یا در حال
وصول شدن است .در همین ارتباط اجرائیات سازمات ثبت
اسناد و امالک کشور فعالتر شد و در سال  ،93نزدیک به
چهار هزار میلیارد تومان از معوقات و مطالبات بانکها را
وصول کرد.
این مسئول عالی قضایی خاطرنشان کرد :بسیاری از
موسسات و شرکتهای اعتباری ،واسپاری و صرافیها در
مسائل پولی به نحوی دخالت دارند و فعالیت بسیاری از آنها
غیرمجاز است که در این مساله نیز قوهقضاییه به کمک
بانک مرکزی و بانکها آمد و نسبت به ساماندهی آنها،
کارگروهی متشکل از دولت ،قوهقضایه ،نیروی انتظامی و
بانک مرکزی تشکیل شد تا موسسات و شرکتهایی که به
نحوی در مسئله پولی کشور دخالت دارند ساماندهی شوند.
چیزی در حدود هزار شرکت لیزینگ و حدود  500شرکت
تعاونی اعتبار داریم که بدون مجوز هستند که باید زیر چتر
قانون قرار گیرند.

مفقودشدن دکل نفتی
به ارزش  ۸۷میلیون دالر
در دولت سابق!

وزير نفت تاييد كرده كه يك دكل نفتي در دولت
نهم گم شده است .بيژن نامدار زنگنه اعالم كرده
است وزارت نفت پيگير پيدا شدن اين دكل نفتي بوده
و حتي در اين خصوص شكايت هم شده است.
به گزارش قانون ،ماجرای انعقاد قرارداد خرید دکل
حفاری به روزهایی برميگردد که علی طاهری مطلق
در سال  ۸۸جایگزین مسعود سلطان پور در شرکت
تاسیسات دریایی شده و خرید یک دکل حفاری را در
دستور کار قرار ميدهد.
مدیرعامل سابق شرکت تاسیسات دریایی با
شرکت حفاری گلوبال پتروتک کیش دچار اختالف
کاری شده و تصمیم ميگیرد بخشی از پروژههای
حفاری شرکت تاسیسات دریایی و نه تمام آن را به
زیرمجموعه خود واگذار کند درست در روزهایی که
گلوبال پتروتک کیش ،پروژههای خارج از شرکت را
در دست بررسی داشت.
در روزهایی که این اختالفات در مجموعه تاسیسات
دریایی به اوج خود رسیده بود ،کار حفاری  ۲۲حلقه
چاه دریایی فاز  ۱۴پارس جنوبی به تاسیسات دریایی
واگذار شد که این شرکت به دلیل عدم برخورداری از
دکل دریایی با محدودیت مواجه شد.
رضا مصطفوی طباطبایی (دالل معروف نفتي) و
محمد مهاجرانی – فرزند عطاا ...مهاجرانی -با یکی
از مدیران شرکت نفت و گاز پارس ،موضوع دکل
مورد نظر را مطرح ميکنند که حاضرند آن را برای
تاسیسات دریایی خریداری کنند.
مدیر مذکور بدون اطالع از ماهیت این دو دالل
نفتی ،به شرکت تاسیسات دریایی توصیه ميکند که
برای عقب نماندن از برنامه حفاری فاز  ۱۴بررسی و
خرید این دکل را در دستور کار قرار دهند.
با ورود این پیشنهاد به تاسیسات دریایی ،گروهی
مامور بررسی این دکل ميشوند.
در شرایطی که این شرکت به دلیل تحریمهای
بین المللی دسترسی به منابع ارزی و طلبهای خود
را از دست داده بود.
دکل مزبور که فعالیت خود را از سال  ۱۹۸۴آغاز
کرده ،دکلی  ۳پایه و منطبق بر نیازهای جغرافیایی
خلیج فارس بود و گفته شد در صورت تجهیز کامل
این دکل ۸۷ ،میلیون دالر دریافت شده و ضمانت و
کالس بین المللی آمریکایی برای آن صادر خواهد
شد .باتوجه به موضع گابریل کومانسکو مدیرعامل
شرکت رومانیایی  GSPمبنی بر مشکالت این
شرکت برای دور زدن تحریمها و معامله با ایران،
دالل معروف با مطرح كردن شرکت  ،DEANعمر
کامل السواده اردنی را به عنوان همه کاره این شرکت
به جلو میاندازد.
مدارک و اسناد موجود نشان ميدهد که رضا
مصطفوی طباطبایی به دلیل جلب اعتماد مسئوالن
تاسیسات دریایی در اقداميدیگر این فرد را تایید کرده
و به تاسیسات دریایی این اطمینان را ميدهد که با
این شرکت واسطه به زودی به دکل خواهید رسید.
دلیل حضور این شرکت واسطه در این بین،
مشکالت شرکت رومانیایی با هرگونه معامله با ایران
بود لذا تصمیم گرفته شد تا شرکتی میانجی و کاغذی،
برای نهایی کردن این خرید تاسیس شود.
با توجه به مشکالت تحریم ،شرکت تاسیسات
دریایی با پرداخت پیش پرداخت دچار مشکل بزرگی
شد در حالی که بخشی از منابع ارزی آن نزد شرکت
 CNPCچین وجود داشت؛ طباطبایی به دلیل
روابط نزدیک خود با چینیها ،راهکاری را پیش پای
تاسیسات دریایی گذاشت که بر اساس آن ۱۷ ،میلیون
دالر از طلب تاسیسات دریایی به حساب شرکت
 DEANواریز ميشد تا مشکل حقوقی برای هیچ
یک از طرفین پیش نیاید.
در همین روزها بود که موضوع شکایت شرکت
 GSPاز شرکت  DEANبه دلیل ناتوانی این
شرکت در بازپرداخت پول دکل رسانه ای شد؛
شکایتی که در لندن بررسی ميشد و دادگاه مشغول
بررسی این پرونده بود.
با عیان شدن ماجرا ،داللها به یکباره ظاهر شدند
و به مسئوالن تاسیسات دریایی تاکید کردند که برای
پیروز شدن در دادگاه ،باید مبلغ  ۱۷میلیون دالر دیگر
به حساب  DEANواریز شود تا وکالی این شرکت
در دادگاه توان مالی خود و پول دکل را به اثبات
برسانند که در صورت تحقق چنین موضوعی ،دکل
به ایران منتقل خواهد شد.
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند،
پس از مدت كوتاهی در معرض مالحظه و قضاوت
ديگر بينندگان قرار مي گيرد .نظرات حاوی توهين،
افترا ،تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
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افزایش  8برابری بدهی دولت به بانکها
طی  8سال فعالیت دولتهای نهم و دهم!

« دولتهای نهم و دهم از این منظر در تاریخ اقتصاد ایران یک استثنای تمام عیار به حساب
میآیند؛ افزایش  8برابری بدهی دولت به بانکها طی هشت سال فعالیت این دو دولت ،رکوردی
بیسابقه است که کمتر میتوان نظیری برای آن سراغ گرفت».
به گزارش خبرآنالین ،مقدار بدهی به بانکها همواره یکی از شاخصهایی است که
میتوان بر مبنای آن رویکرد دولتها به اقتصاد و میزان موفقیت یا شکست آنها را در اجرای
سیاستهایشان ارزیابی کرد .بررسی مقایسهای مقدار بدهی دولت به بانکها پیش و پس از
دولتهای نهم و دهم نشان میدهد این بدهی با جهشی  800درصدی در پایان سال  92به
حدود  758هزار و  564میلیارد تومان رسیده است .دولت نهم در حالی روی کار آمد که کل
بدهی دولت هفتم مبلغی کمتر از  100هزار میلیارد تومان بود ،اما دولت نهم و دهم با طرحهایی
همچون مسکن مهر ،صندوق مهر امام رضا و بنگاههای زودبازده و  ....این بدهی را تقریبا 8
برابر افزایش داد.
سال  85و رشد 11درصدی بدهی دولت به بانکها

در پایان سال دوم روی کارآمدن دولت نهم اما این اعداد رشد  11درصدی داشته و کل بدهی
بخش دولتی به سیستم بانکی به عدد  124هزار میلیارد تومان رسید .این در حالیست که از این
مبلغ  68هزار میلیارد تومان را شرکتها و مؤسسات دولتی به بانکها بدهکار شدند و  56هزار
و  174میلیارد تومان را خود دولت از شبکه بانکی دریافت کرده بود.در پایان سال  85مؤسسات
و شرکتهای دولتی توانستند با کاهش  -11.9درصدی بدهی خود را به شبکه بانکی کاهش
دهند اما بدهی دولت افزایشی حدود  6.6درصد داشت.
سال  86و افزایش  19.3درصدی بدهی دولت به بانکها

در پایان این سال کل بدهی بخش دولتی به بانکها به مبلغ  148هزار و  876میلیارد تومان
رسید که از این مبلغ حدود  90هزار میلیارد تومان آن را خود دولت و بیش از  57هزار میلیارد
تومان هم شرکتها و مؤسسات دولتی به شبکه بانکی بدهکار شد.بدهی شرکت ها در پایان این
سال  -15.5درصد کمتر شد ،اما بدهی دولت به بانکها رشد  61.8درصدی داشت.
سال  87و افزایش بدهیهای دولت به بانکها

در اسفند ماه سال  87دولت نهم با افزایش  8.3درصدی نسبت به سال قبل ،میزان بدهیهای
خود را به سطح  161هزار و  280میلیارد تومان رساند که بخش اعظمی از آن در حدود 115
هزار میلیارد تومان را خود دولت از بانکها دریافت کرده و مبلغی بیش از  45هزار میلیارد تومان
را شرکتها و مؤسسات دولتی به شبکه بانکی بدهکار شدند.
در این سال بدهی شرکتها نسبت به سال قبل  -21.1درصد کاهش پیدا کرد اما بدهی
دولت همچنان روند افزایشی حدود  27.1درصد داشت.
سال  88پایان کار دولت نهم
با  42.4درصد رشد در بدهی دولت به بانکها
در این سال که دولت نهم به اتمام رسید و دولت دهم روی کار آمد میزان بدهی دولت به
شبکه بانکی افزایش چشمگیری داشت؛ به طوری که از بدهی  229هزار و  674میلیارد تومانی

بخش دولتی مبلغی بیش از  192هزار میلیارد تومان را دولت به شبکه بانکی بدهکار بود و مبلغی
حدود  36هزار میلیارد تومان را شرکتها و مؤسسات دولتی بدهکار بودند.
در پایان سال  88شاهد ادامه روند کاهشی بدهی شرکتها در حدود  -19.2درصد و روند
افزایشی بدهی خود دولت به بانکها به میزان  66.8درصد بودیم.
سال  ، 89دولت دهم و افزایش روزافزون بدهی دولت به بانکها

دولت دهم در حالی آغاز به کار کرد که بدهی  229هزار و  600میلیاردی به بانکها داشت.
اما نه تنها تالشی برای کاهش این بدهی و بازپرداخت بدهی به بانکها نداشت بلکه در پایان
سال اول از این دولت رقم بدهی بخش دولتی افزایش  44درصدی داشته و به  330هزار و 75
میلیارد تومان رسید؛ این در حالیست که بدهی شرکتها و مؤسسات دولتی در پایان این سال باز
هم با کاهش روبرو بوده و به  34هزار میلیارد تومان رسیده اما بدهی دولت به بانکها نسبت به
سال قبل افزایش داشته از  192هزار میلیارد به  295هزار و  896میلیارد تومان رسید.
کاهش رقم بدهی شرکتها و مؤسسات دولتی به بانکها در پایان سال  89باز هم کاهش
داشت و  -5.8افت کرد اما بدهی دولت به بانکها  53.6درصد رشد کرد.
پایان دهه  80و بدهی تاریخی دولت به بانکها

در سال  90بخش دولتی همچنان با روند رشد بدهی خود به بانکها پیش رفت تا بدانجا
که این بدهی در پایان سال  419هزار و  567میلیارد تومان شد .از این رقم نجومی بیش از
 394هزار میلیارد تومان بدهی دولت و حدود  24هزار میلیارد تومان بدهی شرکتها و مؤسسات
دولتی بود .در این سال بدهی مؤسسات و شرکتها باز هم کاهش داشت و درصد کاهش آن
 -28.4بود اما بدهی دولت  33.4درصد افزایش پیدا کرد.
آغاز دهه  90با کاهش  560هزار میلیارد تومانی منابع بانکی توسط دولت

سال  91در دولت دهم سال پافشاری بر برداشت از منابع بانکها و اصرار برای افزایش
بدهکاری دولت به بانکها بود .در سال  91بدهی بخش دولتی به بانک ها به رقمی بیش از 596
هزار میلیارد تومان رسید .از این رقم تنها  28هزار میلیارد تومان بدهی شرکتها و مؤسسات بود
اما سهم دولت از این بدهی  567هزار و  375میلیارد تومان بود .سال  91سال آغاز روند افزایشی
بدهی شرکتها و مؤسسات دولتی به بانکها بود .در سال  91بدهی این بخش از دولت با 15
درصد افزایش روبرو بود و دولت نیز با رشد بدهی به میزان  43.8درصد مواجه شد.
آخرین سال از دولت دهم با میراث  758هزار میلیارد تومانی
بدهی دولت به بانکها

دولت دهم در شهریور ماه سال  92از دستاندازی بیشتر به منابع بانکی محروم شد و پست
خود را با  758هزار میلیارد تومان بدهی به دولت یازدهم سپرد.
در پایان سال  92بدهی های بخش دولتی  758هزار و  564میلیارد تومان بود که مؤسسات
و شرکتها از این مبلغ  31هزار میلیارد تومان و دولت بیش از  727هزار میلیارد تومان از آن را
به عهده داشت.بدهی های دولت در پایان این سال  28درصد و بدهی شرکتها و مؤسسات
 9.1درصد رشد داشت.

تکذیب اختالس  108میلیارد تومانی
مدیرعامل یک بانک از سوی سازمان
بازرسی کل کشور

روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور «خبر اختالس
 108میلیارد تومانی مدیرعامل یکی از بانکهای کشور» را
تکذیب کرد.
به گزارش روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور،
ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور که پنجشنبه
گذشته به مناسبت «هفته قوه قضائیه» در برنامه زنده
تلویزیونی «تیتر امشب» شبکه خبر حضور پیدا کرده بود
در پاسخ به سؤال مجری در رابطه با عدم پرداخت مالیات
به یکی از پروندههای موجود اشاره کرد و گفت« :در پرونده
معوقات بانکی ،یکی از بدهکاران مبلغ  108میلیارد تومان و
فرد دیگری مبلغ  100میلیارد تومان ناشی از تفاوت نرخ ارز ،درآمد نامشروع تحصیل کردهاند
بدون اینکه هیچ کاری انجام بدهند .این را بهطور نمونه عرض کردم که وضعیت مالیاتی ما
متأسفانه وضعیت مناسبی نیست ».این در حالی است که برخی از خبرگزاریها ،سایتهای
خبری و مطبوعات در تحریفی آشکار به نقل از رئیس سازمان بازرسی کل کشور اعالم
کردهاند «مدیرعامل یکی از بانکها  108میلیارد تومان اختالس کرده است» که این خبر
از اساس کذب است .روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور ضمن توصیه اکید رسانهها
و مطبوعات کشور به امانتداری در نقل اخبار ،انتظار دارد در انتشار اخباری که دارای اثرات
منفی بر افکار عمومی است دقت بیشتری داشته و تا حصول اطمینان از صحت خبر از انتشار
چنین اخباری خودداری نمایند .ناصر سراج در برنامه تیتر شبکه خبر با بیان اینکه سازمان
بازرسی کل کشور حق ورود به همه امور مالی و حقوقی سازمان ها و دستگاه های تابع و تمام
دفاتر زیر مجموعه آنها را دارد ،افزود :این سازمان مصر است تا ساختمان فساد را در کشور از
پایه برچیند .سراج با بیان اینکه ضرردهی بیمه های کشور فوق العاده باالست گفت :اساس ًا در
سیستم بیمه ای کشور مشکلی وجود ندارد اگر موردی هم هست از دست درازی مدیران آن
حاصل می شود .وی به جعلی بودن  77مورد ضمانتنامه گمرکی به مبلغ دهها میلیارد تومان
اشاره کرد و افزود :گمرک به تازگی با الکترونیکی کردن ورودی و خروجی های دفاترش سعی
به کمک در نظارت و بازرسی بر امور واردات و صادرات کشور کرده است.
سراج خاطر نشان کرد :اکثر واردات کشور از مبادی غیرقانونی صورت می گیرد که این
واردات غیررسمی به بدنه تولید داخلی آسیب جدی می رساند.
رییس سازمان بازرسی کل کشور گفت :نظارت بر حسن جریان همه امور و اجرای درست
قوانین بر عهده سازمان بازرسی کل کشور است.
وی با اشاره به اینکه این سازمان از نظر کیفیت نظارت در سال جاری رتبه  8را از سازمان
نظارت و بازرسی جهانی کسب کرده است گفت :برای از بین بردن فساد برای تمام کشورها
نمی توان یک نسخه تجویز کرد .سراج گفت :اصل فساد زیاده خواهی افراد خارج از چارچوب
قوانین است و هیچ کشوری عاری از فساد نیست .وی افزود :برای ریشه کن کردن فساد در
یک جامعه باید ذهنیت افراد را اصالح کرد.
سراج با بیان اینکه امسال بیش از  24هزار و  948هشدار به ادارات دولتی در خصوص
عملکردهای فسادآمیز داده شده است گفت :اگر هشدارهای سازمان بازرسی به ثمر نشیند
حتم ًا با متخلفان امور برخورد خواهیم کرد و برای فرد خاطی حدود  90روز حبس در نظر
گرفته خواهد شد.

رئیس سازمان امور اراضی خبر داد

دستور غیرقانونی تغییر کاربری اراضی توسط یکی از وزیران دولت سابق!

رییس سازمان امور اراضی درباره پروندههای تخلف پدیده شاندیز ،دستگاهها و ادارات
دولتی ،صداوسیما ،یکی از وزیران دولت دهم و یک چهره ورزشی در زمینه زمینخواری و
تغییر غیرقانونی کاربری اراضی توضیحات مفصلی ارائه کرد.
به گزارش ایسنا ،قباد افشار به مناسبت افتتاح سامانه  131یگان حفاظت از اراضی
کشور در نشست خبری اظهار کرد :سال گذشته حدود  15هزار پرونده تغییر کاربری
غیرمجاز در کشور تشکیل و به محاکم قضایی ارسال شد که حدود  8000هکتار را شامل
میشد و از این میزان حدود  70درصد ( 5000هکتار) تعیین تکلیف و برای آنها حکم
قضایی صادر شد که این خود سرعت برخورد با زمینخواری و تغییر غیرمجاز کاربری
اراضی کشاورزی را نشان میدهد.
دور زدن قانون با کمک طرح هادی روستایی!
وی با بیان اینکه در تعطیالت نوروز امسال حدود  3000پرونده تخلف در زمینه تغییر
غیرمجاز کاربری اراضی کشاورزی تشکیل شد ،گفت :یکی از شگردهای متخلفان برای تغییر
کاربری اراضی کشاورزی ،استفاده از طرحهای هادی روستایی است؛ به گونهای که زمینی را
در حاشیه شهر یا روستا انتخاب میکنند و با الحاق آن به منطقه شهری یا روستایی قانون را
دور میزنند و به نام قانون تغییر غیرمجاز کاربری اراضی کشاورزی را رقم میزنند اما در این
زمینه برای جلوگیری از این تخلف تفاهمنامهای با بنیاد مسکن امضا و نتیجه این شد که الحاق
جدید به روستاها به صفر رسید.
رییس سازمان امور اراضی ادامه داد :جلوگیری از الحاق اراضی جدید به روستاها ارتباطی
با ساخت و ساز روستائیان در محل سکونتشان ندارد ،چرا که آنها و فرزندانشان میتوانند در
محدود قانون اجازه ساخت و ساز داشته باشند .اما توصیه میشود برای جلوگیری از سودجویی
عدهای در این مناطق ،روستاییان خود اقدام به دریافت مجوز ساخت و ساز کنند ،چراکه این
مجوزها بدون هیچ هزینه و اتالف وقتی برای روستاییان صادر میشود و تنها از زمینخواری
عدهای سودجو جلوگیری میکند.
زمینخواری در دولت سابق به نام قانون
افشار گفت :در دولت گذشته بسیاری از تغییر کاربریهای اراضی به ویژه در شمال کشور
با الحاق شالیزارها به بافت روستا انجام میشد تا مثال به نام دستگاههای دولتی ،مجتمعهای
رفاهی ساخته شود یا اینکه این دستگاههای دولتی به افراد حقیقی یا حقوقی مجوز ساخت و
ساز بدهند و در واقع با دور زدن قانون تغییر کاربریهای بسیاری از طریق این شگرد انجام
میشد.
وی اظهار کرد :تخلفات دستگاههای دولتی در زمینه تغییر غیرمجاز کاربری اراضی
کشاورزی در سازمان امور اراضی مورد بررسی قرار گرفت که تاکنون  177مورد تخلف به
مراجع قضایی معرفی شد ه است.
به گفته رییس سازمان امور اراضی روش دیگر زمینخواری ،خریداری روستاهای متروکه
یا مزرعههایی که چند خانوار بیشتر در آنها زندگی نمیکردند و احداث ویالها و مجتمعهای
رفاهی در آن است که به عنوان مثال میتوان به پروژه مزرعه محمودیه واقع در شهرستان
دماوند اشاره کرد.

زمینخواری در یک روستا به وسعت یک شهر!

افشار عنوان کرد :در پروژه مزرعه محمودیه ،تعاونی مسکن وزارت کشور
روستایی را در این منطقه شناسایی کرد که در واقع از نظر میزان سکونت
روستاییان ،محمودیه یک مزرعه محسوب میشد اما در حال حاضر تخلفات
تغییر کاربری غیرمجاز صورت گرفته در این منطقه به  170هکتار میرسد که
به وسعت یک شهر است ،اما سازمان امور اراضی به عنوان مسئول شناسایی و
هماهنگی برخورد با زمینخواری در کشور با پروژه محمودیه موافق نیست.
بررسی  11ساخت و ساز غیرمجاز در «روستای اجت»

رییس سازمان امور اراضی اظهار کرد :در پرونده روستای اجت ساخت و
سازهای غیرمجازی نیز صورت گرفته بود که  11مورد آن به دستگاه قضایی
معرفی شد و در حال صدور حکم نهایی است اما آنچه مسلم است ،این منطقه روستای قدیمی
کوچک چندخانواری بوده که محدوده آن با توجه به قبرستان  200ساله و ساختمانهای
قدیمی آن قابل شناسایی است.
افشار افزود :اطراف روستای اجت زمینهای کشاورزی و اراضی ملی وجود داشته که مورد
تغییر غیرمجاز کاربری قرار گرفته و تخریب شده است اما این زمینها از متخلفان در حال
بازپسگیری است و جلوی ساخت و سازهای غیرقانونی این روستا گرفته شده است.
هنوز حکم نهایی برای پدیده شاندیز صادر نشده است

وی اعالم کرد :وزارت جهاد کشاورزی به عنوان اولین شاکی پدیده شاندیز در سال 1390
نسبت به صاحبان این شرکت اعالم جرم کرد ،چرا که  41هکتار از اراضی پدیده شاندیز به
صورت غیرمجاز مورد تغییر کاربری و ساخت و ساز غیرمجاز قرار گرفته است.
رییس سازمان امور اراضی اضافه کرد :در همان روزهای نخست اعالم جرم وزارت جهاد
کشاورزی علیه پدیده شاندیز ،شهردار شهر شاندیز گزارشات خالف واقعی در این زمینه ارائه
کرد که سبب نقصهایی در روند بررسی این پرونده در دستگاه قضایی شد اما پس از آن با
پیگیریهای صورت گرفته تخلف مسئوالن پدیده شاندیز در تغییر غیرمجاز کاربری این اراضی
مشخص شد و این پرونده در دستگاه قضایی در حال بررسی و صدور حکم نهایی است.
افشار اظهار کرد :طرح پدیده شاندیز بدون مطالعات کامل زیست محیطی و در نظر گرفتن
مسائل و پیامدهای شهری ساخته شده است ،چراکه هزینههایی که این طرح در آینده برای
ساکنان شهر شاندیز دارد میتواند مشکالت زیادی برای آنها داشته باشد و در واقع حقوق مردم
شهر شاندیز با ساخت این پروژه دچار خدشه شده است.
وی گفت :پرونده پدیده شاندیز در دستگاه قضایی در حال بررسی است تا میزان جریمه و
مجازات دقیق آن مشخص شود.
شکایت از یکی از وزیران دولت دهم و تخریب خانه یک چهره ورزشی

رییس سازمان امور اراضی تصریح کرد :این سازمان که با جدیت با پروندههای تخلف در
عرصههای کشاورزی و اراضی ملی برخورد میکند ،اخیرا از (ک-د) یکی از وزیران دولت دهم
که در دوره مسئولیتش در استانداری تهران مجوزهای غیرقانونی را صادر کرده شکایت کردیم
و پرونده وی را به همراه اعالم جرمهای متعدد از برخی شهرداران دولت گذشته به دستگاه

قضایی ارسال کردیم.
وی افزود :در گشتهای یگان حفاظت اراضی اخیرا خانه یکی از
چهرههای ورزشی را نیز در استان البرز که با تغییر غیرمجاز کاربری اقدام
به ساخت و ساز کرده بود که به دلیل اینکه زمینخواری محسوب میشد،
این ساختمان را تخریب کردیم.
ساخت و ساز غیرقانونی صداوسیما در مازندران

افشار اظهار کرد :صداوسیما در گذشته برای ساخت مرکز رفاهی
در عباسآباد مازندران مجوز  20درصدی را دریافت کرد که به صورت
غیرمجاز محدوده ساخت این مرکز رفاهی به هشتاد درصد مساحت کل
زمین رسید و هماکنون سازمان امور اراضی مخالفت خود را با این تخلف
اعالم و به دستگاه قضایی ارجاع داده است تا برای آن تعیین تکلیف شود.
برجسازی تنها راه جلوگیری از زمینخواری در شمال

رییس سازمان امور اراضی با بیان اینکه  200هزار هکتار از بهترین زمینهای کشاورزی
شمال در معرض تخریب قرار دارند ،تصریح کرد :بهترین خاک درجه یک در استانهای
شمالی کشور قرار دارد و این مناطق بحرانیترین مناطق کشور از نظر زمینخواری محسوب
میشود اما بهترین راه مقابله با زمینخواری و تغییر کاربری غیرمجاز اراضی در استانهای
شمالی کشور حمایت از توسعه عمودی شهر (برجسازی) به جای توسعه افقی و ویالسازی
است در حالیکه در استانهای شمالی کشور هزینه و عوارض برای ساخت و ساز ویال کمتر
از برج است.
وی با بیان اینکه عکسبرداری هوایی از استان گیالن تمام شده و در قالب طرح کاداستر
استانهای مازندران ،تهران ،خراسان رضوی ،کرمانشاه ،فارس ،قزوین و  ...نیز در صف انجام
عکسبرداریهای هوایی و کاداستر اراضی قرار گرفتهاند ،گفت :در قالب طرح کاداستر اراضی
کشاورزی کشور همه کشاورزان برای اراضی خود صاحب سند میشوند که در اولین گروه
اسناد کشاورزی  30هزار هکتار از اراضی زابل استان سیستان و بلوچستان آماده شده که به
محض آغاز بهرهبرداری از این اراضی ،اسناد مورد نظر به کشاورزان تحویل داده میشود.
به گفته افشار ،در ادامه این طرح و برای سنددار اراضی کشاورزی  120هزار هکتار دیگر
را نیز مورد بررسی قرار دادهایم و پیشبینی میشود امسال هزار میلیارد تومان صرف کاداستر
اراضی شود.
رییس سازمان امور اراضی اظهار کرد :سامانه  131یگان حفاظت از اراضی کشور با 300
گروه گشت و  900نفر فعال در حال حاضر در کشور فعالیت میکنند که در قالب این یگانها
 14استان کشور که بحرانیترین استانها از نظر تغییر کاربری اراضی محسوب میشوند ،تحت
پوشش یگانهای گشت قرار گرفتهاند اما برای تحت پوشش قرار دادن همه مناطق کشور به
حدود  600گروه گشت نیازمندیم.
وی با بیان اینکه در ماههای آینده سامانه  131در سراسر کشور فعال میشود ،اعالم کرد:
مردم میتوانند با سامانه  131از سراسر نقاط کشور تماس گرفته و مشکالت مربوط به اراضی
کشور را در زمینه زمینخواری ،تغییر کاربری غیرقانونی اراضی کشور ،بایر ماندن اراضی
کشاورزی و  ...را به این سامانه اطالعرسانی کنند.

اقتصادی  -فرهنگی
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سخنگوی دولت و رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی:

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی خبر داد

توافق ارشاد و نیروی انتظامی برای برگزاری کنسرتها
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی ،گفت :در نشست
اخیرا با وزیر کشور ،توافق شد که شیوه نامهای میان
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی با نیروی انتظامی
برای مشخص و شفاف شدن چارچوب برگزاری
کنسرتها و وظایف دستگاهها امضا شود.
به گزارش ایسنا ،علی جنتی از برگزاری نشست
مشترک با عبدالرضا رحمانیفضلی وزیر کشور
برای تعیین تکلیف موضوع برگزاری کنسرت خبر
داد و گفت :در این نشست توافق شد که شیوه
نامهای میان وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
با نیروی انتظامی برای مشخص و شفاف شدن
چارچوب کار و وظایف و مسئولیتها دستگاهها امضا شود ،تا دیگر مشکلی برای برگزاری
کنسرتها پیش نیاید.
وی با اعالم اینکه بر اساس قانون مجوز برگزاری کنسرتها باید از سوی وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی صادر شود ،افزود :در دولت گذشته آییننامهای به تصویب رسیده
بود که بر اساس آن به نیروی انتظامی اجازه میداد که اداره اماکن در برخی موارد دخالت
کند ،منتهی در نشست اخیر مقرر شد که برای رفع مشکالت پیرامون برگزاری کنسرتها،
هماهنگیهای الزم در این رابطه هم انجام شود.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی ،تصریح کرد :بر اساس قانون ،متولی اصلی صدور مجوز
جهت برگزاری کنسرت ،وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی است ،از اینرو باید تمهیداتی
اندیشیده شود تا تصمیمگیری درباره این حوزه از سوی وزارت فرهنگ انجام شود.

مشاور عالی سازمان سنجش آموش کشور خبر داد

انتشار نتایج اولیه کنکور تا هفته اول مرداد

مشاور عالی سازمان سنجش آموش کشور
از اعالم نتایج اولیه آزمون سراسری  94تا هفته
اول مردادماه خبر داد و گفت :نتایج نهایی کنکور
و اسامی پذیرفته شدگان در دهه دوم شهریورماه
اعالم میشود.
به گزارش ایسنا ،حسین توکلیبا بیان اینکه
نتیجه اولیه آزمون سراسری  94به صورت
کارنامه تنظیم شده است ،افزود :کارنامه کلیه
داوطلبان شرکت کننده در آزمون تا هفته اول
مردادماه روی سایت سازمان سنجش به نشانی
 www.sanjesh.orgقرار میگیرد .وی ادامه داد :یک هفته پس از اعالم نتایج اولیه
آزمون ،پاسخنامه داوطلبان دارای رتبه کشوری کمتر از  75هزار در هر یک از گروههای
آزمایشی ریاضی وفنی ،تجربی و انسانی و رتبه کشوری کمتر از  10هزار در گروههای
آزمایشی هنر و زبانهای خارجی روی سایت سازمان سنجش قرار داده میشود .مشاور
عالی سازمان سنجش آموزش کشور در مورد زمان و نحوه انتخاب رشته توضیح داد:
کلیه داوطلبانی که براساس نتایج اولیه آزمون مجاز به انتخاب رشته میشوند میتوانند
برای انتخاب کد رشته محلهای تحصیلی دوره روزانه ،نوبت دوم (شبانه) ،نیمه حضوری،
پردیسهای خودگردان ،دانشگاه پیام نور ،موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و غیر دولتی
و دانشگاه فرهنگیان برحسب مورد با دریافت دفترچه راهنمای انتخاب رشتههای تحصیلی
از سایت سازمان سنجش و مطالعه دقیق دفترچه مذکور و اطالعیه منتشر سازمان سنجش
در دهه اول مرداد ماه با رعایت کلیه ضوابط و شرایط نسبت به انتخاب حداکثر  150کدرشته
محل از میان کد رشت ه محلهای تحصیلی گروه آزمایشی یا گروههای آزمایشی مجاز اقدام
کنند و کدرشتهمحلهای انتخابی را به ترتیب اولویت عالقه در فرم انتخاب رشته ثبت
نمایند .توکلی با اشاره به تسهیالت سازمان سنجش برای انتخاب رشته داوطلبان اظهار
کرد :سازمان سنجش آموزش کشور در رابطه با روش انتخاب رشته و استفاده از نرم افزار
انتخاب رشته مجازی و سایر اطالعات در خصوص آشنایی با رشتههای آموزش عالی
اطالعات را در اختیار داوطلبان قرار میدهد و نسبت به راهنمایی آنها اقدام مینماید.
نحوه انتخاب رشته مجازین دانشگاه آزاد

وی در ادامه در مورد نحوه انتخاب رشته در دانشگاه آزاد اسالمی توضیح داد :با توجه به
اینکه دانشگاه آزاد اسالمی برای پذیرش دانشجو در کدرشت ه محلهای با آزمون براساس نتایج
آزمون سراسری  94به صورت جداگانه اقدام مینماید پس از اعالم نتایج اولیه آزمون سراسری
داوطلبان عالقهمند به انتخاب کدرشت ه محلهای با آزمون ضرورت دارد پس از دریافت پرینت
نتیجه اولیه آزمون سراسری از سایت سازمان سنجش برای انتخاب رشته دانشگاه آزاد اسالمی
به سایت مرکز آزمون این دانشگاه مراجعه نمایند .مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور
در پایان با بیان اینکه نتیجه نهایی رشتههای متمرکز در دهه دوم شهریور اعالم میشود گفت:
نتیجه نهایی برای رشتههای متمرکز آزمون سراسری  94در دهه دوم شهریور اعالم میشود.
همچنین فهرست اسامی معرفی شدگان رشتههای نیمه متمرکز در نیمه اول مهر و فهرست
اسامی قبول شدگان نیمه متمرکز در دی ماه اعالم میگردد.

معاون دانشجویی دانشگاه آزاد اسالمی:

آخرین مهلت ارسال مدارک دانشجویان ممتاز
متقاضی تحصیل بدون کنکور در دانشگاه آزاد

معاون دانشجویی دانشگاه آزاد اسالمی ،گفت :دانشجویان ممتاز واحد های دانشگاهی
که تا پایان نیمسال دوم سال تحصیلی  93-94فارغ التحصیل شده باشند می توانند با
مراجعه به واحدهای دانشگاهی محل تحصیل و انجام مراحل الزم جهت صدور مدرک
نهایی فراغت از تحصیل (دانشنامه) اقدام نمایند .به گزارش ایسنا ،دکتر کاردار با بیان این
مطلب ،گفت :بر این اساس واحدهای دانشگاهی نیز موظفند با استناد به بند  4بخشنامه
شماره  34/45996مورخ  11تیرماه  93تا هفته اول مرداد ماه سال جاری مدارک دانش
آموختگان ممتاز خود را در محموله های جداگانه به اداره کل دانش آموختگان ارسال کنند.
به گزارش مرکز حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه آزاد اسالمی ،دکتر کاردار خاطر
نشان کرد :بدیهی است تنها اسامی دانش آموختگانی که تا تاریخ مذکور مدارکشان بدون
نقص به این اداره کل رسیده باشد قابل اقدام خواهد بود و مسئولیت بروز هرگونه مشکل
در وصول یا ثبت اطالعات به عهده واحدهای دانشگاهی خواهد بود.

تکلیف یارانه نقدی در سال آینده مشخص نیست

سخنگوی دولت به مروری بر آمار رشد
اقتصادی ،خبرهایی در حوزه انرژی و همچنین
یارانه پرداخت و بازهم وعده پیگیری موضوع
نظام پرداختها از سوی سازمان مدیریت و
برنامه ریزی را یادآور شد.
به گزارش ایسنا ،محمد باقر نوبخت سه
شنبه گذشته با اشاره به از آمار اعالمی بانک
مرکزی در هفته گذشته یادآور شد که مطابق
آمار بانک مرکزی و مرکز آمار ایران رشد
اقتصادی سال  1393حدود  3درصد است
که برای ایجاد رفاه ملموس در جامعه الزم
بسیار محدود است اما اهمیتش از این جهت
خواهد بود که بعد از دو سال رشد اقتصادی
منفی روند آن مثبت شده و به  3درصد رسیده
است.
وی با بیان اینکه طبق قانون برنامه پنجم باید ساالنه به طور
متوسط  8درصد رشد اقتصادی داشته باشیم ،تصریح کرد :رشد
اقتصادی  3درصد برای دولت مطلوب نیست ،اما با در نظر گرفتن
شرایط سخت تحریمی و کاهش درآمدهای نفتی ،تبدیل آن از
منفی به مثبت مهم قلمداد میشود.
تاکید مجدد بر عدم افزایش دوباره نرخ بنزین

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی در بخش دیگری از
اظهارات خود با اشاره به مصوبه اخیر هیات دولت در رابطه با
کاهش  100تومانی قیمت سی ان جی گفت که با توجه به
اینکه در ماههای تابستان سفرهای مسافرتی به اوج میرسد
برای اینکه  3میلیون و  400هزار سواری و  3هزار اتوبوس
از سیانجی استفاده میکنند برای تسهیل کارشان هزینه
سیانجی را از  600تومان به  500تومان کاهش دادیم.
وی اضافه کرد :اینکه گفته میشود  3هزار میلیارد تومان
از محل درآمدهای بنزین به دست میآید باید بدانیم در مقابل
کاهش قیمت نفت نسبت به سال گذشته اثر بسیاری در درآمدها
داشته است.
نوبخت در مورد احتمال افزایش قیمت حاملهای انرژی
گفت :تا این لحظه صحبتی برای افزایش قیمت بنزین در سال
جاری نشده است.
نظام پرداختها همچنان در دستور کارسازمان
مدیریت و برنامهریزی
اما وعده یکسان سازی نظام پرداخت ها و سرو سامان دادن
به پرداخت کارکنان از موضوعات دیگر مورد سوال از نوبخت بود

که عنوان کرد :مهمترین دستور سازمان برنامه
مسأله نظام پرداختها است تا پرداختها به
نحوی انجام شود که احساس تبعیض در بین
کارکنان به وجود نیاید و هرگونه تقویت این
احساس به جامعه فرهنگی کمک نخواهد
کرد.
پرداخت  400میلیارد تومانی
به تولید

یارانهها هم به روال اغلب جلسات
سخنگوی نوبخت با خبرنگاران باز هم محور
سواالت قرار گرفت که در راس آن پاسخ به
اظهارات یارانه ای نعمت زاده قرار داشت.
وی در پاسخ به این سوال که آقای نعمتزاده
گفتهاند پرداختی  30درصدی به تولید نداشتهایم نظر شما در این
مورد چیست ،گفت :طی این سالها مجموع منابع از سال 1389
تا به امروز از محل افزایش قیمتها  135هزار میلیارد تومان بوده
است که باید  70هزار میلیارد تومان بین مردم تقسیم میشد در
حالی که بیش از  1800هزار میلیارد تومان به خانوارها پرداخت
شد .بنابراین ،نه تنها پرداختی بخش دولت و تولید انجام نشده
است حتی از خزانه برداشت کردهایم و دولت قبلی هم برای
پرداخت به مردم  5میلیارد و  800هزار میلیون از بانک مرکزی
استقراض کرده است.
وی توضیح داد :البته همه بخش تولید به مسائل مربوط به
حوزه صنعت و آقای نعمتزاده نمیشود و بخشهای دیگر آن
مربوط به حوزه کشاورزی و حمل و نقل است که ما پرداختیهایی
در این دو بخش داشتهایم و در واقع امسال برای تولید 400
میلیارد تومان پرداخت کردهایم.
نوبخت همچنین در پاسخ به این سوال که آیا پرداخت یارانه
در سال بعد ادامه خواهد داشت؟ گفت :قانون هدفمندی یارانهها
مربوط به برنامه پنجم توسعه است که سال  1394سال پایانی آن
است و اینکه در برنامه ششم تکرار خواهد شد پس از بررسیها
مشخص میشود چون هنوز برنامه ششم به جمع بندی نرسیده
است.
وی همچنین در مورد آمار افرادی که یارانه دریافت میکنند،
گفت :بعد از ثبت نام مجدد در سال گذشته حدود  2میلیون و
 300هزار نفر اعالم انصراف کردند .اما از سوی دیگر هرسال
بیش از یک میلیون بر جمعیت ما افزوده میشود و در همین راستا
نیز وزارت کار مسوول حذف پردرآمدها از دریافت یارانه است و
موظف شده است تا این کار را با دقت انجام دهد که کار دشواری

است چرا که دولت خواهان آزار مردم نیست.
نیازی به تشکیل سازمانهای استانی سازمان
مدیریت نیست

با توجه به احیای مجدد سازمان مدیریت و برنامه ریزی در
سال گذشته و به تبع آن بحث تشکیل سازمانهای استانی این
سازمان گفت :در سطح استانی این اجازه داده شده است ،اما در
سطح شهرستانها نیازی به این کار نیست و ما هم معاونتها
را در ساختار جدید فعال کردهایم و برای اکثریت آنها رئیس و
سرپرست تعیین کردهایم.
 101میلیارد دالر ،حجم واردات
طی سالهای  92و 93

سخنگوی دولت همچنین در توضیح انتشار خبری در یکی از
رسانهها مبنی بر اینکه واردات دولت یازدهم در دو سال گذشته
با هشت سال دولتهای نهم و دهم برابر است ،گفت :واردات و
صادرات ارزی ما با توجه به برابری قیمت ارز و ریال به خصوص
دالر با ریال در طول سالهای گذشته متفاوت بوده است و حتی
در مقاطعی این رقم دوبرابر شده است و با توجه به این مطلب در
سال  93واردات کشور  52میلیارد و  477میلیون دالر و صادرات
 94میلیارد و  709میلیون دالر بوده است و همین ارقام در سال
 92برای واردات  49میلیارد و  422میلیون دالر و برای صادرات
 31میلیارد و  332میلیون دالر بوده است.
وی توضیح داد :واردات از سال  92تا  3 ،93میلیارد دالر
افزایش داشته است که با اجازه مقام معظم رهبری از صندوق
توسعه ملی برای تأمین ذخایر استراتژیک در شرایط تحریم
داشتهایم و میزان افزایش صادرات نیز در راستای اقتصاد مقاومتی
بوده است.نوبخت تأکید کرد :جمع واردات در سال 101 ،92 -93
میلیارد دالر بوده است ،اما متأسفانه این رسانه محترم اعالم کرده
است طی دو سال دولت یازدهم به اندازه کل  8سال دولتهای
نهم و دهم واردات داشتهایم که این موضوع درست نیست.
فعال جیره بندی آب نداریم

سخنگوی دولت به یک سوال آبی هم پاسخ داد و در رابطه
با جیره بندی در کشور گفت :آب هست ولی کم است و ما با
مشکالت منابع آبی و کاهش نزوالت جوی مواجه هستیم و
نیازمند استفاده از انواع روشهای محدود کردن مصرف هستیم.
البته فع ً
ال برنامه جیره بندی در دستور کار وزارت نیرو نیست.
گرچه شاید در برخی شهرها بسته به شرایط اقداماتی شده باشد،
اما به طور کل وزارت نیرو موظف است برای مدیریت منابع و
مصارف آب از همه روشها استفاده کند.

 ۱۳اثر مثبت لغو تحریمها بر کسب و کار
محمد ربیعزاده عضو سابق هیات مدیره بانک صادرات ایران در
یادداشتی به شرح ذیل به  ۱۳اثر لغو تحریمها بر کسب و کار بانکی
پرداخت:
در چالشهای بینالمللی طبیعی است که طرفین نزاع برای ضربه
زدن به یکدیگر و رسیدن به اهداف خود خط مقدم حریف را هدف
قرار دهند و راهبرد قطع یا تضعیف پشتیبانی دشمن را با خط مقدم
در پیش گیرند.
با توجه به بانکمحور بودن اقتصاد کشور ،در چالش بین ایران
با آمریکا و کشورهای غربی ،نظام بانکی بهعنوان گلوگاه حیاتی و
خط مقدم جبهه اقتصادی در دو مرحله ابتدا بانکهای بزرگ از سال
 2006و  2008میالدی و سپس بانک مرکزی از  2012به موجب
قانون اجازه دفاع ملی (قانون بودجه دفاعی آمریکا) هدف تحریم قرار
گرفتند و در عمل بانکهای انتقالدهنده پول نفتی ایران مشمول
تحریم شدند.
در شرایط فعلی که امید رفع تحریمها از جمله رفع تحریم بانک
مرکزی و نظام بانکی زیاد شده است ،سوال این است که بعد از شرایط
بوکار بانکها به چه سمت و سویی خواهد رفت و
رفع تحریم کس 
پرسش مهمتر اینکه آیا آتش مشکالت نظام بانکی با رفع تحریمها
به گلستان توسعه مبدل و شرایط مطلوبی برای بانکها در زنجیره
بزرگ اقتصادی و در عرصه داخلی و بینالمللی فراهم خواهد شد یا
پس از فرو نشستن غبار روانی حاصل از رفع تحریم ،بانکها با ساختار
معیوب خود به شرایط قبلی بر میگردند؟
در این مورد هرگونه خوشبینی یا بدبینی افراطی آفتزاست و
فرصتها را تبدیل به تهدید خواهد کرد .آنچه از شواهد پیداست
در صورت تحقق رفع تحریمها به ویژه در گلوگاه اصلی آن بانک
مرکزی در بهترین وضعیت قابل تصور در یک دوره حداقل پنجساله
نظام بانکی کشور به شرایط قبل از وضع تحریمها (قبل از سال 2006
و 2012میالدی) بر خواهد گشت و باید هدفگذاری جهش و تحول
نظام بانکی فراتر از آن نقطه در نظر گرفته شود.
شرایط عمده بانکها قبل از تحریم به شرح زیر است:
 -1قبل از اعمال تحریم سهم عمدهای از درآمدها و در نهایت
سود بانکهای بزرگ و در مواردی بیش از  50درصد از درآمد آنها
ناشی از فعالیتهای بینالمللی ثبت شده است.
 -2فعالیت بانکها در چهار گروه اعتبارات اسنادی،
ضمانتنامههای ارزی ،حوالههای ارزی و معامالت ارزی در جریان
بود.
 -3نقل و انتقال وجوه انجام میشد.
 -4مشتریان بانکها در دو گروه تسهیالتی و سپردهای از واسطه
وجوه بودن بانکها در عرصه بینالمللی بهرهمند میشدند.
 -5برخورداری فعاالن اقتصادی کشور از گشایش اعتبارات
اسنادی بینالمللی و پوشش مناسب انواع ریسک بانکها و مشتریان
 -6حفظ اعتبار و جایگاه بانکها نزد فعاالن اقتصادی و بر عکس
اعتماد بانکها به مشتریان خود
 -7استفاده از ظرفیت سوئیفت با وجود نقاط ضعف آن (ابزار فشار

دولتها ،قابلیت کسب اطالعات برای دیگران و امکان جایگزینی آن
با تلکس و ایمیل).
 -8توانایی بانکها در جذب مشتریان جدید و حفظ مشتریان
فعلی با استفاده از تعامالت بینالمللی که در شرایط تحریم بانکها
مجبور به انسداد و توقف حسابهای ایرانیان شدند.
 -9توانایی بانکها در مدیریت نقدینگی وجوه خود و
مشتریانشان.
 -10توانایی نسبی بانکها برای کنترل مطالبات غیرجاری.
پس از اعمال تحریم علیه بانک مرکزی و بانکهای کشور ،تمامی
موارد فوق تبدیل به چالش و مشکالت جدی برای بانکها و فعاالن
اقتصادی کشور شد و در واقع بانکها از دو طریق ضربه خوردند؛ اول
بهطور مستقیم با کاهش جدی درآمدها و افزایش هزینهها و دوم
بوکار مشتریان و ایجاد مشکل
غیرمستقیم از طریق رکود در کس 
برای نهادهای کشور .البته با رفع تحریمها شاهد برخی اتفاقات در
بوکار بانکها خواهیم بود و صد البته برخی از اتفاقها را باید
کس 
دیگران شاهد باشند تا تصمیمگیران و مجریان بهموقع و در جای خود
انجام دهند که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.
الف :اتفاقاتی که شاهد خواهیم بود:
 .1توقف تخریب زیربناهای مالی خارجی کشور.
 .2احیای کارگزاریهای رسمی و افزایش مبادلههای بینالمللی.
 .3استفاده از ظرفیت سوئیفت.
 .4برقراری امنیت در جابهجایی پول.
 .5رشد قیمت سهام بانکها در دو مرحله ،مرحله اول ناشی
از فضای روانی رفع تحریمها و مرحله دوم بعد از انجام اصالحات
ساختاری بانکها و کسب سودآوری مناسب و جلب اعتماد
سرمایهگذاران.
 .6گشایش برای بانک مرکزی در ورود مطالبات کشور.
 .7جلوگیری از تحمیل هزینههای مالی و فشارهای نقدینگی
و هزینههای فرصت و کاهش سرگردانی و نگرانیهای فعاالن
اقتصادی کشور (واردکنندگان و صادرکنندگان) که در جلوگیری از
ایجاد مطالبات غیرجاری بانکها و حتی کاهش مطالبات بانکها
اثرگذار خواهد بود و در نهایت به سودآوری بانکها منجر میشود.
 .8کاهش هزینههای بانکها که به دلیل تحریم در مواردی
20برابر و حتی بیشتر شده است.
بوکار
 .9تسهیل در ورود سرمایه مالی و فیزیکی و رونق کس 
مردم که منجر به رشد سپرده بانکها خواهد شد.
 .10امکان افتتاح حساب برای ایرانیان در خارج از کشور و تداوم
فعالیت بانکی آنان.
 .11مازاد یا بهبود کسری بودجه دولت و توانایی برای پرداخت
بخشی از بدهیها به بانکها یا شرکت در افزایش سرمایه بانکهای
دولتی و از طرف دیگر امکان کاهش تکالیف دولتی و بودجهای برای
بانکها که به بهبود مدیریت منابع و مصارف بانکها منجر خواهد
شد.
 .12رونق بازار سرمایه در دو مرحله؛ ابتدا موج هیجانی حاصل از

انتظارات و سپس بهبود ناشی از پویایی نظام بانکی و اقتصاد کشور
و در نهایت در این دور با برکت ،نتیجه بهبود و شکوفایی به بانکها
برگشته و با رشد قیمت سهام بانکها ،مردم اعتماد بیشتری کرده و در
سپردهگذاری و یا مشارکت در افزایش سرمایه ورود خواهند داشت.
 .13با روان شدن نقل و انتقال وجوه در عرصه بینالمللی و ورود
دانش و سرمایه روند کاهش نرخ تورم شدت گرفته و قطعا بانکها
از راههای مختلف بهویژه جذب سپردهها و وصول مطالبات معوق و
بازاریابی بانکی موفق خواهند شد.
ب :مواردی که باید شاهد عملکرد تصمیمسازان و تصمیمگیران
نظام بانکی باشیم و وابسته به رفع تحریمها نیست ،عبارتند از:
 -1لزوم اجرای اصالحات ساختاری در ابعاد مالی ،حقوقی ،سرمایه
انسانی و اداری در نظام بانکی.
 -2تطبیق قوانین و مقررات ناظر با رویکرد تحول و مطابقت نظام
بانکی با استانداردهای روز دنیا بهویژه مقررات بازل.
 -3تدوین و تصویب فصل جدیدی در قانون تجارت مختص
نظام مالی و بهخصوص نظام بانکی کشور.
 -4توجه ویژه به تربیت و آموزش بانکدار با مفهوم بانکدار
حرفهای در سطح بینالمللی برای بانک مرکزی و بانکها و توجه
خاص به توسعه سرمایههای انسانی در نظام بانکی و تقویت کمی و
کیفی موسسه عالی آموزش بانکداری.
 -5ساماندهی بازار متشکل رسمی پول و تعیین تکلیف موسسات
غیرمجاز تا پایان سال  1394بدون ایجاد تنش در مشتریان و یا
کارمندان اینگونه موسسات و تفکیک موسسات غیرمجاز به دو گروه
اول :موسساتی که در تالش برای اخذ مجوز هستند و با موانعی
مواجهند و گروه دوم :موسساتی که ارادهای برای اخذ مجوز ندارند
و سرشان برای مجازات درد میکند .برای ساماندهی گروه اول
موسسات غیرمجاز ،بانک مرکزی الزم است (با اخذ اختیارات تام
از شورای پول و اعتبار) شرایط را آسانتر کرده و با حمایت سایر
نهادها مشکالت اصلی آنان را که عمدتا حقوقی و سهامداری است
رفع و مجوز به آنان داده شود( .بخشی ازمشکالت هم با مجوز حل
میشود!)
 -6فراهم شدن امکان حضور بانکهای خارجی برای ایجاد
شرایط رقابتی و انتفاع متقابل از امکانات بینالمللی این بانکها
 -7افزایش سرمایه بانکهای ایرانی در داخل کشور (در حال
حاضر از استانداردهای بینالمللی فاصله بسیار زیادی دارند).
 -8استقرار کامل حاکمیت شرکتی و نظام کنترلهای داخلی
 -9بهرهبرداری کامل از  Core Bankingبرای حرکت
بانکها به سمت بانکداری مجازی و تحقق بانکی برای همه
زمانها،همه مکانها و همه نوع محصول بانکی.
 -10استفاده کارآ و اثر بخش از سامانههای یکپارچه بانکی بهویژه
بانکهای اطالعاتی و اعتبارسنجی مشتریان.
 -11تغییر جهت رقابت بانکها از رقابت قیمتی (خودکشی
قیمتی) به سمت خلق محصوالت جدید با تقویت زیرساختهای
مخابراتی و الکترونیکی کشور.
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رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر نیروی انتظامی خبر داد

دستگیری قاچاقچی میلیاردر بینالمللی در کرج

رییس پلیس مبارزه با موادمخدر نیروی
انتظامی از دستگیری رییس میلیاردر یک
شبکه بینالمللی موادمخدر در کرج خبر
داد و جزییات عملیات پیچیده پلیس برای
دستگیری این فرد را تشریح کرد.
به گزارش ایسنا ،سردار علی مویدی
در حاشیه نشست خبری خود به عملیات
پیچیده پلیس برای به نتیجه رسیدن
و رسیدگی به سه پرونده بینالمللی
موادمخدر اشاره کرد و گفت :از سالها
قبل ایران اقدامات اطالعاتی گستردهای
را برای دستگیری سرشبکههای بینالمللی
قاچاق موادمخدر آغاز کرده و تاکنون به
توفیقات قابل توجهی نیز دست یافته است.
وی با بیان اینکه در همین راستا از مدتها رسیدگی
به سه پرونده بینالمللی با همکاری برخی کشورهای
منطقه در دستور کار پلیس قرار گرفت ،ادامه داد :در این
پرونده با همکاری مشترکی که بین پلیس ایران و امارات
متحده عربی انجام شد ،سرشبکه یکی از باندهای بزرگ
موادمخدر که سالها در سطح منطقه فعالیت داشته و بیش
از  100تن موادمخدر را ترانزیت کرده بود ،شناسایی و
اقدامات برای دستگیری وی انجام شد.
رییس پلیس مبارزه با موادمخدر نیروی انتظامی هویت
فرد دستگیر شده را «ر» اعالم کرد و گفت :سرانجام در
عملیات پیچیده این فرد حدود یک ماه پیش در شهرستان
کرج دستگیر شد.
مویدی با اشاره به سوابق و مشخصات فرد دستگیرشده
گفت :متهم دارای اصالتی ایرانی بوده و سالها با همکاری
اتباع دیگر کشورها اقدام به قاچاق موادمخدر در قالب یک
شبکه بزرگ ترانزیتی کرده بود به طوری که بیش از 100

تن انواع مخدر را در سالهای گذشته در
کشورهای منطقه جابهجا کرده بود که
البته بیش از یک پنجم آن توسط پلیس
ایران از اعضای باند مرتبط به وی کشف
و ضبط شده بود.
وی این فرد را  34ساله عنوان کرد
و گفت :متهم دارای عناوین و اسامی
مختلفی بوده و با استفاده از گذرنامههای
جعلی به کشورهای مختلف تردد کرده
است.
رییس پلیس مبارزه موادمخدر نیروی
انتظامی با اشاره به عملیات پلیس برای
دستگیری این فرد ادامه داد :عملیات
دستگیری این فرد پس از مدتی کار پیچیده اطالعاتی به
نتیجه رسید و سرانجام این فرد در حالی که مسلح و در
کنار خانوادهاش بود توسط ماموران دستگیر شد.
مویدی با اشاره به گردش مالی و سرمایه این فرد
تصریح کرد :میلیاردها تومان در حساب این فرد وجود
داشته و به نوعی او از قاچاقچیان میلیاردر به حساب
میآمده است .گردش مالی این فرد به حدی بوده که تنها
چند دقیقه بعد از دستگیریاش ،خانواده وی بیش از 100
میلیون تومان از حسابش برداشت کرده و چکی به مبلغ
 200میلیارد تومان نیز هنگام دستگیری نزد متهم بود.
وی ادامه داد :پس از دستگیری متهم  50عدد گوشی
تلفن همراه از وی کشف شده و در تحقیقات بعدی
مشخص شد که نامبرده عالوه بر قاچاق موادمخدر ،در
حوزه قاچاق سالح نیز نقش داشته است.
رییس پلیس مبارزه با موادمخدر نیروی انتظامی با بیان
اینکه پرونده این فرد مدتها نیز از سوی وزارت اطالعات
در دست بررسی بوده است ،گفت :این متهم عمدتا در

سطح کشورهای ایران ،پاکستان و افغانستان و نیز برخی
کشورهای حوزه خلیج فارس اقدامات تبهکارانه خود را
انجام میداده اما اخیرا در سطح فرامنطقهای نیز فعالیت
میکرد که پلیس ایران ،وی را دستگیر کرد.
مویدی با اشاره به انجام تحقیقات و بازجویی از متهم
تصریح کرد :پس از دستگیری این فرد ،چندین انبار که در
آنها اقدام به دپوی موادمخدر کرده بودند نیز شناسایی و
مشخص شد که این انبارها تحت نظر باندی که این فرد
هدایتش را برعهده داشته فعالیت میکردند .همچنین از
همدستان این فرد نیز هنگام دستگیری ،بیش از  40قبضه
سالح گرم کشف شد.
مویدی با اشاره به پرونده قاچاقچی میلیاردر موادمخدر
افزود :این پرونده به مراتب عملیاتی پیچیده و گستردهتر از
پروندههای "تمساح خلیج" و "حسین پنجک" را داشت و
در جرایمی که این فرد به دلیل آن تحت تعقیب قرار گرفته
بود نیز یک مورد اقدام به قتل نیز در یکی از شهرستانها
به چشم میخورد.
وی همچنین از کشف دو پرونده موفقیتآمیز دیگر
در همکاری مشترک میان پلیس مبارزه موادمخدر ناجا با
پلیس های قطر و ترکیه خبر داد و گفت :در این عملیاتها
نیز دو سرشبکه مافیایی موادمخدر دستگیر شدند.
رییس پلیس مبارزه با موادمخدر نیروی انتظامی از بیان
جزییات بیشتر درخصوص دو پرونده اخیر و نیز پرونده
قاچاقی میلیاردر خودداری کرد و گفت :با توجه به اینکه
پرونده در حال رسیدگی است ،جزییات بیشتر در مورد آن
را در آینده اعالم خواهیم کرد.
مویدی از دستگاه قضایی خواست که برای این دسته
از افراد حداکثر مجازات را که در قانون پیشبینی شده
اعمال کنند.

دستگیری شیاد تبهکار به اتهام کالهبرداریهای دهها میلیونی
با جعل عنوان برادرزاده وزیر و وعدههای دروغین
سرپرست پایگاه هشتم پلیس آگاهی تهران بزرگ از
دستگیری متهم سابقه داری که خود را برادر زاده وزیر
صنعت معدن و تجارت معرفی کرده و اقدام به کالهبرداری
از شهروندان کرده بود ،خبر داد.
به گزارش ایسنا ،در تاریخ پنجم اردیبهشت ماه امسال
نماینده حقوقی وزارت صنعت و معدن به عنوان شاکی
در دادسرای ناحیه  10تهران حاضر و با طرح شکایتی
اعالم کرد که شخصی با معرفی خود تحت عنوان برادرزاده
شخص وزیر و ارائه معرفی نامه مجعول  ،قصد گرفتن
نمایندگی یکی از شرکت های خودروسازی را داشته
ِ
است.
با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع جعل و به دستور
شعبه سوم بازپرسی دادسرای ناحیه  10تهران ،پرونده برای
رسیدگی در اختیار پایگاه هشتم پلیس آگاهی تهران بزرگ
قرار گرفت و نماینده حقوقی وزارت صنعت و معدن پس
از حضور در پایگاه هشتم پلیس آگاهی ،در اظهارات خود
به کارآگاهان گفت :چندی پیش شخصی با جعل هویت و
همچنین جعل عنوان نماینده سازمان بازرسی کل کشور،
به دفتر مرکزی یکی از شرکت های خودروسازی کشور
مراجعه و قصد داشته تا با ارائه مدارک شناسایی و همچنین
معرفی نامه مجعول نسبت به گرفتن نمایندگی خدمات
پس از فروش ،برای شخصی به نام پیمان  .ش در استان
فارس اقدام کند که عوامل حراست وزارتخانه با بررسی
مدارک ارائه شده از سوی این شخص اطالع پیدا کردند که

این مدارک تمام ًا مجعول بوده و شخص وزیر نیز صراحتا
عنوان داشته اند که برادرزاده ای با این مشخصات نداشته و
هرگونه اقدام برای اخذ نمایندگی شرکت های خودروسازی
نیز می بایست برابر ضوابط قانونی انجام شود.
کارآگاهان پایگاه هشتم با بررسی تصاویر دوربین
های مداربسته دفتر مرکزی شرکت خودروسازی ،موفق
به شناسایی تصویر برادرزاده قالبی وزیر شدند ؛ با به دست
آمدن تصویر این شخص و انجام چهره نگاری از طریق
بانک اطالعات مجرمین سابقه دار ،کارآگاهان موفق به
شناسایی یکی از مجرمان سابقه دار به نام محمد  .ن
(متولد  )1359با بیش از هفت سابقه ارتکاب جرایم مختلف
با موضوعات جعل  ،کالهبرداری ،سرقت ،خیانت در امانت،
نگهداری سالح و مهمات جنگی و  ...شدند.
همزمان با شناسایی محمد  .ن و در ادامه رسیدگی به
پرونده  ،پیمان  .ش که متهم ( محمد  .ن ) قصد داشت تا
امتیاز نمایندگی شرکت خودروسازی را برای وی اخذ کند
نیز شناسایی و در تحقیقات از وی مشخص شد که متهم
ضمن معرفی خود به عنوان برادرزاده وزیر و همچنین
نماینده سازمان بازرسی کل کشور مدعی شده که بواسطه
این ارتباطات قادر به دریافت نمایندگی از شرکت های
خودروسازی است و با طرح پیشنهاد اخذ نمایندگی خدمات
پس از فروش از شرکت خودروسازی مبلغ  30میلیون
تومان از پیمان  .ش دریافت کرده است.
با بهره گیری از اطالعات به دست آمده از سوابق متهم

 ،کارآگاهان موفق به شناسایی مخفیگاه متهم در خیابان
تهران نو و دستگیری وی در تاریخ  26خرداد ماه امسال
شدند .متهم در اظهارات اولیه منکر هرگونه جعل مدارک
و همچنین سوء استفاده از شباهت فامیلی خود با شخص
وزیر شده اما در ادامه و با ارائه دالیل و شواهد غیر قابل
انکار مجبور به اعتراف شد.
در ادامه رسیدگی به پرونده و با شناسایی تعداد دیگری
از اشخاصی که متهم تحت عناوین مختلف به آنها مراجعه
کرده ،مشخص شد که متهم ضمن معرفی خود تحت
عناوین مختلف دولتی و به بهانه های مختلف از جمله
اخذ مجوز ساخت پمپ بنزین در سطح شهر تهران ،انجام
امور قضایی ،انجام امور بیمه ای در خصوص بیماری های
خاص"و  ، ...نسبت به فریب این افراد و دریافت وجوهات
مختلف از آنها اقدام کرده است.
بر اساس اعالم مرکز اطالع رسانی پلیس آگاهی
پایتخت ،سرگرد کارآگاه ُقباد بُرجی  ،سرپرست پایگاه
هشتم پلیس آگاهی تهران بزرگ ،با اعالم این خبر گفت:
متهم پرونده با قرار بازداشت موقت و برای انجام تحقیقات
تکمیلی در اختیار پایگاه هشتم پلیس آگاهی تهران بزرگ
قرار دارد؛ لذا از کلیه شکات و مالباختگانی که بدین شیوه
و شگرد مورد کالهبرداری قرار گرفته اند دعوت می شود
تا برای شناسایی متهم و پیگیری شکایات خود به پایگاه
هشتم پلیس آگاهی تهران بزرگ واقع در میدان حر –
خیابان  12فروردین مراجعه کنند.

قتل نوعروس  18ساله توسط همسر  33سالهاش
با ادعای مشاهده پيامكهاي مرد غريبه در گوشی تلفن همراه او!

«مشتم را باال آوردم .پيامكهاي آن مرد غريبه به زهره جلوي چشمانم بود .محكم به صورتش
زدم .او افتاد روي زمين و سرش خورد به تيزي ديوار و بيهوش شد .ديگر بلند نشد .تازه با هم ازدواج
كرده بوديم».
به گزارش اعتماد ،همه در جلسه دادگاه به اعترافات حميد گوش ميدادند و منشي حرفهاي او
را روي كاغذ مينوشت .حميد جواني  ٣٣ساله است كه پنج سال پيش همسر  ١٨ساله خود را به ظن
داشتن رابطه با مردي غريبه به قتل رساند .شعبه  ٨٤دادگاه كيفري استان تهران به رياست قاضي
قرباني براي رسيدگي پاياني به پرونده او انتخاب شده بود .پيش از آنكه حميد پشت جايگاه احضار
شود ،با دستور رييس دادگاه ،نماينده دادستان كيفرخواست را قرائت كرد .همه فهميدند شب بيست
و يكم مرداد ماه  ٨٩چه اتفاقي در خانهاي كوچك در پيشواي ورامين افتاده است .در كيفرخواست
آمده بود« :حميد ٣٣ ،ساله ،شغل آزاد ،متهم است در تاريخ  ٢١مرداد  ٨٩همسر خود به نام زهره١٨ ،
ساله را مورد ضرب و شتم قرار داده است .متهمه بر اثر يكي از ضربات روي زمين افتاد و سرش به
تيزي ديوار خورد و دچار خونريزي شديد شد .پزشكي قانوني علت مرگ را ضربه شديد وارده و ضربه
مغزي اعالم كرده است».
پدر متهم با يك رديف فاصله پشت سر پسرش نشسته بود و به متن كيفرخواست گوش ميداد.
اولياي دم پيش از اين با دريافت  ١٢٠ميليون تومان ديه رضايت داده بودند و صندليهاي مخصوص
آنها در دادگاه خالي بود .جلسه دادگاه از جنبه عمومي جرم تشكيل شده بود .قرار بود براي متهم از سه
تا  ١٠سال حبس ببرند .رييس دادگاه متهم را به جايگاه احضار كرد تا بررسي پرونده از جنبه عمومي
جرم آغاز شود .حميد  ٣٣ساله ،كوتاه قد با چهرهاي سوخته پشت جايگاه ايستاد.

او درباره روز حادثه گفت« :چند روز قبل از حادثه با زهره به رستوران رفته بوديم .آنجا من متوجه
شدم پيامكهايي از طرف مردي غريبه براي او ميآيد .گوشياش را گرفتم .عصباني شدم .از او
پرسيدم اين مرد كيست؟ او گفت ارتباطي با هم ندارند و مزاحم است».
اعترافات حميد بر سكوت جلسه سوار شده بود .او به لحظه قتل همسرش رسيد .با صداي لرزان
گفت« :شب بود .در خانه بوديم كه باز هم سر همان پيامكها با هم دعوايمان شد .من با مشت يك
ضربه به صورتش زدم .او افتاد روي زمين و سرش محكم به ديوار خورد .نميخواستم باليي سرش
بيايد .عمدي نبود ».زهره به علت شدت ضربه و خونريزي كشته شد تا پروندهاي در دايره جنايي
پليس آگاهي با نام او باز شود .مدتي بعد ،شوهرش ،حميد دستگير شد و در همان بازجوييهاي اوليه
به قتل اعتراف كرد .او پنج سال است اعترافات خود را تكرار ميكند .حميد روي صندلياش نشست.
قضات دادگاه وارد شور شدند .سكوت برجلسه حاكم شد.
وكيل متهم چيزي در گوش موكلش گفت .سرباز زندان با كليد دستبند بازي ميكرد كه صداي
رييس دادگاه نگاهها را به او خيره كرد .قاضي قرباني متهم را براي دفاع آخر به جايگاه احضار كرد.
صداي كشيده شدن زنجيرپايش روي زمين آمد .متهم گفت« :پشيمانم .از خانواده زهره عذرخواهي
ميكنم .از شما هم تقاضاي بخشش دارم .نميخواستم آنطور تمام شود .االن ميخواهم به زندگي
برگردم و به پدر و مادرم برسم .آنها خيلي در اين مدت اذيت شدند» .
قاضي قرباني ختم جلسه را اعالم كرد و از سرباز همراه خواست نامه زندان متهم را بياورد تا مهر
كند .او مهر را باال آورد و نقش آن را روي برگه زندان متهم نشاند و گفت« :بيرون باشيد .امروز آزاد
ميشود» .

دادستان زاهدان تشریح کرد

جزئیات اختالس در گمرک چابهار

دادستان عمومی و انقالب زاهدان از دستگیری عامالن پرونده گمرک چابهار و
سازمان غله و خدمات بازرگانی استان خبر داد.
به گزارش ایسنا ،محمد مرزیه از دستگیری مدیر حوزه گمرک این شهرستان
خبرداد و افزود :مدیر این حوزه به عنوان متهم ردیف اول پرونده دوبار در یک دوره
 6ماهه و یک دوره دو ماهه بازداشت شده بود اما موقتا و با قید وثیقه آزاد است.
وی گفت :امالک و اموال متهمان این پرونده ضبط شده و به زودی به دادگاه
انقالب ارسال میشود.
مرزیه اختالس و قاچاق کاال را از اتهامات اصلی عامالن این پرونده عنوان کرد
و گفت :تقریبا تمامی افراد این پرونده دستگیر شدهاند و معتقد هستیم که یک نفر
دیگر هم در این پرونده دخیل بوده لذا به دنبال مستنداتی هستیم تا بتوانیم آن فرد
را هم دستگیر کنیم.
دادستان عمومی و انقالب مرکز استان همچنین به پرونده سازمان غله و
خدمات بازرگانی استان اشاره کرد و افزود :در مورد قاچاق آرد و منازل سازمانی آن
اداره گزارشاتی را دریافت کردیم و پس از تحقیقات اولیه هشت نفر که از متولیان
تامین آرد استان بودند را دستگیر کردیم.
وی ،مدیرکل سابق سازمان غله و خدمات بازرگانی و بعضی از فروشندگان آرد
استان را از جمله متهمان دستگیر شده در خصوص این پرونده عنوان کرد و افزود:
این پرونده منتظر نتیجه بازرسان در اداره غله است و به محض اعالم نظر نهایی از
متهمان دعوت میشود تا آخرین دفاعیه خود را انجام دهند و تفهیم اتهام شوند.

دستگیری  41دختر و  51پسر به اتهام
روزهخواری علنی درون هتل شهریار در تبریز

 92دختر و پسر زمانی که در کافی شاپ هتل در حال روزه خواری بودند ،توسط
پلیس تبریز دستگیر شدند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران ،پلیس تبریز با اطالع از موضوع روزهخواری در
هتل شهریار سریعا به محل اعزام شد تا موضوع را مورد بررسی قرار دهد.
ماموران پس از حضور در کافی شاپ هتل مشاهده کردند که  41دختر و 51
پسر اهل تبریز در حال صرف غذا و نوشیدنی هستند.
لذا سریعا تمامی دختر و پسرها به همراه مسئول کافی شاپ به نام حمید دستگیر
و به مقر انتظامی منتقل شدند ،تا در اختیار مقام قضایی قرار بگیرند.
گفته میشود ،این کافی شاپ به دلیل باز بودن در ماه مبارک رمضان غذاها و
نوشیدنیهای خود به چندین برابر قیمت برای متقاضیان سرو میکرده است.
علی اسمعیلپور معاون اجتماعی نیروی انتظامی آذربایجانشرقی این خبر را
تائید کرده است.

محاکمه  2پسر جوان به اتهام قتل هولناک
زن  21ساله با ضربات تبر و رها کردن
جسد او در محور ساری  -نکا

روابط عمومی دادگستری کل استان مازندران درباره دومین جلسه رسیدگی به
اتهامات قاتالن زن دارابکالیی اطالعیهای صادر کرد.
به گزارش ایسنا ،عصر چهارشنبه  ۱۰اردیبهشتماه امسال بود که زن جوان
 21ساله به نام خدیجه در روستای دارابکالی میاندورود برای رفتن به مطب
دندانپزشکی از خانهاش خارج شد ،اما به دست دو یا سه جوان که به نظر مسافرکش
بودند به قتل رسید.
قتل این زن که مادر یک کودک دو ماهه است ،باعث تجمعات مردم و اهالی
روستا محل سکونت وی در اعتراض به ناامنی در مسیر ساری-نکا شده بود ،قاتالن
دو هفته پس از حادثه دستگیر شدند .اما هفته جاری رئیس کل دادگستری مازندران
به رد هر گونه رفتار باندی و نقشه قتل از پیش تعیین شده ،قتل زن دارابکالیی را
ناشی از بیعقل قاتالن بیان کرد.
وی گفته بود جلسات رسیدگی به اتهامات این قاتالن با دقت و نظارت ویژه
در حال رسیدگی است و حاال دادگستری مازندران در اطالعیهای گزارشی از روند
دادگاه دوم این متهمان را ارائه کرده است.
دادگستری مازندران در این اطالعیه آورده که دومین جلسه رسیدگی به اتهامات
قاتالن زن دارابکالیی صبح پنجشنبه چهارم تیرماه برگزار شد.
در این اطالعیه آمده که این جلسه با حضور متهم ردیف اول( ،ع.ب) همراه با
وکیل تسخیری و متهم ردیف دوم( ،م.ر.ش) همراه با وکیل انتخابی او و خانواده
مقتوله خدیجه رمضانی به همراه وکیل آنان در شعبه اول کیفری  2استان ،با حضور
سه قاضی تشکیل شد.
براساس این گزارش در این جلسه ابتدا دادستان عمومی و انقالب نکا ضمن
قرائت کیفرخواست متهمان از دادگاه تقاضای مجازات متهمان را درخواست کرد.
سپس پدر ،مادر و همسر مرحومه یک به یک با قرار گرفتن در جایگاه شکات از
دادگاه اشد مجازات متهمان را درخواست کردند .در ادامه متهم ردیف اول با تشریح
جزئیات حادثه گفت :تمام ضربات چاقو و تبر را خودم به مقتوله وارد کردم.
در ادامه جلسه متهم ردیف دوم نیز به بیان اقدامات خود در این پرونده پرداخت
که نهایتا ،پس از شور قضات ،کاظمزاده رئیس دادگاه شعبه اول کیفری  2استان
اعالم کرد :با توجه به اینکه اصل جسد بنا به راهنمایی و اظهارات متهمان و تشریح
صحنه قتل توسط آنان کشف شده ،بقایای جسدی بوده است که احیانا مورد طعمه
حیوانات قرار گرفت و فقط دو فک ،جمجمه و چند قطعه استخوان و لباس و کفش
مقتوله کشف شده و با عنایت به ضرورت تشخیص حتمی و اطمینان کامل این
امر که بقایای جسد مشکوفه متعلق به خانم خدیجه رمضانی دارابی است ،دادگاه
با نظریت اکثر اعضا به این نتیجه رسیده که آزمایش  DNAاز بقایای جسد باقی
مانده مقتوله در پزشکی قانونی صورت گیرد ،تا پزشکی قانونی با قید فوریت حداکثر
دو هفته نسبت به اعالم نتیجه آزمایش  DNAاقدام کرده و دادگاه در اسرع وقت،
آخرین دفاع متهمان را برگزار و نسبت به صدور حکم اقدام کند.
در این جلسه نظر به اهمیت این موضوع دو تن از معاونان رئیس کل دادگستری
استان مازندران نیز حضور داشتند.
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دستگیری مرد کینهجو به اتهام پاشیدن اسید
روی همسر  39ساله و دختر  8ساله برادرش
در کوهدشت لرستان

به دنبال اسیدپاشی به مادر و دختر لرستانی در شهرستان کوهدشت عامل این
حادثه به سرعت توسط نیروی انتظامی دستگیر شد.
به گزارش مهر ،هوشنگ بادپی مشاور رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان گفت:
مجروحان حادثه اسیدپاشی شهرستان کوهدشت دوم تیرماه در بیمارستان شهدای
عشایر خرم آباد پذیرش و سپس در ساعت  ۱۳و  ۳۰دقیقه روز چهارشنبه برای انجام
اقدامات تخصصی درمانی به تهران اعزام شدند.
وی افزود :بر اساس اعالم متولیان امر اسیدپاشی به دنبال نزاع خانوادگی صورت
گرفته و این حادثه دو نفر مصدوم شامل یک مادر  ۳۹ساله و یک دختربچه هشت
ساله داشته است .بادپی با بیان اینکه در جریان این حادثه مادر بیشتر آسیب دیده
است افزود :مطابق براورد اولیه میزان سوختگی ناشی از اسیدپاشی در این زن
لرستانی  ۴۰درصد اعالم شده و عمده آسیب از ناحیه صورت ،سر و گردن و پشت
بوده است.
مدیر روابط عمومی و امور بین المللی دانشگاه علوم پزشکی لرستان با تاکید بر
اینکه در جریان اسیدپاشی چشمان این زن لرستانی آسیب ندیده است تصریح کرد:
در پذیرش این زن لرستانی توسط مراکز درمانی استان نابینایی بر اثر اسیدپاشی
گزارش نشده است .وی ادامه داد :دختربچه مجروح در این حادثه اسیدپاشی نیز
متاسفانه از ناحیه اندامی دست و پا دچار سوختگی شده است و میزان سوختگی وی
 ۲۰درصد اعالم شده است.
بادپی تصریح کرد :به محض وقوع حادثه و اعزام این مادر و دختر از بیمارستان
کوهدشت به خرم آباد اقدامات اولیه درمانی توسط بیمارستان شهدای عشایر این
شهر انجام و زمینه اعزام دو مجروح حادثه اسیدپاشی به تهران فراهم شد.
مدیر روابط عمومی و امور بین المللی دانشگاه علوم پزشکی لرستان افزود:
مجروحان این حادثه به منظور اقدامات درمانی بیشتر به بیمارستان شهید مطهری
تهران اعزام شدند.بادپی به انجام کار شسشتو و خنثی سازی اسید در بیمارستان خرم
آباد اشاره کرد و یادآور شد :با توجه به اینکه سوختگی ناشی از اسید در ناحیه حساس
صورت و گردن بوده است تصمیم به اعزام این مادر و دختر به بیمارستان تخصصی
سوختگی در تهران گرفته شد.وی با اشاره به اینکه اعزام مجروحان حادثه اسیدپاشی
کوهدشت به وسیله آمبوالنس و از طریق زمینی صورت گرفته است خاطرنشان کرد:
خوشبختانه مطابق ارزیابی اولیه حال مصدومان حادثه اسیدپاشی حاد نبوده است.
این سخنان مدیر روابط عمومی و امور بین المللی دانشگاه علوم پزشکی لرستان
در حالی مطرح می شود که به گفته مسئوالن انتظامی لرستان عامل این حادثه به
سرعت و در کمتر از  ۲۴ساعت از وقوع حادثه دستگیر شده است.
گفته می شود این فرد که عموی دختربچه مجروح بوده به دنبال نزاع خانوادگی
اقدام به اسیدپاشی به همسر برادر و برادرزاده خود کرده است.

دستگيري شیاد تبهکار به اتهام کالهبرداری
یک میلیارد و پانصد میلیون تومانی
با فروش مال غیر در كيش

فرمانده انتظامي ويژه كيش از دستگيري كالهبردار بين المللي توسط ماموران
پليس آگاهي اين فرماندهي خبر داد.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی پلیس ،سرهنگ "حسين دهكي" با اعالم اين خبر
گفت :در پي وصول نيابت قضائي از سوي شعبه اول بازپرسي دادسراي ناحيه 30
امور بين الملل تهران ،مبني بر شناسايي و دستگيري متهم به هويت معلوم كه
اقدام به كالهبرداري و فروش مال غير بالغ بر  15ميليارد ريال در يكي از كشورهاي
همسايه كشورمان کرد بالفاصله موضوع در دستور كار ماموران پليس آگاهي اين
فرماندهي قرار گرفت .دهكي افزود :از آنجائيكه تعداد زيادي از مالباختگان در
اين خصوص از متهم شكايت كرده و پيگير پرونده بودند موضوع با حساسيت
ويژه پيگيري شد .اين مقام انتظامي اضافه كرد :با اقدامات پليسي و پيگيري هاي
كارآگاهان پليس آگاهي محل اختفاي متهم در يكي از شهرك هاي مسكوني كيش
شناسايي شد .فرمانده انتظامي ويژه كيش در پايان خاطرنشان ساخت :با اقدام به
موقع ماموران پليس آگاهي ،متهم در منزل خود غافلگير و دستگير و پرونده در اين
خصوص تشكيل و تحويل مقام قضائي شد.

دستگیری شیاد تبهکار به اتهام برداشت غیرمجاز
 11ميليارد تومان از حساب مشتریان با سوءاستفاده
از موقعیت همسرش در یک شعبه بانک در گرمسار
كنترل نامحسوس يك هفته اي پليس گرمسار ،دستگيري كالهبردار  11ميليارد
توماني را در اين شهرستان استان سمنان رقم زد .به گزارش پایگاه اطالعرسانی
پلیس ،فرمانده انتظامي استان سمنان با اعالم اين مطلب گفت :چندي قبل دستور
مرجع قضائي مبني بر دستگيري و جلب متهمي  45ساله از دادگاه عمومي ايوانکي
به پاسگاه انتظامي جنت آباد گرمسار ارجاع شد .سردار "محمدرضا ميرزايي" به
تحقيقات مقدماتي ماموران پليس در خصوص شناسايي مخفيگاه متهم اشاره و
خاطرنشان كرد :وي به جرم كالهبرداري  11ميليارد توماني تحت تعقيب بود كه
اين مسئله حساسيت ماموران رسيدگي كننده به پرونده را دو چندان مي كرد .سردار
ميرزايي افزود :متهم كه از صدور حكم دستگيري اش توسط مرجع قضائي مطلع
بود ،متواري شده و مدتي خود را از ديد پليس مخفي كرد .وي به شناسايي مخفيگاه
جديد اين كالهبردار حرفه اي در شهرك صنعتي ايوانكي اشاره و تصريح كرد:
پس از يك هفته كنترل نامحسوس موقعيت مورد نظر ،متهم بامداد هفته گذشته
در حوالي مخفيگاه خود مشاهده و در عملياتي غافلگيرانه دستگير شد .فرمانده
انتظامي استان سمنان ،اجراي سريع و قاطع احكام قضائي را در دستور كار پليس
دانست و تصريح كرد :انجام احكام قضائي در ادامه مختومه شدن سريع پرونده ها
از مطالبات مردم و مراجعان به پليس و دستگاه قضاست از همين رو رسيدگي به
اين موارد در اولويت كاري ما قرار دارد .متهم در سال  90با سوء استفاده از موقعيت
شغلي همسرش در يك شعبه بانكي در تهران  11ميليارد تومان از حساب مردم
كالهبرداري كرده بود.

مجازات ۱۸سال زندان 14 ،میلیارد و  400میلیون تومان جزای نقدی
و رد مال برای وکیل  ۳۲میلیاردی

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به صدور
حکم بدوی برای پرونده وکیل  ۳۲میلیاردی گفت :این
فرد به  ۱۸سال حبس و پرداخت  ۱۴میلیارد و  ۴۰۰میلیون
جزای نقدی و همین میزان رد مال محکوم شده است.
به گزارش فرارو ،قاضی ناصر سراج رئیس سازمان
بازرسی کل کشور در برنامه تلویزیونی خود درباره پرونده
وکیل  32میلیادری کفت :در این پرونده یک وکیل که حق
وکالت در تهران را نداشت در یکی از شهرستانهای یک
از استانها قراردادی با یکی از وزارتخانهها منعقد کرده
بود تا با تبانی یکی از مدیرکلها  32میلیارد حق الوکاله
بگیرد.
وی افزود :این فرد در مرحله اول  2میلیارد پیش قسط
گرفته بود و قرار بود تنهادر این پرونده اعمال ماده  18کند
و فقط یک نامه بنویسد که تمام زمانی که صرف میکرد
نیم ساعت بود.
سراج افزود :این فرد برای جلب اعتماد آن وزارتخانه
کاغذی را به عنوان دادنامه جلب کرده بود و موفق شده
بود  12میلیارد و  400میلیون تومان دیگر از این وزارتخانه
بگیرد .اما پس از آنکه ما بررسی کردیم و متوجه شدیم
مشخص شد دادنامه جعلی است و این فرد هم پس از
بازداشت توضیحاتی ارائه کرد و چند نفر دیگر ازجمله
همان مدیرکل و افراد دیگر که یکی از آنها یک استاد
دانشگاه بود همه به موارد خالف خود اعتراف کردند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد :متوجه
شدم حکم بدوی دادگاه برای این پرونده صادر شده است

و بدین ترتیب وکیل به رد مال  14میلیارد و
 400میلیون تومانی و پرداخت جزای نقدی
به همین میزان به عالوه  18سال تحمل
حبس محکوم شده است .همچنین آن
مدیرکل متخلف هم به  5سال حبس و رد
مال  465میلیون تومانی و جزای نقدی به
همین میزان و فکر میکنم تعدادی شالق
محکوم شده است.
رئس سازمان بازرسی کشور درباره
موضوع زمینخواری و مبارزه با آن گفت:
متاسفانه همانطور که رهبری تکرار کردهاند
پدیده زمینخواری موضوع بسیار بد و
غیرقابل گذشتی است اما خوشبختانه روند آن کند شده
است.
وی افزود :ما در کشور  165میلیون هکتار زمین داریم
که از این میزان  140میلیون هکتار آن مربوط به دولت
است و متاسفانه زمینخواری در همین بخش رخ میدهد.
وی گفت :خوشبختانه در دور جدید پیگیریها همکاری
خوبی میان دولت و قوه قضائیه ،سازمان جنگلها ،سازمان
محیط زیست و سایر بخشهای ذینفع به وجود آمده و به
همین دلیل کار خوبی دارد انجام میشود.
قاضی سراج درباره نظام گمرکی و بانکی و مشکالت
این بخش نیز گفت :مشکالت جدی ما در حوزه مالیات
است البته طرح جامع مالیاتی کشور در دست اقدام است و
سامانهای که سازمان مالیاتی تعریف کرده است  37پروژه

دارد که  13تای آنها قطعی شده  17تا
در حال اجراست و  7پروژه هم در دست
طراحی است.
وی گفت :در تهران از سال  90تا ،92
به میزان  76هزار میلیارد ریال بدهی
مالیاتی وجود دارد که برای مثال در یک
نمونه  9.5میلیارد تومان چک بالوصول
مانده بود که ما ورود کردیم و ظرف 48
ساعت  6.5میلیارد آن را وصول کردیم.
وی گفت :دوستان در سازمان امور
مالیاتی به ما وعده دادند تا پایان مهر
 94کل پروژههای 37گانه سامانه جامع
مالیاتی کشور عملیاتی شود و امیدواریم پس از عملیاتی
شدن آن موضوع مالیاتها شفاف شود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در بخش دیگری از
سخنان خود به موضوع بیمهها اشاره کرد وگفت :متاسفانه
بیمههای مادر ضرردهی زیادی دارند و دلیل این ضرر
دستدرازیهایی است که به این حوزه میشود.
وی گفت :گروههایی را در این حوزه مستقر کردیم تا
بتوانیم پروندههای موجود را رسیدگی کنیم.
قاضی سراج در بخش پایانی سخنان خود به موضوع
قاچاق اشاره کرد و گفت:متاسفانه فرآیند گمرکات ما
شفاف نیست و البته اقداماتی در دست انجام است که
امیدواریم بتوانیم با انجام این اقدامات از ورود کاالی
قاچاق جلوگیری کنیم.

«لكههاي خون روي تار برداشته شده از جسد و خون
روي آلت قتاله  -كارد آشپزخانه  -از نوع  Aبوده و خون
مقتول است .متهم در بازجوييها به قتل اعتراف و علت آن را
«تالش مقتول براي تعرض به خود» اعالم كرده است».
به گزارش اعتماد ،نماينده دادستان متن كيفرخواست را
ميخواند .او درباره سحر  ١٩ساله حرف ميزد كه نيمههاي
شب  ١٧مردادماه پارسال پسري  ٣٠ساله را در خانه دوستش
با ضربه چاقو به قتل رسانده و به كرمانشاه فرار كرده بود.
پليس او را  ٢٠روز بعد از حادثه دستگير كرد و او در همان
بازجوييهاي اوليه قتل را گردن گرفت .مهدي  ٣٠ساله با
جراحت روي ساعد به وسيله كارد آشپزخانه به قتل رسيد.
تصاوير جسد او در سردخانه نشان از جراحت عميقي نداشت
اما تاخير در رسيدن به بيمارستان علتي است كه گزارش
پزشكي قانوني بر آن انگشت گذاشته بود.
پدر و مادر مقتول در شعبه  ٤دادگاه كيفري استان تهران
درخواست قصاص متهم را داشتند .با خودشان زير لب
حرف ميزدند .سحر زيرچشمي به آنها نگاه ميكرد .قرائت
كيفرخواست به پايان رسيده و نوبت او شده بود .قاضي
عبداللهي ،رييس دادگاه او را به جايگاه احضار كرد.
دختري با موهاي بور ،صورتي سفيد و بچه گانه ،قدي كوتاه
و قامتي نحيف .در بازجوييها گفته بود از  ١٢سالگي شيشه
ميكشد و سر كالس راهنمايي خوابش ميبرد .او درباره نحوه
آشنايياش با مقتول گفت« :من از راهنمايي شيشه مصرف
ميكردم .مهدي – مقتول – شيشه ميفروخت و ما از اين
طريق كم كم با هم دوست شديم .شب حادثه طرفهاي
ساعت يك نصف شب بود كه به خانه دوستم سولماز رفتم.
آنجا شيشه كشيديم .چند ساعت بعد مهدي در زد و آمد تو.
يادم نميآيد چه شد درگير شديم .من با چاقو يك ضربه به
دستش زدم .ساعدش زخمي شد .زنگ زديم اورژانس آمد.
مقصر خود مهدي بود .او درگيري را شروع كرد».
حرفهاي سحر با آنچه در بازجوييها اعتراف كرده بود
تناقض داشت .او نميخواست در حضور مادر و خواهرش بار
ديگر تكرار كند كه مقتول به او حمله ور شده بود و قصد
تعرض داشت .مادر و خواهرش اما همهچيز را ميدانستند.
آنها در آخرين رديف صندليهاي شعبه نشسته بودند و حرفي

نميزدند.
رييس دادگاه از زير عينك نگاهي به متهم انداخت و
پرسيد « :تو در بازجوييها گفتهاي مقتول قصد تعرض به تو
را داشت؟» مادر و پدر مقتول روي صندلي جابهجا شدند .اتهام
تعرض به پسرشان وارد شده بود.
سحر مدام با پايش بازي ميكرد .كف دمپايي زندانش
كامال ديده ميشد .او به حرف آمد و گفت « :درست گفتم .من
آن شب داشتم گردو ميخوردم كه مقتول به سمتم حملهور
شد .ميخواست به من تعرض كند .من با كارد آشپزخانه روي
دستش زدم .فكر نميكردم آدم با آن از پا بيفتد .او افتاد روي
زمين .من ترسيده بودم .همراه سولماز -صاحب خانه  -زنگ
زديم اورژانس آمد و بردنش .من هم به كرمانشاه فرار كردم و
رفتم خانه مادربزرگم اما چند وقت بعد دستگير شدم».
«سولماز همان زني است كه قتل در خانه او اتفاق افتاده.
همه در محله او را ميشناسند.
دوست دارد همه الهام صدايش كنند ».رييس دادگاه اين
چند جمله را خطاب به همكارانش گفت ،نگاهش را به متهم
برگرداند و ادامه داد« :كاردي كه مقتول را از پاي درآورده،
آنچنان كوچك است كه تصور مرگ يك انسان با آن را دشوار
مينمايد با اين حال در گزارش پزشكي قانوني آمده كه ضربه
چاقو جراحتي  ٢٠سانتيمتري روي ساعد دست چپ مقتول
ايجاد كرده و همان باعث خونريزي شديد و مرگش شده .شما
مقتول را به پاركينگ برديد .آنجا لكههاي خون نمونهبرداري
شده .خونريزي شديدي داشته و وقتي رسيد به بيمارستان
خون زيادي از دست داده بود ».سحر به چشمان قاضي خيره
شد .صدايي مثل دست زدن در فضاي دادگاه پيچيد؛ مادر
مقتول با كف دست به سرش ميزد .متهم گفت« :من آن
شب شيشه مصرف كرده بودم .يادم نميآيد چطور شد .مقصر
مهدي بود كه نيت بدي داشت».
متهم ساكت شد .يكي از قضات سرش را از پرونده
برگرداند و از مادر متهم پرسيد كه آيا نميدانست دخترش
شيشه مصرف ميكرد؟
مادر چادري متهم گفت« :من نميدانستم .چندين بار شده
بود از مدرسه به من زنگ ميزدند و ميگفتند دخترت سر
كالس ميخوابد .من فكر ميكردم به خاطر تماشاي فيلم و

بيدار ماندن تا ديروقت خسته است و خوابش برده .نميدانستم
مواد مصرف ميكند .پدرش مرده .من دست تنها او را بزرگ
كردهام».
متهم سرجايش برگشت .مادر مقتول دستش را باال برد،
چهرهاش را در هم كشيد و گفت« :آقاي قاضي ،اين دختر
مدام دنبال مهدي بود .يك بار من آمدم خانه .رفتم اتاق
مهدي ديدم همهچيز غيرعادي است .فهميدم سحر آنجاست.
اتاق را گشتم ديدم در كمد پنهان شده .سريع گفتم برو و اينجا
نمان .از او خواستم پسرم را ول كند و به زندگي خودش برسد
اما او قبول نكرد و اين اتفاق افتاد».
مادر مهدي ميگفت هرچند سحر همهچيز را نميگويد اما
مقصر اصلي سولماز است .شوهرش هم حرف او را تاييد كرد.
از جا بلند شد .مرد كوتاه قامت آستينهاي لباس آبياش را
باال زده بود .او گفت« :متهم هرچه ميگويد دروغ است .آن
شب پسر ديگري مشهور به زانتيا هم با آنها بود .او همهچيز را
ديده .آن چاقويي كه مهدي را با آن كشتهاند آلوده بود ».متهم
سكوت خود را شكست .تمام رخ در چشمان قاضي نگاه كرد
و گفت« :مهدي مقصر بود .من نميخواستم او را بكشم اما او
ميخواست به من تعرض كند ».پدر مقتول از دور گفت« :تو
راست نميگويي .خودم صندلي را از زير پايت ميكشم».
رييس دادگاه به مرد كوتاه قامت اخطار داد كه متهم را
تهديد نكند .سحر براي آخرين دفاع به جايگاه احضار شد.
او بار ديگر مقتول را مقصر دانست .رييس دادگاه با قضات
وارد شور شدند تا حكم متهم را صادر كنند .قصاص ،تقاضاي
اولياي دم بود .با اين حال قاضي عبداللهي براي لحظاتي
جلسه را غيرعلني اعالم كرد .همه بيرون رفتند .پدر و مادر
مقتول به متهم نگاه نميكردند .آنها از دادگاه خارج شدند اما
متهم پشت در شعبه ايستاده بود و با مادر و خواهرش حرف
ميزد .لبخند تلخي روي لبش بود .لحظاتي بعد بار ديگر به
شعبه احضار شد.
سرباز همراه او را به شعبه برد و در را بست .دقايقي بعد
صداي گريههاي متهم ،در راهرو پيچيد .چشمان مادر و
خواهرش به در خيره ماند .حكم صادر شده بود .قتل عمد به
قتل شبه عمد تبديل و سحر به پرداخت ديه محكوم شد...

اعتراف دختر  19ساله به قتل پسر  30ساله درون پاتوق شيشهاي در تهران

محاکمه یک نیروی پلیس به اتهام قتل پسر نوجوان با شلیک گلوله حین دستگیری او در تهران

مأمور پليسي كه متهم است سه سال قبل هنگام گشتزني ،پسر نوجواني را به ضرب گلوله
به قتل رسانده بود ،هفته گذشته در دادگاه كيفري استان تهران محاكمه شد.
به گزارش جوان ،نماينده دادستان ،در شرح ماجرا به هيئت قضايي شعبه  74دادگاه گفت:
متهم پرونده كه رضا نام دارد از مأموران پليس است كه اول اسفندماه سال  90در يكي از
محلههاي اسالمشهر مرتكب قتل پسري به نام حميدرضا شده است.
هرچند بررسيها نشان داده است كه مقتول از مجرمان فراري بوده اما گلوله عمداً شليك
شده است و براي متهم درخواست صدور مجازات قانوني دارم.
پس از آنكه رضا به درخواست قاضي عبداللهي در جايگاه قرار گرفت ،اتهام خودش را
انكار كرد و گفت :روز حادثه ساعت  12ظهر بود و همراه سرباز در حال گشتزني اطراف
طالفروشيها و بانكهاي سطح شهر بودم .لحظاتي بعد بود كه افسر مافوق با بيسيم خبر داد
مجرم تحت تعقيبي به نام حميد معروف به مورچهخوار در محل ديده شده است و خواست او را
بازداشت كنم .با موتور به محلي كه افسر مافوق نشانياش را داده بود ،رفتيم .سرباز پياده شد
و به مغازهاي كه حميد داخل آن بود ،وارد شد .حميد سعي كرد كه فرار كند .به متهم هشدار
دادم و قانون به كارگيري سالح را رعايت كردم .گلوله اول مشقي بود .گلنگدن را كشيدم و دو
تير هوايي شليك كردم اما حميد تسليم نشد .خودم وارد مغازهشدم.
حميد شروع به تخريب وسايل داخل مغازهكرد .بعد خواست از راه بالكن فرار كند كه سقوط
كرد و روي زمين افتاد .دوباره گلوله شليك كردم .اين بار حميد شيشه شكسته را برداشت

تا حمله كند كه گلوله چهارم را شليك كرد .خواستم به پايين تنه بزنم كه ديدم حميد روي
زمين افتاد.
قاضي سؤال كرد بررسيهاي انجام شده نشان ميدهد يكي از چهار پوكه پيدا شده در
صحنه قتل با سه تاي ديگر متفاوت است .واقعيت اين است كه شما تنها از يك گلوله استفاده
كردهايد و سه پوكه ديگر به محل حادثه اضافه شده است تا شما را يك مأمور وظيفهشناس
جلوه دهد .در اين باره حرفي براي گفتن داريد؟ متهم جواب داد قبول ندارم .من بعد از اينكه
فهميدم حميدرضا از دنيا رفته ،سالحم را در كمرم گذاشتم .ديگر به فكر جمع كردن يا كم و
زياد كردن پوكه به محل حادثه نبودم.
پس از آن يكي از شاهدان در جايگاه ايستاد و گفت :من به همراه دو نفر ديگر از دوستانم
در مغازه نشسته بوديم كه حميدرضا آمد .هنوز دو دقيقه از ورود او نگذشته بود كه مأمور پليس
همراه سرباز از موتور پياده و وارد مغازه شدند .حميدرضا تا آنها را ديد تصميم گرفت از بالكن
انتهاي مغازه فرار كند .او در لحظه فرار به شيشههاي ويترين برخورد كرد اما شيشهاي در دست
نداشت .ابتدا سرباز به او تذكر داد كه آرام باشد.
مأمور پليس وقتي وارد شد ،اسلحهاش را به سمت حميد گرفت و شليك كرد .قاضي سؤال
كرد :رضا چند بار شليك كرد؟ شاهد جواب داد :او تنها يك گلوله شليك كرد.
متهم در آخرين دفاع گفت :من يك مأمورم نه يك خالفكار .نيت بدي نداشتم و االن هم از
كرده خودم پشيمانم .هيئت قضايي بعد از شنيدن آخرين دفاع متهم وارد شور شدند.
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جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح:

سربازان دارای  8سال غیبت با پرداخت جریمه ریالی میتوانند
کارت معافیت بگیرند
جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح
ضمن پاسخگویی به سواالت برخی از مشموالن درباره
جریمه ریالی سربازی و انتقاداتشان درخصوص طوالنی
شدن پروسه رسیدگی به درخواستها ،توضیحاتی را
درخصوص امکان پرداخت جریمه ریالی و معافیت از
سربازی برای فوتبالیستهای متخلف را ارائه کرد.
به گزارش ایسنا ،سردار موسی کمالی درباره آن دسته
از فوتبالیستها و ورزشکارانی که با جعل و دسیسه اقدام
به دریافت کارت پایان خدمت یا معافیت از سربازی کرده
بودند ،گفت :برخی از این افراد برای بهرهمندی از طرح
جریمه ریالی سربازی اقدام کرده بودند و در حال حاضر
نیز این توقع را دارند که به درخواستشان رسیدگی شده
و بتوانند معاف شوند که در این خصوص باید بگویم این
دسته از افراد به دلیل جرمی که انجام دادهاند ،دارای پرونده
بوده و پروندهشان نیز در مراجع قضایی در دست رسیدگی
است ،بنابراین تا زمانی که مرجع قضایی صادر نشود ،این
افراد امکان بهرهمندی از جریمه ریالی را نداشته و پس
از آن با دستور مقام قضایی و برابر حکم صادره برایشان
تصمیم گرفته میشود.
وی اضافه کرد :البته این دسته از افراد باید حداقل 8
سال غیبت از سربازی داشته باشند در غیراینصورت به طور
کلی واجد شرایط نخواهند بود.
جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح
همچنین با اشاره به این دسته از فوتبالیستها خاطرنشان
کرد :همانطور که قبلتر نیز بارها گفته شده بود ،هیچ یک
از آنان حق بازی در تیم ملی را ندارند و تنها کسانی که
حداقل  4ماه خدمت در نیروهای مسلح داشته و دوران
آموزش نظامی را نیز سپری کرده باشند ،میتوانند در فصل
جدید تنها در تیمهای نیروهای مسلح شامل تراکتورسازی،
ملوان بندرانزلی ،فجرسپاسی ،مقاومت و غیره بازی کنند.
کمالی اضافه کرد :موضوع دیگر که الزم به یادآوری
است این است که این افراد حقوقی برابر با دیگر سربازهای
نیروی مسلح را دریافت و حق عقد قرارداد مالی را ندارند
و هرگونه اقدامی برای عقد قرارداد مالی ،خارج از چارچوب
محسوب میشود .وی درباره وضعیت رسیدگی به پرونده
"پوالدی" نیز گفت :این بازیکن دیگر در تیم ملی بازی
نمیکند و همانند دیگر مشموالن غایبی که در خارج از
کشور هستند محسوب شده و بنابراین در صورتی که وارد
کشور شود ،ملزم است که سربازی خود را سپری کند در
غیراینصورت اجازه خروج از کشور را نخواهد داشت.
پرداخت قسطی جریمه سربازی ممکن نیست
جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح در
پاسخ به پرسش شمار زیادی از مشموالن مبنی بر اینکه آیا
امکان پرداخت قسطی جرایم سربازی وجود دارد یا خیر؟
گفت :در قانون پرداخت قسطی جرایم پیشبینی نشده
است و لذا افراد واجدشرایط میبایست مبلغ اعالم شده
را یکجا و در موعد مقرر پرداخت کنند.

کمالی افزود :بنابراین از متقاضیان
واجدشرایط تقاضا داریم که سراغ مسووالن،
سازمانها و نمایندهها نروند چراکه با توصیه
هیچ یک از مسووالن نیز امکان لغو قانون
برای ما وجود نداشته و نمیتوان مبلغ
جرایم را قسطی کرد.
وی ادامه داد :برخیها به مسووالن
مراجعه کرده و از آنها نامه دریافت میکنند
که امکان پاسخگویی به درخواست آنها
وجود ندارد.
جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل
نیروهای مسلح در این باره که آیا امکان
اضافه کردن مهلت زمان پرداخت جریمه وجود دارد یا
خیر؟ نیز گفت :پس از ارسال پیامک متقاضیان حدود پنج
روز فرصت دارند تا به دفاتر پلیس 10 +مراجعه کنند ،پس
از آن نیز حدود  10روز به آنها فرصت داده میشود تا مبلغ
اعالم شده را به حساب خزانه دولت واریز کنند.
مساعدت با کسانی که پولشان برای جریمه
کافی نیست
کمالی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه ممکن است
برخی نتوانند طی مدت  10روز مبلغ را تهیه کنند ،گفت:
درخصوص این افراد اگر چنانچه آنان تالش خود را
کرده و در مهلت مقرر نتوانسته باشند مبلغ را تهیه کنند،
میتوانند با سازمان وظیفه عمومی تماس گرفته و چند
روزی مهلت بیشتر دریافت کنند اما این به معنای تخفیف
نیست و همانطور که بارها گفته شده مبلغ باید یکجا
پرداخت شود ،اما سازمان وظیفه عمومی برای اینکه آنان
از روند بهرهمندی از طرح جریمه ریالی حذف نشوند ،با
آنان مساعدت خواهد کرد تا مبلغ را به طور کامل تهیه
و پرداخت کنند.
واکنش به انتقادها درباره روند کند رسیدگی

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه مشموالن
از روند کند و طوالنی مدت رسیدگی به درخواستها انتقاد
کردهاند گفت :تا به امروز بیش از یکچهارم ثبتنامها
رسیدگی شده و پیامک تعیین تکلیف برای متقاضیان
ارسال شده است .دلیل اینکه در ابتدای آغاز طرح ،رسیدگی
به درخواستها با سرعت کمی پیش رود بدلیل یکسری
ناهماهنگی میان دستگاهها و سازمانهای متخلف بود
که در حال حاضر این موضوع رفع شده و رسیدگی به
درخواستها روند خوبی به خود گرفته است.
جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح
ابراز امیدواری کرد که با این روند ظرف حداکثر یک ماه
آینده پروسه رسیدگی به درخواستها و تعیین تکلیف
مسووالن غایب متقاضی جریمه ریالی سربازی تمام شود.
کمالی درباره اینکه آیا پس از پایان مهلت رسیدگی
فراخوان جدیدی برای جاماندگان از ثبتنام در مرحله
اول صادر خواهید کرد یا خیر؟ گفت :در این خصوص

به قطعیت نمیتوان پاسخ مثبت داد .تنها
چیزی که االن میتوانم بگویم این است
که فعال تصمیمی برای فراخوان بعدی
اتخاذ نشده و تمام تالش ما برای رسیدگی
به درخواست ثبتنام کنندگان است.
وی اضافه کرد :همچنین الزم است باز
هم تاکید کنم که این قوانین تنها برای
امسال بوده و هیچ تصمیمی درخصوص
اجرای آن در سالهای آینده اتخاذ نشده
است ،بنابراین آن دسته از مشموالنی که
به امید بهرهمندی از طرح جریمه ریالی از
سربازی در سالهای آینده ماندهاند ،بهتر
است هرچه زودتر نسبت به تعیین تکلیف سربازی خود
اقدام کنند.
جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح
درباره اینکه چند نفر مبلغ جریمه را پرداخت کردهاند،
گفت :از میان  288هزار نفری که ثبتنام کردهاند ،حدود
یکچهارم تعیین تکلیف شدهاند که از این بین بیش از 28
هزار نفر جریمه را پرداخت کرده و کارت معافیت را دریافت
کرده یا به زودی دریافت خواهند کرد .کمالی افزود :از
میان ثبتنام کنندگان نیز تا به اینجای کار حدود  15درصد
واجد بهرهمندی از این طرح نبوده که البته امکان اعتراض
برایشان در مهلتی محدود و مقرر فراهم شده است.
سربازان دارای  8سال غیبت هم میتوانند
از طرح جریمه ریالی بهرهمند شوند

وی درباره آن دسته از سربازانی که هم اکنون مشغول
خدمت بوده و در طرح جریمه ریالی ثبتنام کردهاند ،گفت:
این دسته از سربازان درصورتی که  8سال غیبت داشته
باشند ،از طرح جریمه ریالی بهرهمند شده و با پرداخت
مبلغ اعالمی از سربازی معاف شوند به شرط اینکه در
موعد مقرر برای بهرهمندی از این طرح ثبتنام کرده باشند
چراکه در حال حاضر دیگر نمیتوانند ثبتنام کنند.
جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح
درباره اینکه برحسب ماههای خدمت تخفیفی در مبلغ
پرداختی از سوی سربازان اعمال خواهد شد یا خیر؟ گفت:
اینطور نیست و این افراد نیز همانند دیگران مبلغ را پرداخت
میکنند و در قانون در این باره چیزی پیشبینی نشده
است .کمالی همچنین در پایان درباره روند راستیآزمایی
از مدارک اعالم شده گفت :یکی دیگر از دالیلی که باعث
تاخیر در روند رسیدگی شد ،همین پروسه راستیآزمایی و
بررسی صحت اطالعات بود ،چراکه باید مدارک تحصیلی
افراد به دقت مورد بررسی قرار میگرفت .به طور مثال
فردی تحصیالتش را زیر دیپلم اعالم کرده اما آخرین
مدرک تحصیلیاش دیپلم بوده که مبلغ پرداختی بین این
دو مدرک حدود  5میلیون تومان تفاوت وجود دارد از این
رو ،الزم است اطالعات به درستی درج شود که همین
موضوع زمانبر است.

تجاوز به عنف دزد شیطانصفت به دختر بچه  5سال ه تنها
حین سرقت از منزل آنها در مشهد!
زياده خواهي و بلندپروازي هايم مرا به روز سياه
نشاند .از روزي که فرزندانم به دنيا آمدند سعي مي کردم
زيباترين و گران ترين کفش و لباس را برايشان تهيه
کنم تا همواره مورد توجه ديگران باشم دوست داشتم
مدام در بازار خريد کنم و هر روز لباس هاي مارکدار
بپوشم ،اما شوهرم کارگر ساده ساختماني بود و حقوقش
کفاف اين گونه خرج ها را نمي داد تا اين که ...
به گزارش خراسان ،زن جوان درحالي که مدام خود
را سرزنش مي کرد و مدعي بود زياده خواهي هايش
تلخ ترين حادثه زندگي اش را رقم زده است به مشاور
و مددکار اجتماعي کالنتري گلشهر مشهد گفت :هيچ
گاه به حقوق شوهرم قانع نبودم چرا که درآمد يک
کارگر ساختماني پاسخگوي هزينه هايي که براي زيبا
جلوه دادن خود و فرزندانم انجام مي دادم نبود و همين
موضوع موجب بروز کشمکش هايي در زندگي ما شده
بود به طوري که من حتي يارانه فرزندانم را نيز صرف
خريد انواع لباس هاي خارجي مي کردم و اين گونه
خريدها درحالي برايم به يک عادت تبديل شده بود که
ديگر پولي براي خريد نداشتم به همين دليل در يک
کارگاه خياطي مشغول کار شدم تا بتوانم زندگي ام را
آن گونه که دوست دارم اداره کنم .حقوق ثابتي نداشتم
و به تعداد دوخت و دوزهايم پول مي گرفتم آن روزها

تا ساعت  2بعدازظهر کار مي کردم و پس از آن در کنار
دختر و پسرم به وضعيت زندگي ام مي رسيدم اما کم
کم با ديدن درآمدهايم حريص شدم و سعي کردم با کار
زياد پول بيشتري به دست آورم اين گونه بود که ديگر
تا ساعت  8شب به کارم ادامه مي دادم اين درحالي
بود که پسر 13ساله و دختر 5ساله ام را در خانه تنها
مي گذاشتم.
اگرچه علي پسر خوب و حواس جمعي بود اما من آن
قدر غرق در زياده خواهي هايم بودم که فراموش کرده
بودم او هم مانند نوجوانان ديگر به بازي و هيجان نياز
دارد اگرچه بارها از بيتا شنيده بودم که پسرم او را تنها
مي گذارد و با دوستانش مشغول بازي مي شود ولي هيچ
وقت اين موضوع را جدي نگرفتم و تنها علي را نصيحت
مي کردم و در برابر مسئوليت نگهداري از بيتا مبلغي
پول به او مي دادم تا حرفم را گوش کند و من با خيال
راحت تري کار کنم.
مدتي از اين ماجرا گذشت تا اين که چند روز قبل در
محل کارم دلشوره عجيبي پيدا کردم و هراسان به سمت
منزل رفتم وقتي در حياط را باز ديدم دلهره شديدي
سراسر وجودم را فراگرفت با شنيدن صداي گريه دخترم
نمي دانم چگونه خود را به اتاق رساندم وضعيت اتاق
به هم ريخته بود و علي هم در منزل حضور نداشت

دخترم گريه کنان خود را به آغوشم انداخت و گفت علي
با دوستانش بيرون رفت در حياط باز بود که مردي
وارد شد و گفت دنبال پول هايش مي گردد زن جوان
ادامه داد اگرچه سارق همه طالها و پول هايي را که
پنهان کرده بودم سرقت کرده بود اما آن چه خيلي برايم
دردآور بود اين بود که دخترم طعمه آن شيطان کثيف
شده بود.

درگیری خونین دانشجوی کارشناسی ارشد
با مشاور روانشناس بر سر اختالف حساب
در دانشگاه عالمه طباطبایی!

چهارشنبه دو هفته گذشته ،درگیری فیزیکی بین دانشجوی کارشناسی ارشد رشته
مشاوره دانشگاه عالمه طباطبائی و مشاور روانشناسی این دانشگاه،در خوابگاه شهید
مطهری منجر به جراحت هردونفر شد .به گزارش ایسنا ،یکی از مسئوالن روابط عمومی
دانشگاه عالمه طباطبائی ،درمورد این حادثه گفت :این دانشجو به دلیل مشکالت مالی،
مبلغی را به عنوان قرض از مشاور اخذ کرده بود ،هنگامی که مشاور وجه خود را مطالبه کرده،
دانشجو ،وی را به زیرزمین خوابگاه برده و با چاقو مورد حمله قرار میدهد و بعد از مواجهه
با مسئولین خوابگاه و دانشگاه ،اقدام به خودزنی میکند .وی درمورد مکان و زمان وقوع
حادثه اظهار کرد:این اتفاق در چهارشنبه شب دو هفته گذشته و در زیرزمین خوابگاه شهید
مطهری رخ داده و حضور بهموقع مسئول خوابگاه و آمبوالنس از آسیب دیدگی بیشتر هر
دو فرد جلوگیری کرده است و اکنون هر دو نجات پیدا کردهاند .این مسئول روابط عمومی
در پایان تاکید کرد:این اتفاق یک مشکل شخصی بوده و به مراجع انتظامی و قضائی ارجاع
داده شده و از سوی این مراکز در حال پیگیری است.
اطالعیه روابط عمومی دانشگاه عالمه طباطبائی
در مورد حادثه خوابگاه شهید مطهری
در پی حمله دانشجوی دانشگاه عالمه طباطبائی به مشاور روانشناسی خوابگاه
شهید مطهری این دانشگاه ،روابط عمومی دانشگاه طی اطالعیهای به برخی ابهام
های مطرح شده پاسخ داد .در بخشی از این اطالعیه آمده است« :بررسیها نشان
میدهد که حمله دانشجوی مزبور به مشاور روانشناسی خوابگاه ،دارای انگیزه
شخصی و منشاء آن اختالف مالی بوده است .بر اساس شواهد موجود ،مشاور
روانشناسی خوابگاه ،درخواست بازپرداخت طلب خود از دانشجو را داشته که مورد
حمله ضارب قرار می گیرد .در بخش دیگری از بیانیه ،تاکید شده است که با حضور
بهموقع مسئوالن خوابگاه ،معاون دانشجوئی دانشگاه و نیز نیروی انتظامی و اورژانس
در محل ،مجروحان به بیمارستان منتقل شدند و در حال حاضر ،وضعیت جسمی هر
دو نفر رضایت بخش است .همزمان نیز شواهد و مستندات الزم برای بررسی ،پیگیری
و رسیدگی در اختیار مراجع انتظامی و قضائی قرار گرفته است.

شکایت  3زن جوان از مرد شیاد تبهکار
به اتهام عقد آنها با مدارک جعلی
پس از آشنایی در سایتهای همسریابی
و سرقت اموالشان در ماه عسل در خراسان!

مرد جوان که پس از سرقت پول و طالهای همسران خود ،آنها را در مسافرت ماه
عسل تنها میگذاشت و فرار میکرد ،با شکایت سه همسر خود دستگیر شد.
به گزارش جام جم ،رسیدگی به این پرونده از اوایل خرداد امسال و همزمان با
شکایت زنی از مرد کالهبردار در دستور کار پلیس فتای استان خراسان رضوی قرار
گرفت .شاکی به پلیس گفت :چند سال قبل از شوهرم جدا شدم و با پسرم زندگی می
کردم .دو ماه قبل در یک سایت همسریابی عضو و با مردی آشنا شدم که خود را مامور
امنیتی معرفی می کرد .چند بار با یکدیگر قرار گذاشتیم و او هر بار سالح و بی سیم
همراه داشت و اعتمادم را جلب کرد .موضوع را به خانواده و پسرم گفتم و یک هفته
قبل عقد کردیم و فردای آن روز به ماه عسل رفتیم .او از من خواست کارت بانکی
ام را در اختیارش قرار دهم تا ماهانه پولی را به حسابم واریز کند .من هم قبول کردم
و او بعد از گرفتن کارت به بهانه خرید از هتل خارج شد و دیگر بازنگشت .دو روز
به دنبال او گشتم ،اما خبری از همسرم نشد .دیروز قصد برداشت از حسابم را داشتم
که متوجه سرقت یک میلیون و  700هزار تومان از حسابم شدم .اطمینان دارم این
مرد کالهبردار و هدفش سرقت از من بوده است .پس از این شکایت تحقیقات برای
دستگیری داماد فراری آغاز و معلوم شد متهم مامور امنیتی نبوده و با جعل مدارک
شناسایی با شاکی عقد کرده است .در ادامه تحقیقات دو زن دیگر نیز با حضور در
پلیس فتا از شوهر خود به اتهام فریب در ازدواج و سرقت پول هایشان شکایت کردند.
در تحقیق از این دو مالباخته مشخص شد آنها نیز در سایت همسریابی با مرد جوانی
آشنا شده اند که خود را پلیس امنیتی معرفی می کرده و پس از عقد ،در ماه عسل
کارت بانکی یا طالیشان سرقت و همزمان داماد نیز ناپدید شده است.
سرانجام با ردیابی های پلیس ،مخفیگاه متهم شناسایی و دستگیر شد .متهم پس از
روبه رو شدن با شاکیان لب به اعتراف گشود و گفت :متاهلم و دو فرزند دارم .چندی
قبل با صاحبکارم دعوایم شد و او اخراجم کرد .مدتی دنبال کار گشتم ،اما کار مناسبی
پیدا نکردم .یک روز در اینترنت یک سایت همسریابی دیدم و تصمیم به کالهبرداری
از زنان گرفتم .با مدارک جعلی قربانیان را عقد کرده و به بهانه ماه عسل آنها را به
شهر دیگری برده و نقشه خود را اجرا می کردم .همسرم هم تصور می کرد شغل
جدیدی پیدا کرده ام که مدام باید ماموریت بروم .دستبند و سالحم نیز تقلبی بود.پس
از اعتراف متهم به جرمش برای او قرار قانونی صادر شد .تحقیقات تکمیلی از وی
برای مشخص شدن دیگر جرایم و کشف پول های سرقتی ادامه دارد .افرادی که در
دام متهم شیاد گرفتار شده اند ،می توانند برای شکایت و پیگیری پرونده به پلیس
فتای خراسان رضوی مراجعه کنند.

جانباختن مرد جوان حین سرقت بر اثر برقگرفتگی در زاهدان

مردی که روی بالکن کنار یک اسپیلت ایستاده بود و همه تصور
میکردند تعمیرکار کولر است ،سارقی بود که بر اثر برقگرفتگی ،به کام
مرگ رفته بود.
به گزارش همشهری ،سحرگاه شنبه 30خردادماه اهالي خياباني در شهر
زاهدان مردي را ديدند كه روي بالكن خانهاي كنار كولرگازي ايستاده
بود .در نگاه اول بهنظر ميرسيد كه او در حال تعمير كولر است .ساعتي
گذشت اما مرد جوان همچنان كنار كولر ايستاده بود و حركت نميكرد.
مغازه داراني كه در آن خيابان بودند به موضوع مشكوك شدند و ماجرا را
به آتشنشاني و اورژانس اطالع دادند .طولي نكشيد كه تيمي از امدادگران
راهي آنجا شدند و مرد جوان را به پايين انتقال دادند .آنجا بود كه مشخص
شد وي بر اثر برقگرفتگي به كام مرگ رفته است.
از آنجا كه مرگ وي مرموز بهنظر ميرسيد موضوع به پليس و بازپرس

ويژه قتل مخابره شد و آنها در محل مورد نظر حضور يافتند.
مأموران از صاحبخانهاي كه جسد مرد جوان كنار كولر وي كشف شده
بود تحقيق كردند و دريافتند كه وي ،قرباني را نميشناسد و تا حاال او را
نديده است.
آنجا بود كه تيم تحقيق حدس زد كه اين مرد شبانه قصد داشته از
طريق پنجره براي سرقت وارد خانه اين مرد شود اما بر اثر برقگرفتگي از
طريق كولرگازي جان خود را از دست داده است.
سرهنگ پاسدار رضا عامري ،معاونت اجتماعي فرماندهي انتظامي
استان سيستان و بلوچستان با اعالم اين خبر گفت :با دستور قاضي ويژه
قتل زاهدان ،جسد اين مرد به پزشكي قانوني انتقال يافت تا علت اصلي
مرگ مرموز وي فاش شود و تيمي از مأموران مأمور رازگشايي اين پرونده
شدند.

10
واکنش وزارت بهداشت به خبر رهاسازی
یکبیمار بیمارستان ضیاییان

در پی پخش گزارشی مبنی بر ترخیص بیمار با شرایط خاص قبل از بهبودی و
اقدام نادرست بهزیستی در عدم انجام تکالیف خویش ،وزارت بهداشت جهت تنویر
افکار عمومی و جلوگیری از اقدامات شتاب زده و نادرست مشابه رسانهای ،توضیحاتی
را ارائه کرده است.
به گزارش ایسنا ،بنابر اعالم وبدا ،وزارت بهداشت و مراکز درمانی تابعه بطور
مشخص مسئولیت ارائه خدمات بهداشتی و درمانی بیماران را در کلیه نقاط کشور و
بطور شبانه روزی بر عهده دارند.
براساس مبانی قانونی وفرایندهای مصوب خدمات یاد شده از زمان مراجعه و پذیرش
تا زمان بهبودی و ترخیص استمرار داشته و پس از ترخیص در صورت وجود و حضور
همراهان بیمار تحویل آنها میگردد و در غیر این صورت و عدم وجود وابسته ،اقوام
و یا فردی که تقبل کفالت و یا حضانت فرد یاد شده باشد ،براساس روال موجود فرد
ترخیص یافته به مراجع حمایتی که بموجب قانون متولی نگهداری و مراقبت از افراد
بیپناه ،مهجور و یا بدون کفیل هستند تحویل میگردد.
دکتر عباس زارعنژاد ،رئیس مرکز اطالع رسانی وزارت بهداشت در این خصوص
اظهار داشت :در بررسی صورت گرفته مشخص شد که بیمار مورد نظر از تاریخ 24
خرداد ماه با مشکالت متعددی در بیمارستان ضیاییان بستری بوده و در این مدت
درمان الزم برای بیمار صورت گرفته و پس از اتمام روند درمان انجام نظافت و تدارک
پوشاک الزم  -که در تصاویر منعکس شده از بیمار هم مشخص است -و تدارک
وسیله نقلیه با هزینه مددکاری بیمارستان از بیمارستان جهت عزیمت به منزل مرخص
شده است.
زارع نژاد یادآور شد :همچنین در خصوص این بیمار با هماهنگی قبلی بیمار پس
از طی مراحل ترخیص و بدون دریافت هرگونه وجهی از سوی مرکز درمانی ضیاییان
به یکی از مراکز بهزیستی مراجعه کرده است .متاسفانه مرکز بهزیستی با شانه خالی
کردن از وظیفه ذاتی خویش با صحنه سازی و استفاده از سوژه نخ نما و تصنعی و
در هماهنگی با سوء استفاده از احساسات یک خبرنگار اقدام به تهیه گزارشی مبنی بر
رهاسازی بیمار نموده است که با واقعیت فاصله دارد ،لذا این وزارتخانه اعالم میدارد:
 -1هم اکنون بسیاری از بیمارستانها با کمبود تخت بستری مواجه بوده و با بهره
برداری از تمامی ظرفیت موجود باز هم با صف طوالنی بیماران در انتظار دریافت
خدمت روبرو هستند .لذا اذعان خواهید داشت که نمیتوان یک تخت درمانی را با توجه
به مسئولیت سازمان های حمایتی همچنان در اختیار بیمار بهبود یافته قرار داد.
 -2هیچ بیماری بدون بهبودی کامل و تا مرحله نهایی از مراکز درمانی ترخیص
نمیشود.
 -3مسئولیت نگهداری بیماران بهبود یافته پس از ترخیص بر عهده اقوام درجه
یک ،اطرافیان و یا ارگانهای حمایتی است که از بودجه عمومی در جهت انجام این
امور استفاده مینمایند.
 -4با توجه به تکرار این موضوع ،عدم تمکین سازمان بهزیستی نسبت به تکالیف
خویش و تشویش اذهان عمومی ،وزارت بهداشت این موضوع را از طریق مراجع
حقوقی و قضایی در دستورکار قرار خواهد داد.

دستگیری زن شیاد به اتهام کالهبرداری
2میلیارد و  350میلیون تومانی از طریق فروش
زمین با مدارک جعلی و با همدستی  2مرد
تبهکار در همدان

رئیسپلیس آگاهی همدان از دستگیری یک زن که با همدستی دو مرد و با جعل
سند  23میلیارد و  500میلیون ریال پول به جیب زده بود ،خبر داد.
به گزارش فرهیختگان ،سرهنگ رضا زارعی ،رئیسپلیس آگاهی همدان در اینباره
گفت« :مردی در مراجعه به اداره مبارزه با جعل و کالهبرداری پلیس آگاهی همدان
عنوان کرد که بهمنظور شروع احداث بنا در قطعه زمینی شخصی به شهرداری و دارایی
همدان مراجعه کرده و متوجه شده که زنی با جعل مدارک ،خود را مالک زمین معرفی و
آن زمین را به ارزش  23میلیارد و  500میلیون ریال به فرد دیگری فروخته است».
وی ادامه داد« :در این زمینه پس از انجام استعالمات مربوطه و جمعآوری اسناد و
مدارک الزم و تحقیق از مالک اصلی و خریدار با توجه به حساسیت پرونده ،دستگیری
زن جوان به صورت ویژه در دستور کار این یگان قرار گرفت ».در ادامه تحقیقات
پلیسی مشخص شد آدرسهای اعالمی از طرف صاحب ملک در مراحل انتقال و
دریافت وجوه چکهای تضمینی بابت فروش ،جعلی است .با افشای این ماجرا پلیس با
انجام اقدامات اطالعاتی و پلیسی سرانجام خانه زن جوان را شناسایی و وی را در یک
عملیات غافلگیرانه دستگیر کرد .سرهنگ زارعی ادامه داد« :متهمه پس از انتقال به
پلیس آگاهی همدان در تحقیقات به جعل سند و فروش مال غیر به دیگری با همدستی
یک مرد بنگاهدار و دوستش اعتراف کرد و گفت« :وجوه حاصل از کالهبرداری را در
چند مرحله در تهران تبدیل به سکه طال کرده و آن را بین نفرات گروه تقسیم کردم».
با اطالعاتی که پلیس از وی گرفت دو همدستش را نیز بازداشت کرد.
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شماره مکانیزه139430400901010382:
آگهی تغییرات شرکت اندیشه پیمان رایانه با مسئولیت محدود به شماره ثبت  58181و شناسه ملی
10101032430
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ  1394/02/01تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای سیدسیامک مولویفر با کد ملی  0074621351با دریافت کلیه سهمالشرکه خود به مبلغ  500000ریال
از صندوق شرکت،از شرکت خارج شد.
سرمایه شرکت از  150500000ریال به  150000000ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح
گردید.
لیست شرکا پس از کاهش سرمایه فوق به شرح ذیل میباشد:
 سیدسعید مولویفر با کد ملی  1062650247دارای  149000000ریال سهمالشرکه سیدمیالد مولویفر با کد ملی  0150196563دارای  500000ریال سهمالشرکه ملیکا سادات مولوی فر با کد ملی  0151252173دارای  500000ریال سهمالشرکهمتقاضی در سامانه جامع تصمیمات کاهش سرمایه از طریق خروج شریک 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.
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری -سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
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هشدار وزارت بهداشت نسبت به شیوع «تب کریمهکنگو»
مرگ  3نفر از  9بیمار مبتال به تب کریمه کنگو در استانهای کرمانشاه ،خراسان رضوی و مازندران از ابتدای سال

رییس اداره کنترل بیماریهای مشترک میان انسان و
دام وزارت بهداشت از ابتالی  9نفر به تب کریمه کنگو از
ابتدای سال جاری خبر داد و ضمن تاکید بر لزوم رعایت
نکات بهداشتی در افرادی که به نوعی با دام در ارتباطند،
گفت :متاسفانه سه نفر از این بیماران در سه استان مختلف،
جان خود را از دست دادند.
به گزارش ایسنا ،دکتر محمدرضا شیرزادی با بیان این
که  9مورد ابتال به این بیماری از ابتدای سال تا کنون
مربوط به استانهای زاهدان ،کرمانشاه ،مازندران ،خراسان
رضوی ،یزد و کرمان بوده است ،گفت :همچنین سه
مورد فوتی ناشی از این بیماری نیز مربوط به استانهای
کرمانشاه ،خراسان رضوی و مازندران بوده است.
شایعترین راه انتقال این بیماری در ایران را ذبح
غیربهداشتی وغیرقانونی دام بویژه در مناطق روستایی
خواند و گفت :روستاییان هنگام تماس با دام از کندن
کنههای روی بدن دام ،خودداری کنند .همچنین لباسهای
خود را نیز پس ازخروج از اصطبل و محل نگهداری دامها
تعویض کنند و دست و صورت خود را با آب وصابون
بشویند؛ چراکه دام بیمار خطر انتقال بیماریهای بسیاری

را دارد.
وی با اشاره به راهکارهایی برای جلوگیری از انتقال
بیماری به پرسنل پزشکی در بیمارستانها ،ادامه داد :ذبح
دام باید در کشتارگاه صورت گیرد و ذبح کنندگان نیز از
وسایل حفاظتی استفاده کنند؛ چراکه اغلب موارد مبتال در
کشور ،کسانی هستند که به دالیل مختلف دام را در جایی
غیر از کشتارگاه ذبح میکنند.
شیرزادی درباره نحوه انتقال بیماری تب کریمه کنگو
نیز گفت :ویروس این بیماری داخل بدن کنه است .نیم
ساعت پس از گزش کنه و خونخواری آن ،ویروس داخل
بدن دام میشود و یک هفته دربدن دام ماندگاری دارد و
در صورتی که دام طی این یک هفته ذبح شود ،خطرناک
است.
وی گفت :بهتر است تا حد امکان افرادی که دامدار
نیستند هنگام مراجعت به مناطق روستایی ،تماسی با دام
نداشته باشند .دامداران نیز وقتی با دام در تماس هستند از
وسایل حفاظتی استفاده کنند و پس از پایان کارشان نیز
لباسها را تعویض کرده و دست وصورت خود را بشویند.
به گفته رییس اداره بیماریهای زئونوز وزارت بهداشت،

تب کریمه کنگو بیماری ویروسی است که توسط کنه میان
دامها منتشر میشود .دام و کنه نیز مقصد این ویروس
هستند .انسان درصورت ذبح دام ،دستکاری و گزش کنه
یا تماس با دامی که ویروس در بدن آن وجود دارد ،به این
بیماری مبتال میشود .حتی فردی که در بیمارستان مبتال
به این بیماری است نیز میتواند آن را به دیگران انتقال
دهد .این بیماری در دام عالیم خاصی ندارد و از ظاهر دام
نمیتوان متوجه وجود ویروس شد.
رییس اداره بیماری مشترک میان انسان و دام همچنین
درباره زمان شیوع این بیماری در کشور نیز گفت :فعالیت
کنه در فصل پاییز و زمستان متوقف است .البته در برخی
مناطق که چندان سرد نمیشوند و دمای هوا باالی 15
درجه میماند ،ممکن است فعالیت کنه ادامه یابد .اما
اصوال در زمستان موارد ابتال به بیماری کم است ،اما در
تابستان شایع میشود .کنه پس از تخمگذاری ویروس
را به تخم خود نیز انتقال میدهد .به دلیل پیچیده بودن
مهارکنه ،این بیماری در تمام کشور وجود دارد .بنابراین
در زنجیره انتقال ،به طورعمودی این انتقال صورت
میگیرد.

درخواست مرد جنایتکار پس از قتل صاحبکارش:

من را به خاطر دختر  8سالهام ببخشيد!

مردي كه متهم است به خاطر اختالفات كاري ،صاحب
كار خود را با ماشين زير گرفته و او را به قتل رسانده در
جلسه دادگاه اتهامش را قبول كرد.
به گزارش جوان ،متهم پرونده كه امير نام دارد ،هفته
گذشته از زندان رجايي شهر به شعبه  84دادگاه كيفري
استان تهران منتقل شد .بعد از رسميت پيدا كردن جلسه
دادگاه بود كه نماينده دادستان ،به درخواست قاضي باقري
در جايگاه قرار گرفت و در شرح كيفرخواست گفت :عصر
روز  16تير ماه  ،91مأموران پليس تهران از مرگ مرد
 66سالهاي به نام مهرداد در محله جنتآباد با خبر شده و
در محل حاضر شدند .بررسيها نشان داد كه مهرداد در
تصادفي عمدي با خودروي پژو  405مقابل خانهاش فوت
شده است .نماينده دادستان ادامه داد در جريان بررسيهاي

بيشتر راننده خودرو كه مردي به نام امير بود بازداشت شد
و به جرم خودش اقرار كرد .او گفت كه به خاطر اختالف
كاري مرتكب قتل شده است .نماينده دادستان امير را
گناهكار شناخت و براي او درخواست صدور مجازات كرد.
سپس اولياي دم به دادگاه گفتند كه خواستهشان
قصاص است .در ادامه امير در جايگاه قرار گرفت و اتهام
خود را قبول كرد .وي در شرح ماجرا گفت :با مقتول رابطه
خوبي داشتم .او من را به كمپ ترك اعتياد فرستاد و بعد
از پاك شدن در مغازه آرايشگرياش به من كار داد .مدتي
بعد اما دوباره به مصرف مواد اعتياد پيدا كردم.
مهرداد وقتي از اعتياد من باخبر شد با من مشاجره كرد
و تصميم به اخراجم گرفت .همين موضوع باعث شد تا از
او كينه به دل گرفتم و نقشه قتل او را كشيدم.

روز حادثه او را با خودروي خودم مقابل خانهاش رساندم.
وقتي پياده شد و به طرف در خانه حركت كرد دنده عقب
گرفتم و پايم را روي پدال گاز فشار دادم و به او برخورد
كردم .مهرداد ابتدا با جدول و بعد با تير چراغ برق برخورد
كرد و روي زمين افتاد .من هم به خاطر سرعت باالي
خودرو نتوانستم آن را كنترل كنم و خودرو وارد پيادهرو
شده و در سمت ديگر خيابان متوقف شد.
متهم در آخرين دفاع گفت از حادثهاي كه اتفاق افتاده
پشيمان هستم .مقتول مرد درستكاري بود و از شما
ت سالهام از من گذشت
ميخواهم كه به خاطر دختر هش 
كنيد .قاضي باقري بعد از شنيدن آخرين دفاع متهم و
وكيل مدافع او ،ختم جلسه را اعالم كرد و با اعضاي دادگاه
وارد شور شد.

انتقامجویی اینترنتی  2مهندس کامپیوتر
پس از رد درخواست ازدواج آنها در گیالن!

شکست در ازدواج ،انگیزهای بود که باعث شد دختر و پسر جوان که هر دو مهندس
کامپیوتر هستند در  ۲پرونده جداگانه دست به انتقامجویی در فضای مجازی بزنند.
به گزارش همشهری ،نخستين پرونده چند روز پيش با شكايت زن ميانسالي به جريان
افتاد .وي به مأموران پليس فتاي استان گيالن گفت :چند روز پيش موبايلم زنگ خورد .آن
طرف خط مردي بود كه ميخواست با من قرار مالقات بگذارد .من كه حسابي شوكه شده
بودم گفتم كه اصال او را نميشناسم اما مرد تماسگيرنده همه مشخصات مرا ميدانست و
مدعي شد كه شماره موبايلم را از روي صفحه فيس بوكم برداشته است.
اين درحالي بود كه من اصال در شبكههاي اجتماعي صفحهاي نداشتم .وقتي به
صفحهاي كه او نشانياش را گفته بود مراجعه كردم ديدم فردي به نام من پروفايلي ساخته
و حتي عكسهاي خصوصي مرا در اين صفحه منتشر كرده است .او حتي شماره موبايل
مرا در صفحه قرار داده بود و همين باعث شده كه مزاحمتهاي زيادي برايم ايجاد شود.
با شكايت اين زن ،تيمي از مأموران پليس فتاي استان گيالن وارد عمل شده و با
انجام اقدامات ويژه موفق شدند ردي از يك دختر 24ساله را بهدست آورند .وي كه قرار
بود روزي عروس شاكي شود براي انتقامجويي اين نقشه را كشيده بود .دختر جوان كه
كارشناس مهندسي كامپيوتر بود وقتي دستگير شد ،گفت :يك سال پيش در دانشگاه با
محمد ،پسر شاكي آشنا شدم .بعد از مدتي محمد از من خواستگاري كرد و قرار شد با هم
ازدواج كنيم .حتي خانوادههايمان نيز در جريان بودند اما مدتي قبل يكدفعه محمد زير همه
قول و قرارهايش زد و گفت كه ديگر حاضر نيست با من ازدواج كند.
وي ادامه داد :با اينكه خانوادهاش مرا دوست داشتند اما حس كردم كه شايد مادرش
در گوشش خوانده كه از ازدواج با من منصرف شده است .در شرايطي كه همه فاميل و
بستگانم فكر ميكردند من با محمد نامزد كردهام و پدرم در تكاپوي خريد جهيزيه بود،
شنيدن جواب منفي از سوي محمد مرا حسابي شوكه كرد .من از اين ماجرا ضربه خوردم و
اين بود كه تصميم به انتقامجويي گرفتم .عكسهاي شاكي را در گوشي موبايلم داشتم و

با آن صفحهاي در فيسبوك برايش ساختم و همه مشخصاتش به همراه شماره موبايلش
را در آنجا قرار دادم تا دلم از كينه خالي شود.
دومين پرونده درباره پسر 24سالهاي است كه مهندس كامپيوتر است و در بيتاك
دست به فعاليت مجرمانه زده بود .او با شكايت دختر جواني تحت تعقيب پليس قرار
گرفت .شاكي گفت :چند روز پيش از طريق دوستانم متوجه شدم كه در شبكه اجتماعي
بيتاك صفحهاي به نام من ساخته شده و در آن عكس هايم را قرار دادهاند.شخصي كه
اين صفحه را ساخته بود در آنجا مطالب غيراخالقي نوشته بود .اين درحالي بود كه وي با
سوءاستفاده از مشخصات و عكسهاي من با پسران جوان در بيتاك دوست ميشد و به
بهانههاي مختلف از آنها شارژ موبايل اخاذي ميكرد.
شكايت دختر جوان كافي بود تا تيمي از مأموران پليس فتاي استان گيالن تحقيقات
خود را در اين زمينه شروع كنند .آنها با بررسيهاي تخصصي موفق شدند ردي از متهم
در رشت بهدست آورند .اين جوان 24ساله كسي نبود جز خواستگار شاكي .وي پس از
دستگيري در بازجوييها گفت :چند وقت پيش با مينا (شاكي پرونده) آشنا شدم و از او
خواستگاري كردم.
او ابتدا جوابش مثبت بود اما مدتي كه گذشت متوجه شدم در التاري برنده شده و
قصد دارد براي هميشه به آمريكا سفر كند .همين باعث شد كه به من جواب منفي بدهد
و بگويد كه ديگر حاضر به زندگي و ازدواج با من نيست .من كه بهشدت از او كينه به دل
گرفته بودم تصميم به انتقامجويي گرفتم.
وي ادامه داد :درمدتي كه با مشخصات مينا در شبكه اجتماعي بيتاك صفحهاي ساخته
بودم ،خودم را به جاي او معرفي كرده و از ديگران شارژ موبايل ميگرفتم و با فروش آنها
به دوستانم خرج روزانهام را تأمين ميكردم.
سرهنگ ايرج محمدخاني ،رئيس پليس فتاي فرماندهي انتظامي استان گيالن گفت:
متهمان اين دو پرونده با قرار قانوني راهي زندان شدند.
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شماره مکانیزه139430400901008847 :
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود آیدا آذین آرا در تاریخ  1394/02/19به شماره ثبت  472123به شناسه
ملی  14004909277ثبت و امضای ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم
آگهی میگردد.
موضوع شرکت :تولید و خرید و فروش و انجام خدمات پس از فروش کلیه کاالهای تزئیناتی ساختمان و مواد
اولیه آن از قبیل کاغذ دیواری و موکت و کفپوش و انواع پرده و فرش ماشینی و انواع پارکت و کاالهای مشابه
و صادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی و مشارکت و سرمایهگذاری در اخذ و اعطای نمایندگی و
ایجاد شعب و در داخل و خارج از کشور شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی و نیمهخصوصی
و نمایشگاههای بینالمللی و انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و اخذ وام و اعتبارات و تسهیالت
بانکی از کلیه بانکها دولتی وخصوصی و موسسات مالی و اعتباری به صورت ارزی و ریالی (در صورت ضرورت
قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای الزم).
 مدت شرکت :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت :تهران ،تهرانپارس ،نرسیده به چهارراه تیرانداز خیابان  156غربی پالک  2طبقه اول واحد 4کدپستی 1651778175
 سرمایه شرکت :مبلغ  100000000ریال میباشد. .7میزان سهمالشرکه هر یک از شرکا:
آقاویردی قهرمانی به شماره ملی  5198024635دارای مبلغ  28500000ریال سهمالشرکه
ضرغام قهرمانی به شماره ملی  5199648063دارای مبلغ  10000000ریال سهمالشرکه

محمد قهرمانی به شماره ملی  0078664691دارای مبلغ  10000000ریال سهمالشرکه
امیرعلی قهرمانی به شماره ملی  5198028932دارای مبلغ  8900000ریال سهمالشرکه
علی قهرمانی به شماره ملی  1372065245دارای مبلغ  10200000ریال سهمالشرکه
رضا قهرمانی به شماره ملی  5198027472دارای مبلغ  8000000ریال سهمالشرکه
خدیجه قهرمانی به شماره ملی  0079033083دارای مبلغ  10000000ریال سهمالشرکه
خوشقدم اعالمی به شماره ملی  5198659967دارای مبلغ  10000000ریال سهمالشرکه
فاطمه جعری به شماره ملی  0064419479دارای مبلغ  2200000ریال سهمالشرکه
زهرا ابراهیمی صدرآبادی به شماره ملی  0069615871دارای مبلغ  2200000ریال سهمالشرکه
 اولین مدیران شرکت:امیرعلی قهرمانی به سمت مدیرعامل به شماره ملی 5198028932
محمد قهرمانی به سمت رئیس هیات مدیره به شماره ملی 0078664691
آقاویردی قهرمانی به سمت نایب رئیس هیات مدیره به شماره ملی 519802463
برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند.
دارندگان حق امضا :کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و رئیس هیات مدیره متفقا
همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
 اختیارات نماینده قانونی :طبق اساسنامه(ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد).
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری -سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
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رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر:

دستگیری 92هزار قاچاقچی طی 3ماه نخست سال جاری
کشف  135تن موادمخدر در بهار 94

رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا از کشف 135
تن انواع مواد مخدر  ،انهدام  650باند فعال ،دستگیری
 92هزار قاچاقچی و تشکیل  80هزار پرونده در سه ماهه
امسال خبر داد.
به گزارش ایسنا ،سردار علی مویدی چهارشنبه گذشته
در نشست خبری که به منظور تشریح دستاوردها و گزارش
عملکرد پلیس مواد مخدر در فصل بهار برگزار شد،
گفت:در طول سه ماهه نخست امسال در مجموع 135
تن انواع مواد مخدر کشف و ضبط شده است که این مقدار
در مقایسه با مدت نشابه سال قبل افزایشی  25درصدی
داشته است.
وی ادامه داد :استان های هرمزگان ،سیستان و
بلوچستان و کرمان سه استان دارای بیشترین کشفیات
هستند.
دستگیری  92هزار قاچاقچی
طی  3ماه ابتدای سال جاری

مویدی با بیان اینکه در این مدت  10تن از سوداگران
مسلح مرگ نیز در درگیری با ماموران پلیس به هالکت
رسبده اند ،گفت 25 :تن نیز مجروح شده اند .همچنین در
این مدت  525عملیات رزمی از سوی پلیس برای برخورد
با سوداگران مرگ انجام شده است.
رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا از دستگیری 92
هزار سوداگر مرگ در فصل بهار خبر داد و افزود :این تعداد
نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایشی  30درصدی
داشته است.به گفته مویدی  ،در این مدت  80هزار پرونده
تشکیل شده که نسبت به سال قبل  14درصد افزایش
داشته است.
مویدی از انهدام  50کارگاه تولید موادمخدر صنعتی
شیشه در منازل خبر داد و گفت 650 :باند فعال در حوزه
تهیه و توزیع مخدرهای صنعتی نیز منهدم شدند.
دستگیری قاچاقچی محکوم به حبس ابد
با  115کیلوگرم هروئین در تهران!

رییس پلیس مبارزه موادمخدر نیروی انتظامی در ادامه
نشست خبری خود به تشریح برخی از عملیاتهای پلیس
در فصل بهار پرداخت و گفت :چندی پیش فردی  40ساله
با  115کیلو هروئین در تهران دستگیر شد .این فرد دارای
سوابق طوالنی در امر موادمخدر و سالح بوده و به حبس
ابد نیز محکوم شده بود اما معلوم نبود با چه ترفندی از
زندان آزاد شده و مجددا اقدامات مجرمانه خود را از سر
گرفته است.
مویدی در واکنش به سوال یکی از خبرنگاران
درخصوص چگونگی آزادی این متهم پرسیده بود ،گفت:
باید توجه داشت وقتی فردی تحت عنوان مجرم خاص
دستگیر میشود ،مسووالن باید به مراتب حساسیت
بیشتری روی پرونده وی داشته باشند .این متهم به حبس
ابد محکوم شد اما براساس اطالعات ما با قرار وثیقه یک

میلیارد تومانی از زندان آزاد شده بود.
وی با بیان اینکه متهم دستگیر شده
همراه با برادرش دستگیر شده بود ،گفت:
چندین دستگاه خودروی مدل باال و
گرانقیمت از این فرد به دست آمد همچنین
تاکنون  4منزل مسکونی در مناطق خوش
آب و هوا و اعیان نشین پایتخت که برای
وی بوده شناسایی شده است.
رییس پلیس مبارزه موادمخدر نیروی
انتظامی تصریح کرد :آزادی این فرد و
چنین افرادی به مصلحت دستگاههای
مختلف نیست .این فرد تنها دو ماه پس از
تامین وثیقه با  115کیلو هروئین دستگیر شده و پیش از
این نیز اتهامات مختلفی شامل جعل و کالهبرداری قاچاق
موادمخدر و سالح را نیز در سوابقش داشته است که این
موضوع نشان میدهد که آزادی این افراد نمیتواند به
مصلحت باشد.
به گفته مویدی این فرد دستگیر شده که با سوءاستفاده
از برخی فرصتها و قوانین از زندان خارج شده بود،
بیسواد است و هیچ مدرک تحصیلی و دانشگاهی ندارد
اما طی مدت  2ماه که از زندان آزاد شده بود ،اموال قابل
توجهی به دست آورده است.
آیین دادرسی کیفری جدید فرصتی برای
فرار قاچاقچیان فراهم کرده است
وی در بخش دیگری از سخنان خود به اجرای آیین
دادسری کیفری جدید از ابتدای تیرماه اشاره کرد و افزود:
به عنوان فردی که  30سال در امر مبارزه با موادمخدر
از نزدیک در جریان عملیاتها و اقدامات بوده ام بارها
هشدارهای الزم را داده و گفتهام که این آیین دادرسی
جدید خواستههای مردمی که خواستار تشدید موادمخدر
و قاچاقچیان هستند را هستند را تامین نمیکند و حتی
سیاستهای کلی نظام را نیز در بر نمیگیرد.
رییس پلیس مبارزه موادمخدر نیروی انتظامی ابراز
امیدواری کرد که مسووالن مربوطه و دخیل در این
موضوع هرچه زودتر موضوع را بررسی کرده و در آن
تجدیدنظر کنند ،چراکه نگرانیهای زیادی در این حوزه
برای قضات و پلیس ایجاد شده است.
به گفته مویدی این آیین دادرسی کیفری فرصتی برای
قاچاقچیان فراهم کرده که به راحتی راه فرار از مجازات و
قانون را پیش بگیرند.
وی ادامه داد :آیین دادرسی کیفری جدید نه تنها کمکی
در امر مبارزه با موادمخدر نمیکند بلکه چالش و مانعی نیز
در امر مبارزه با موادمخدر است.
رییس پلیس مبارزه موادمخدر نیروی انتظامی تصریح
کرد :به عنوان مثال ماده  32قانون مبارزه با موادمخدر
از آیین دادرسی کیفری جدید حذف شده است و در

این مقررات مسوول رسیدگی به جرایم
موادمخدر نیز عوض شده است.
مویدی در پاسخ به سوالی پیرامون
همکاریهای پلیس مبارزه با موادمخدر
و پلیس دیگر کشورها در امر مبارزه با
موادمخدر نیز خاطرنشان کرد :در این
خصوص اقدامات قابل توجهی انجام شده
و همکاریهای خوبی میان پلیس ایران
و دیگر کشورها وجود دارد .همانطور که
نتایج آن را تاکنون دیدهایم و آخرین موارد
آن نیز سه پرونده اخیر بود که جزییاتش
شرح داده شد.
مویدی همچنین از شهادت دو نفر از ماموران پلیس
مبارزه با موادمخدر در درگیری با سوداگران مرگ در فصل
بهار خبر داد.
مویدی همچنین در بخش دیگری از سخنانش ضمن
تشریح اولویتهای پلیس مبارزه با موادمخدر در سال 94
نیز گفت :همانطور که پیش از این نیز گفته شده ،برای
مبارزه با موادمخدر تمرکزمان بر شرق کشور است که در
این خصوص به توفیقات خوبی رسیدهایم و پس از آن
نیز برخورد با خردهفروشان ،جمعآوری معتادان متجاهر
در سطح محالت ،شهرها و حتی روستاها از اولویتهای
ماست که این موارد جزو مطالبات مردم نیز قرار دارد.
وی درباره جمعآوری معتادان گفت :جمعآوری معتادان
نیازمند زیرساختاری است و همانطور که فرمانده ناجا
گفتهاند در صورتی که زیرساختهای الزم و محلهای
نگهداری این افراد تامین شود ،ناجا آمادگی جمعآوری این
افراد را با یک حرکت دارد.
رییس پلیس مبارزه موادمخدر نیروی انتظامی رشد
اعتیاد در کشور را بیشتر از رشد اقدامات و بسترهای
مقابلهای با آن دانست و گفت :با توجه به اینکه اعتیاد
با مواد مخدر یک تهدید جدی برای جامعه و خانوادهها
محسوب میشود ،الزم است مسووالن دولتمردان
حساسیت ویژهای در این خصوص داشته باشند و من
ضمن قدردانی از این اقدامات انجام شده باید بگویم که
این مقدار کفایت وضع موجود را نمیکند.
مویدی درخصوص تعداد معتادان و وضعیت زنان در
این آمار اظهار کرد :من متولی آمار تعداد معتادان نیستم اما
میتوانم بگویم که متاسفانه رشد اعتیاد در خانمها نسبت
به گذشته افزایش داشته است.
وی همچنین از همکاری خوب قوه قضاییه با پلیس
قدردانی کرد و گفت :قوه قضاییه در سطوح مختلف درگیر
بحث مبارزه با موادمخدر است و انصافا قضات دلسوزی
در این مجموعه فعالیت میکنند که در بعضی از جاها
ممکن است از پلیس جلوتر باشند البته طبیعی است در هر
دستگاهی است ضعف و اشکاالتی وجود داشته باشد که
جای بیان آنها در اینجا نیست.

دستگیری دزد حرفهای به اتهام زورگیری از زنان با ترفند جدید در تهران

سارق حرفهای برای زورگیری از زنان ،ترفندی جدید را ابداع کرده بود و آنان را با نشاندادن
دستنوشتهای تهدیدآمیز ،وادار میکرد اموالشان را به او دهند.
به گزارش شرق ،مأموران کالنتری ستارخان ساعت  ١٥:٣٠روز  ٢٧خرداد ،حین گشتزنی
در خیابان شهید گالب به سرنشین یک دستگاه موتورسیکلت طرح هوندا  ١٢٥مشکیرنگ
مشکوک شدند و دستور ایست دادند ،اما سرنشین موتور اقدام به فرار کرد .درنهایت طی
یک تعقیبوگریز ،موتورسیکلت متوقف و راننده دستگیر شد .در بازرسی از راننده ٣٠ساله
موتورسیکلت به نام «سعید» ،یک قبضه سالح سرد ،سیمچین ،کیفدستی حاوی کارت
عابربانک متعلق به یک خانم و همچنین کاغذی که در آن نشانی آدرس منزل شخصی به
نام آقای احمدی و در طرف دیگر آن جمله تهدیدآمیز نوشته شده بود ،کشف شد .متهم وقتی
در اختیار پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت ،مدعی شد کارت عابربانک را در
خیابان پیدا کرده اما با شناسایی مالک کارت مشخص شد کارت به شیوه زورگیری و با تهدید
سالح سرد سرقت شده است .این زن بالفاصله بعد از دیدن متهم ،او را شناسایی کرد و در
اظهارات خود بهکارآگاهان گفت« :ساعت  ١٤روز  ٢٧خرداد (روز دستگیری متهم) ،در خیابان
کاشانی بهصورت پیاده در حال تردد بودم که موتورسیکلت مشکیرنگ با یک سرنشین به من
نزدیک شد و کاغذ کوچکی را نشانم داد .روی برگه ،نشانی خیابان باستان نوشته شده بود.
راننده موتورسیکلت از من خواست پشت کاغذ را نیز بخوانم که ناگهان با متن تهدیدآمیزی
روبهرو شدم که نوشته بود« :اگر جیغ بزنی ،با چاقو تو را میزنم».
شاکی در ادامه اظهارات خود بهکارآگاهان گفت« :راننده موتورسیکلت بالفاصله برگه کاغذ
را از من پس گرفت و سپس با تهدید چاقو کارت عابربانکم و رمز آن را گرفت و بهسرعت از
محل متواری شد».

کارآگاهان با توجه به شیوه و شگرد زورگیری ،به بررسی سرقتهای مشابه پرداختند و موفق
به شناسایی تعداد دیگری از زنانی شدند که همگی با همین ترفند مورد زورگیری قرار گرفته
بودند .شکات پس از حضور در پایگاه دوم پلیس آگاهی ،متهم را شناختند.
«سعید» که پس از شناسایی از سوی شکات و همچنین سالح سرد و متن تهدیدآمیز
بهدستآمده از او ،چارهای جز اعتراف نداشت ،به دهها فقره زورگیری از زنان در مناطق مختلف
مرکزی ،غرب و شمال غرب تهران بهویژه در مناطق ستارخان ،شهرزیبا ،صادقیه ،میدان
فاطمی و همچنین چند فقره سرقت مشابه در شهرک ولیعصر تهران ،اعتراف کرد .در ادامه
تحقیقات و با بررسی ارکان هویتی موتورسیکلت توقیفشده نیز مشخص شد متهم تمامی
سرقتهای خود را با استفاده از موتورهای مسروقه انجام داده است.
سعید دراینباره به کارآگاهان گفت« :هر بار پس از سرقت موتورسیکلت طرح هوندا ١٢٥
اقدام به چند فقره سرقت میکردم .سپس موتورها را در شهرستان اسالمشهر رها و مجددا
به تهران میآمدم و موتورسیکلت جدیدی را سرقت و زورگیری از زنان را انجام میدادم.
آخرین موتورسیکلت را نیز در خیابان جمهوری سرقت کرده بودم اما همان روز مأموران به من
مشکوک شدند .قصد فرار از دست آنها را داشتم که دستگیر شدم».
سرهنگ داوود مرادی ،رئیس پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ ،با تأیید این خبر گفت:
«با توجه به اعتراف صریح متهم به دهها فقره زورگیری از زنان با استفاده از دستنوشته
تهدیدآمیز و تهدید سالح سرد که در چندین فقره نیز همراه با ضربوشتم مالباختگان بوده
است ،از شکات و مالباختگانی که با این شیوه مورد تهدید ،ضربوشتم و سرقت اموال قرار
گرفتهاند ،دعوت میشود برای شناسایی متهم و پیگیری شکایات خود به این پایگاه ،واقع در
خیابان آزادی ،خیابان زنجان شمالی مراجعه کنند».

______________________________________________________
17921554447
		
شماره مکانیزه139430400901011341 :
به استناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ  1394/01/22تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
صاحبان امضای مجاز شرکت ،آقایان مرتضی بنی جمالی با کد ملی  0530569922و بابک بنی جمالی با کد
ملی  0533115711تعیین گردیدند و کلیه اسناد و مدارک ،اوراق بهادار و تعهدآور از جمله چک ،سفته و برات
همچنین نامههای اداری با امضای هر یک از دارندگان امضای مجاز به تنهایی و به همراه مهر شرکت دارای
اعتبار خواهد بود.
متقاضی در سامانه جامع تصمیمات تعیین دارندگان 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.
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری -سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
78556
______________________________________________________

17921569571
			
شماره مکانیزه139430400901012133 :
آگهی تغییرات شرکت نیما کارآفرین سهند با مسئولیت محدود به شماره ثبت  375803و شناسه ملی
10320245785
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ  1394/01/23تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
به موضوع شرکت موارد زیر الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید :تولید و توزیع و فروش مواد اولیه
فیلتر و کلیه قطعات و تجهیزات خودروهای سبک و سنگین .در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت
پس از اخذ مجوزهای الزم.
متقاضی در سامانه جامع تصمیمات اصالح ماده اساسنامه (الحاق به موضوع فعالیت) 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.
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری -سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
78557
______________________________________________________

مدیرکل امور فنی مستمریهای سازمان تأمین اجتماعی خبر داد

امکان دریافت غیرحضوری احکام
مستمریبگیران تأمین اجتماعی

مدیرکل امور فنی مستمریهای سازمان تأمین اجتماعی از فراهم شدن
امکان دریافت احکام مستمریبگیران این سازمان به صورت غیرحضوری خبر
داد.
به گزارش ایسنا ،منصور آتشی با اشاره به فراهم شدن امکان دریافت فیش
حقوقی مستمریبگیران تأمین اجتماعی از اواخر سال  ،93اظهار داشت :طی
ماههای اخیر شاهد استقبال مستمریبگیران از این سامانه بودیم و امروز خواسته
دیگر این عزیزان مبنی بر دریافت احکام مستمری آنان نیز اجرایی شده است.
وی با بیان اینکه ارائه خدمات غیرحضوری به بازنشستگان و مستمریبگیران
زمینهساز آسایش و راحتی بیشتر برای آنان است ،گفت :با گسترش خدمات
غیرحضوری سازمان تأمین اجتماعی ،دیگر نیازی به تردد و حضور در واحدهای
اجرایی سازمان نخواهد بود و بازنشستگان میتوانند فیش حقوقی و احکام
بازنشستگی خود را از طریق پایگاه اطالع رسانی تأمین به نشانی www.tamin.
 irدر قسمت فیش حقوقی دریافت و چاپ کنند.
به گفته منصور آتشی ،مستمریبگیران تأمین اجتماعی میتوانند پس از
مراجعه به پایگاه اینترنتی این سازمان و انتخاب سامانه فیش حقوقی و احکام
مستمری با وارد کردن شماره ملی ،شماره مستمری و رمز عبور که شماره
سریال شش رقمی شناسنامه است وارد سامانه دریافت احکام و فیش حقوقی
شوند.
وی به مستمریبگیران توصیه کرد که به منظور جلوگیری از سوء استفاده
احتمالی ،پس از اولین ورود نسبت به تغییر رمز ورود خود اقدام کنند.
براساس گزارش روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی ،مدیرکل امور فنی
مستمریهای سازمان تأمین اجتماعی تفاوت موجود بین ارقام درج شده در
احکام مستمری و فیش حقوقی را ناشی از کسورات قانونی بازنشستگان اعالم
کرد و افزود :کسر  2درصد برای هزینه درمان بازنشستگان وخانواده آنان بر
اساس ماده  89قانون تأمین اجتماعی ،اقساط وامهای دریافت شده توسط
مستمری بگیران ،حق عضویت کانونهای بازنشستگی و همچنین مبالغ مربوط
به بیمه تکمیلی از جمله کسورات قانونی مستمریبگیران است.

پلیس به دنبال شناسایی شاهدزد
پس از نجات دختر مسافر
از چنگ یک آدمربا در تهران

دختر شجاع وقتي متوجه شد مرد مسافركش قصد ربودن او را دارد در خودرو
را باز كرد و خودش را به داخل خيابان پرتاب كرد .لحظاتي بعد كه مأمور گشت
پليس در حال بازداشت راننده بود سارقي از راه رسيد و خودروي متهم را با
خودش برد.
به گزارش جوان ،عصر روز جمعه  29خردادماه يكي از مأموران كالنتري
 161ابوذر هنگام گشتزني در خيابان بدخشانكمالي متوجه شد دختري خود
را از خودروي پرايد در حال حركت به بيرون پرتاب كرد .در حالي كه خودروي
پرايد به سرعت از محل دور ميشد پليس وظيفهشناس خودروي پرايد را تعقيب
كرد .خودروي پرايد در جريان فرار با چند خودرو برخورد كرد اما در يك كوچه
بنبست متوقف شد.در حالي كه پليس موتورسوار در يك قدمي خودروي پرايد
بود ،راننده كه مرد جواني بود پياده شد و فرار كرد اما مأمورپليس موفق به
دستگيري او شد .زماني كه مأمور پليس در حال زدن دستبند به متهم بود،
سارق رهگذري از فرصت استفاده كرد و خودروي پرايد را سرقت كرد .به دنبال
حضور مأموران گشت در محل حادثه ،متهم و دختر جوان كه آسيب ديده بود به
كالنتري منتقل شدند و تالش براي دستگيري شاهدزد شروع شد.
دختر جوان با طرح شكايت گفت :لحظاتي قبل در خيابان ابوذر منتظر تاكسي
بودم تا به ميدان انقالب بروم كه خودروي پرايد كه رانندهاش اين مرد بود كنارم
توقف كرد .بعد از گفتن مقصدم ،سوار خودرو شدم و راننده حركت كرد .بعد از
طي مسافتي متوجه شدم راننده مسيرش را تغيير داد كه به او اعتراض كردم اما
راننده گفت كه به خاطر ترافيك قصد دارد از خيابان فرعي برود .من به او اعتماد
كردم تا اينكه متوجه شدم او دوباره مسيرش را به طرف خيابان ديگري تغيير
داد .اين بار به او گفتم كه خودرو را نگه دارد تا پياده شوم اما راننده توجه به
حرف من نداشت و تهديد كرد هيچ حركتي نكنم .هر چقدر به او التماس كردم
فايدهاي نداشت تا اينكه مجبور شدم در خودرو را باز و خودم را به داخل خيابان
پرتاب كنم تا از دست مرد آدمربا نجات يابم .وقتي خودم را از خودرو پرت كردم
مأمور پليس مرا ديد و در خيابان ديگري راننده را دستگير كرد.
مأمور پليس هم به عنوان شاهد گفت :با موتورسيكلت در حال گشتزني
بودم كه متوجه شدم در خودروي پرايد در حال حركتي باز شد و دختر جواني
خودش را از خودرو به پايين انداخت .همان لحظه فهميدم كه راننده پرايد قصد
ربودن دختر جوان را داشته اما دختر جوان متوجه شده و خودش را از خودرو به
پايين پرتاب كرده است .بعد از آن بود كه به تعقيب او پرداختم و موفق شدم او را
بازداشت كنم .پس از تشكيل پرونده متهم به دستور قاضي مديرروستا بازپرس
ويژه قتل از دادسراي جنايي براي تحقيقات و مشخص شدن انگيزه آدمربايي
در اختيار كارآگاهان پليس آگاهي قرار گرفت.
17921552546
			
شماره مکانیزه139430400901011380:
آگهی تغییرات شرکت آفتاب تیشک ایرانیان با مسئولیت محدود به شماره ثبت  458871و شناسه ملی
14004323589
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ  1394/01/29تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعالم گردید و خانم ژیان صالحزاده به شماره ملی  3849732290به سمت
مدیر تصفیه انتخاب شدند.
آدرس محل تصفیه :تهران اللهزار نو کوچه معمار مخصوص پاساژ چلچراغ واحد  8طبقه همکف کدپستی:
 1145763467میباشد.
متقاضی در سامانه جامع تصمیمات انحالل 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.
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری -سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
78558
______________________________________________________

جامعه

12
شناسایی و دستگیری عوامل قتلهای
اخیر در استان کرمان

فرماندار رودبار جنوب گفت :با تالش های نیروهای اطالعاتی و امنیتی
عوامل قتل های اخیر در این شهرستان و شهرستان قلعه گنج دستگیر شدند.
به گزارش جام جم ،عطاءاهلل ناوکی گفت :پس از وقوع چند فقره قتل در این
شهرستان جنوب استان کرمان ،بالفاصله هماهنگی و تالش برای دستگیری
عوامل این قتل ها صورت گرفت که با پشتیبانی شورای تامین شهرستان و
استان کرمان و تاکید استاندار بر دستگیری عوامل این قتل ها ،این خواسته
مردم و مسئوالن محقق شد.
وی افزود :این افراد شرور به نامهای «محمود»« ،ابراهیم» و «اکبر» و
«مهدی» موجب رعب و وحشت اهالی این مناطق شده بودند.
ناوکی تاکید کرد :در دو عملیات جداگانه در شهرستان سرخه استان سمنان
و شهرستان راور این افراد دستگیر و برای طی کردن مراحل کیفری به مقامات
قضایی تحویل شدند.
فرماندار شهرستان روبار جنوب خاطرنشان کرد :دستگیری این افراد شرور
موجب خوشحالی مردم و رضایت مندی آنها از عوامل انتظامی و امنیتی در
شهرستان رودبار جنوب و قلعه گنج شده است.
در  14خرداد امسال بر اثر درگیری مسلحانه بین دو طایفه در شهرستان
رودبار جنوب پنج نفر کشته و  2نفر هم زخمی شدند و در مهر ماه پارسال نیز
مسوول بازرسی اداره آموزش و پرورش شهرستان قلعه گنج در مقابل مدرسه
دخترش به ضرب گلوله کشته شد که مجرمان این حوادث تا کنون متواری
بودند و با تالش های صورت گرفته دستگیر شدند.
شهرستان های رودبار جنوب و قلعه گنج به ترتیب در فاصله  330کیلومتری
و  430کیلومتری جنوب کرمان واقع شده اند.

قتل مادر توسط پسر ناخلف با ادعای
ممانعت او از تماشای تلویزیون در تهران!

جوانی که بهدلیل اختالفات شدید با مادرش او را به قتل رسانده بود ،با
اعالم گذشت خانوادهاش از قصاص به  ١٠سال حبس محکوم شد.
به گزارش شرق ،مأموران پلیس تهران بهمن سال  ٩٢با تماس تلفنی
پسری جوان متوجه شدند مادر او کشته شده است .وقتی مأموران به محل
رسیدند ،مرد جوان خودش در را باز و مأموران را به سمت جسد راهنمایی
کرد.
این مرد که شروین نام دارد ،به پلیس گفت قاتل خودش است و بهخاطر
اختالفاتی که با مادرش داشت دست به این کار زد .متهم بعد از انتقال به اداره
آگاهی گفت« :من و مادرم چند سالی بود با هم اختالف داشتیم و از زمانی
که پدرم بهخاطر جرمی که انجام داد ،زندانی شد ،اختالف ما بیشتر شد .بعد از
زندانیشدن پدرم ،مادرم از او جدا شد و ما با هم زندگی میکردیم تا اینکه روز
حادثه بهخاطر تماشای تلویزیون از دستم عصبانی شد و فریاد زد و یک ضربه
به تلویزیون کوبید ،من هم در تالفی کاری که انجام داده بود تلویزیون را خرد
کردم و بعد هم با مادرم درگیر شدم .او فریاد میزد و من هم هر لحظه بیشتر
کنترلم را از دست میدادم تا اینکه او را به قتل رساندم».
پرونده با توجه به اعترافات متهم و مدارک بهدستآمده و نظر پزشکی
قانونی برای محاکمه به شعبه  ٧١دادگاه کیفری استان تهران ارسال شد .هفته
گذشته بعد از اینکه نماینده دادستان ماوقع را توضیح داد ،از هیأت قضائی
خواست با توجه به درخواست اولیایدم و همچنین مدارک موجود کیفر قانونی
برای متهم در نظر گرفت ه شود.
سپس اولیای دم در جایگاه حاضر شدند .آنها که برادران متهم هستند،
اعالم رضایت کردند و گفتند« :مادرمان را از دست دادیم و نمیتوانیم داغی
دیگر را تحمل کنیم؛ ضمن اینکه با اعدام برادرمان مادرمان برنمیگردد،
بنابراین از حق شخصی خود یعنی قصاص گذشت میکنیم و هرچه دادگاه در
مورد برادرمان تصمیم بگیرد ،میپذیریم».
در ادامه متهم در جایگاه حاضر شد .او اتهام قتل را قبول کرد و گفت :مادرم
را من کشتم و این موضوع را قبول دارم .بعد از جدایی پدر و مادرم من با
مادرم زندگی میکردم و همیشه با هم اختالف داشتیم .چون من زیاد در خانه
میماندم ،مادرم ناراحت بود .روز حادثه هم بهخاطر اینکه تلویزیون میدیدم،
عصبی شد و ضربهای به تلویزیون زد و درگیری ما باال گرفت و من که هیچ
اختیاری از خودم نداشتم ،مادرم را با روسری خفه کردم و بعد هم موضوع را
به پلیس گزارش دادم» .متهم گفت قصد ندارد در مورد علت اختالفی که
با مادرش داشت صحبت کند و فقط درخواست تخفیف در مجازات دارد.
بنابر این گزارش ،هیأت قضات بعد از شور متهم را به تحمل  ١٠سال حبس
محکوم کردند.

یکشنبه  7تیر  - 1394شماره 688

دستگیری  2دزد حرفهای
به اتهام زورگیریهای زنجیرهای از  70زن سالمند در مشهد

اعضاي يک باند مخوف زورگيري که قصد داشتند
هنگام دستگيري با قرص هاي سيانور خودکشي کنند
درحالي با شليک گلوله از سوي کارآگاهان پليس آگاهي
خراسان رضوي به دام افتادند که تاکنون مورد شناسايي
حدود 70تن از طعمه هاي خود قرار گرفته اند.
به گزارش خراسان ،رئيس پليس آگاهي خراسان رضوي
هفته گذشته در نشست خبري که قربانيان باند مخوف
«سيانوري ها» نيز حضور داشتند با بيان اين مطلب گفت:
اعضاي اين باند خطرناک که با اقدامات مجرمانه و خشن
خود موجي از «احساس ناامني» را در مشهد ايجاد کرده
بودند با شگرد «تحقيق براي خواستگاري» زنان سالخورده
را فريب مي دادند و آن ها را براي پرس و جو درباره
خواستگار ناشناس و به منظور کمک به امر خير ازدواج ،به
کوچه هاي خلوت مي کشاندند.
سرهنگ کارآگاه حسين بيدمشکي افزود :در اين هنگام
يکي از متهمان به طور غافلگيرانه دهان پيرزن را در حالي
مي گرفت که تيغه چاقويي زير گلويش گذاشته بود .سپس
عضو ديگر باند با استفاده از چاقو ،قيچي و اشياء برنده
النگوهاي پيرزن را با بي رحمي قطع مي کرد به گونه اي
که وي مجروح و خون از دستان طعمه جاري مي شد.
وي اضافه کرد :متهمان در همين حال و با وجود آن که
برخي از قربانيان از شدت وحشت شوکه مي شدند و نفس
هايشان به شماره مي افتاد ،آن ها را در همان محل رها
مي کردند و با استفاده از يک دستگاه موتورسيکلت هوندا
متواري مي شدند.
سرهنگ بيدمشکي با اشاره به اين که «دزدان مخوف
سيانوري» نقاب نداشتند اما طعمه ها به دليل وحشت
ايجادشده نمي توانستند چهره فرضي آنان را براي پليس
ترسيم کنند ،خاطرنشان کرد :به دنبال افزايش پرونده هاي
زورگيري با اين شگرد که از سال گذشته شکل سريالي به
خود گرفت با تدابير و دستورات صريح سردار اميري مقدم
فرمانده انتظامي خراسان رضوي ،گروه ويژه از کارآگاهان
اداره عمليات ويژه پليس آگاهي به سرپرستي «سرهنگ
جوانبخت» مامور شناسايي عامالن سرقت هاي مخوف
شدند.
اين مقام انتظامي تصريح کرد :درحالي که سرنخي از
زورگيران مذکور وجود نداشت اما همچنان به تعداد اين
پرونده ها افزوده مي شد و موجي از نگراني در مناطق
مختلف مشهد به وجود آمده بود تا اين که پس از چند
ماه فعاليت هاي اطالعاتي ،ردزني هاي پليسي و استفاده
از منابع و مخبران ،کارآگاهان به سرنخ هايي از «دزدان
سيانوري» دست يافتند که نشان مي داد آن ها در منطقه
خواجه ربيع مشهد مخفي شده اند بنابراين عمليات گروه
ويژه وارد مرحله جديدي شد و با صدور دستور قضايي ،
محل اختفاي متهمان به محاصره درآمد اما يکي از آنان
به نام «امير» که با قمه به سمت کارآگاهان حمله ور شده
بود قصد فرار داشت که هدف گلوله پليس قرار گرفت و از
ناحيه پا مجروح شد.
سرهنگ کارآگاه بيدمشکي گفت :وقتي کارآگاهان
مجروح اين حادثه را به مرکز درماني منتقل کردند
همدست وي از ماجرا مطلع شده و به کرج گريخته بود
که او نيز در يک عمليات هماهنگ و با تيراندازي هوايي از
سوي کارآگاهان پليس خراسان رضوي دستگير و به مشهد
منتقل شد .وي افزود 2 :مالخر اين پرونده که طالفروش
هستند نيز دستگير شده اند و تالش براي دستگيري ديگر
افراد مرتبط با آن ها ادامه دارد.
فرمانده انتظامي خراسان رضوي هم در آغاز اين نشست
خبري و با بيان اين که گزارش سرقت و زورگيري متعدد از
مادران سالخورده برايم دردآور بود گفت :در اثناي رسيدگي
به اين پرونده باندهاي ديگر زورگيري نيز متالشي شدند
اما «انسانيت» در اعضاي اين باند مرده بود چرا که آن
ها با بي رحمي چاقو را زير گلوي زناني مي گذاشتند که
معموال از بيماري قلبي رنج مي بردند.
سردار بهمن اميري مقدم افزود :متهمان درحالي تاکنون

اعترافات هولناک «سيانوري ها»

به 70فقره زورگيري خشن اعتراف کرده اند که پول هاي
ناشي از فروش طالهاي مسروقه را نيز در قماربازي باخته
اند.
وي اضافه کرد :اگرچه  2خودروي زانتيا و پرايد و يک
دستگاه موتورسيکلت از آنان کشف شده اما باز هم حدود
500گرم از طالهايي را که به طالفروشان مالخر فروخته
بودند به دست آمده است که تحقيقات بيشتر در اين باره از
سوي گروه ويژه کارآگاهان ادامه دارد.
سردار اميري مقدم در پاسخ به مالباختگاني که فرياد
مي زدند «اين ها بايد اعدام شوند» گفت :يقين بدانيد که
پليس به وظيفه خود عمل مي کند و عامالن ايجاد ناامني
و رعب و وحشت به اشد مجازات هاي قانوني محکوم
خواهند شد.
رئيس پليس خراسان رضوي همچنين با اشاره به اين
که با طالفروشان مالخر نيز با قاطعيت برخورد مي شود،
خاطرنشان کرد :متهمان مدعي هستند همه طالها را به
همين  2برادر طالفروش فروخته اند .اين درحالي است
که هنوز بررسي ها براي کشف جرايم ديگر آنان ادامه
دارد .سردار اميري مقدم به صدور دستور قضايي براي درج
بدون پوشش تصوير متهمان در رسانه ها نيز اشاره کرد
و افزود :پليس احتمال مي دهد که آنان جرايم بيشتري
مرتکب شده اند بنابراين افرادي که با اين شگرد مورد
زورگيري قرار گرفته اند مي توانند به اداره عمليات ويژه
پليس آگاهي خراسان رضوي واقع در منطقه رضاشهر
مشهد مراجعه کنند.
فرمانده ارشد انتظامي خراسان رضوي با اشاره به
اعترافات متهمان تصريح کرد :آنان مدعي هستند که
هميشه قرص سيانور به همراه داشتند تا وقتي در محاصره
پليس قرار گرفتند خودکشي کنند اما در حالي يکي از آنان
ادعا مي کند که قرص ها را در بيابان انداخته اند که اقدام
غافلگيرانه پليس ،فرصت هرگونه عکس العملي را از آنان
سلب کرده بود.
گزارش خراسان حاکي است :پرونده دزدان مخوف در
شعبه 203دادسراي عمومي و انقالب مشهد توسط قاضي
ترابيان درحال رسيدگي است و مقام قضايي با صدور
قرار قانوني آنان را براي انجام تحقيقات بيشتر در اختيار
کارآگاهان قرار داده است.
زنان سالخورده خواستار برخورد جدي دستگاه قضايي و
پليس با طالفروشان مالخر و «دزدان سيانوري» بودند.
برخي خبرنگاران به خاطر تالش هاي شبانه روزي
کارآگاهان اداره جنايي و عمليات ويژه براي کشف پرونده
«عقرب سياه»« ،گرگ هاي زرد»« ،دزد مسلح بانک ها»
و دستگيري باند سيانوري ها که طي چند ماه گذشته رقم
خورد قدرداني کردند.
عضو باند سيانوري ها گفت :ستون در امتداد تاريکي
روزنامه خراسان خيلي آموزنده است و من ماجراهاي واقعي
اين ستون را همواره مطالعه مي کردم اما هنوز هم باورم
نمي شود که نتوانستم از اين ستون عبرت آموز درس
بگيرم.
برخي شاکيان پرونده آن قدر سالخورده بودند که توان
راه رفتن نداشتند.
دزدان مخوف بعضي طعمه هاي خود را با شگرد
پرسيدن آدرس دعانويس به دام انداخته بودند.
پيرزن ها در حالي که از خوشحالي اشک مي ريختند
براي کارآگاهان پليس آگاهي دعا مي کردند.

مرتضي عضو  25ساله باند مخوف «سيانوري ها»
جزئيات ديگري از زورگيري هاي وحشتناک خود را افشا
کرد و گفت :زورگيري از پيرزن ها را از  7ماه قبل شروع
کرديم اما اگر کسي با مادرم اين کار را مي کرد هرگز
اور ا نمي بخشيدم .وي در حالي که بي پروا سخن مي
گفت ادامه داد :با پيشنهاد امير عضو ديگر باند کاله لبه
دار بر سرم مي گذاشتم تا به خاطر وضعيت خاص چهره
و ابروهايم شناسايي نشوم .زورگيري از زنان سالخورده
ديگرآن قدر برايمان طبيعي شده بود که حتي اگر فردي
هم از کوچه خلوت عبور مي کرد ما بدون توجه به آن
فرد ،گلوي پيرزن را مي گرفتيم و طالهايش را سرقت
مي کرديم .البته از قبل راه هاي گريز و طعمه هايمان را
زيرنظر مي گرفتيم و پس از آن که به بهانه «تحقيق براي
خواستگاري» پيرزن را به نقطه خلوتي مي کشانديم من
از پشت سر طعمه حرکت مي کردم و در يک لحظه او را
روي زمين مي انداختم و گلويش را مي فشردم تا صدايش
در نيايد در همين هنگام امير هم با چاقو و قيچي تيزي که
داشت النگوها و ديگر طالهايش را مي بريد.
عضو اين باند خطرناک افزود :اگر طعمه اي براي از
دست ندادن طالهايش مقاومت مي کرد با چاقوي تيز
ضرباتي را بر دستانش مي زديم و او با ديدن خون ها
وحشت زده و بي حرکت مي شد و ما او را در همان وضعيت
رها مي کرديم اما چون خيلي از آن ها نفس هايشان قطع
مي شد چند ثانيه اي در نزديکي محل ارتکاب جرم توقف
مي کرديم که ببينيم آيا او از روي زمين بلند مي شود يا
نه! وي در پاسخ به سوال سروان همتي (افسر پرونده) که
پرسيد چرا هر بار در منطقه اي از شهر مشهد زورگيري
مي کرديد گفت :به خاطر اين که اهالي محل نتوانند ما را
شناسايي کنند چرا که در برخي از روزها گاهي  3بار هم
زورگيري مي کرديم .در بعضي از موارد هم وقتي احساس
مي کرديم گشت نيروي انتظامي در مناطقي که زورگيري
کرده ايم افزايش يافته است به نقطه ديگري از شهر مي
رفتيم تا در چنگ نيروهاي گشت انتظامي گرفتار نشويم.
حتي وقتي فراري بودم و داخل خودرو مي خوابيدم يک
قرص سيانور کف دستم بود و ليوان آب هم کنارم قرار
داشت تا در لحظه دستگيري خودکشي کنم.
متهم ديگر اين پرونده نيز در اعترافات خود گفت :وقتي
طالهاي مسروقه را به طالفروشي مي داديم و در برابر
پول کمي که مي داد اعتراض مي کرديم او مي گفت من
همين مقدار مي خرم اگر مي خواهيد پولش را بگيريد اگر
هم نمي خواهيد جاي ديگري بفروشيد فقط حواستان جمع
باشد که براي من مشکل درست نکنيد!! وي ادامه داد:
من قيچي و چاقو را بعد از مدت کوتاهي عوض مي کردم
تا هميشه تيز باشد و طالها را سريع تر قيچي کند و هر
بار نيز طالهاي قيچي شده را به برادران طالفروش مي
فروختيم که تقريبا  60بار به آن ها طال داده ايم.
شبي هم که دستگير شدم به منزل يکي از دوستانم
رفتم و به او گفتم با فردي دعوا کرده ام و احتمال مي دهم
که پليس در تعقيب من باشد اما ناگهان کارآگاهان اداره
عمليات ويژه منزل را به محاصره درآوردند و من در حالي
که گلوله اي به پايم اصابت کرده بود دستگير شدم.
متهم اين پرونده اظهار کرد :براي آن که شناسايي
نشويم درهر سرقت لباس هايمان را نيز عوض مي
کرديم تا به خاطر نوع لباس مورد شناسايي اهالي محل
قرار نگيريم .در حالي پيگيري ويژه اين پرونده با صدور
دستوراتي از سوي سرهنگ حسين بيدمشکي (رئيس
پليس آگاهي خراسان رضوي) ادامه دارد که هفته گذشته
نيز مغازه طالفروشان متهم به مالخري پلمب شد و پس از
چند ماه تالش شبانه روزي ،کارآگاهان به زورگيري هاي
اين باند خطرناک پايان دادند .شايان ذکر است پرونده
دزدان «سيانوري» که خبر دستگيري آنها هفته گذشته
به چاپ رسيد ،در شعبه  203دادسراي عمومي و انقالب
مشهد توسط قاضي ترابيان رسيدگي مي شود.

همدستی زوج جوان در قتل  2نوزاد خود در گرگان و تهران!
پرونده قتل دو نوزاد خانواده و اعتراف مادر به این جنایت با کشف سرنخهایی در پرونده
وارد مرحله تازه ای شد .زن جوان در حالی به قتل دو نوزاد خود اعتراف کرده که بازپرس
پرونده با کشف سرنخهایی احتمال میدهد جنایت نخست توسط شوهر وی انجام شده
است.
به گزارش جام جم 25 ،شهریور سال  92ماموران کالنتری نامجو در جریان
فوت مشکوک نوزاد دو ماهه ای قرار گرفتند .در تحقیقات اولیه مادر  23ساله مدعی
شد فرزندش هنگام شیرخوردن به علت بسته شدن مجاری تنفسی اش فوت کرده
است .در ادامه با دستور بازپرس وقت دادسرای جنایی تحقیقات در رابطه با مرگ
نوزاد آغاز شد و پزشکی قانونی علت مرگ را ضربه مغزی به علت اصابت جسم
سخت با سر اعالم کرد.
با اعالم نظریه پزشکی قانونی مادر نوزاد بازداشت شد .او در بازجویی ها گفت :سه
سال قبل با همسرم به نام سامان آشنا شده و با هم ازدواج کردیم .یک سالی که از زندگی
ام با سامان گذشت ،به اصرار پدرم برای ادامه زندگی از گرگان به تهران آمدیم .بعد از

مدتی نیز فرزندمان به دنیا آمد .سامان بیکار بود و مشکل مالی زیادی داشتیم .به همین
خاطر عصبانی بودم و بچه هم گریه می کرد .تصمیم گرفتم او را به حمام ببرم تا شاید
آرام شود و بخوابد.
در حمام چند باری او لیز خورد و روی زمین افتاد .گریه هایش بیشتر شد ،به همین
دلیل من هم عصبانی شدم و او را محکم به زمین کوبیدم .در همین زمان همسرم به خانه
آمد و متوجه حال بد فرزندمان شد .او فکر کرد کودک دوباره شیر اضافی خورده است ،به
همین دلیل او را سریع به بیمارستان رساندیم ،اما فایده ای نداشت و فرزندمان فوت کرد.
من هم از ترس اصل موضوع را به سامان نگفتم.
با اعترافات مادر قاتل ،او بازداشت شد و ماموران در ادامه تحقیقات متوجه شدند کودک
یک ساله این خانواده نیز اسفندماه سال  91فوت کرده است.
به همین دلیل تیمی از کارآگاهان برای بررسی موضوع به گرگان رفتند .تحقیقات اولیه
نشان می داد کودک یک ساله به نام ابوالفضل توسط خانواده اش به بیمارستان منتقل
شده و مادر او ادعا کرده فرزندش هنگام شیر خوردن فوت کرده است.

از آنجا که ادعای مادر در هر دو مورد یکی بود ماموران به تحقیق از او پرداختند که
مادر سنگدل به قتل دومین کودکش اعتراف کرد و گفت 24 :اسفند  91همسرم دیر از سر
کار آمد ،برای این که بخوابد ابوالفضل را به اتاق دیگری بردم ،اما او همچنان سروصدا و
گریه می کرد .یک لحظه عصبانی شده و او را خفه کردم .بعد هم به خاطر عذاب وجدان
خودکشی کردم ،اما همسرم مرا نجات داد و به بیمارستان رساند .دو روز بعد پس از بهبودی
مرخص شدم و به خانه آمدم .همسرم سامان من را دلداری می داد و برای این که موضوع
را فراموش کنم به تهران آمدیم.
محسن مدیرروستا ،بازپرس شعبه ششم دادسرای جنایی تهران پس از بازجویی دوباره
از سپیده او را در قتل ابوالفضل قاتل ندانست و با توجه به این که کودک یک ساله دو روز
بعد از خودکشی مادر فوت کرده و شش ساعتی نیز در خانه تنها بوده ،دستور دستگیری
سامان ـ پدر کودک ـ را به عنوان مقصر قتل کودک یک ساله صادر کرد.
این در حالی است که سپیده به اتهام قتل کودک دو ماهه اش همچنان در بازداشت
به سر می برد.

13
پلیس به دنبال دستگیری
شیاد حرفهای به اتهام
کالهبرداریهای دهها ميليوني
با پوشش نيكوكار

پليس از شهروندان تهراني
خواست تا مردي راكه اقدام
به كالهبرداري از خانوادههاي
كم بضاعت ميكرد شناسايي
كنند.
به گزارش اعتماد ،رسيدگي
به اين پرونده از چهاردهم
اسفند سال گذشته با مراجعه خانمي به دادسراي ناحيه
 ٢تهران آغاز شد .در اين روز مالباخته با طرح شكايتي
عنوان كرد شخصي به بهانه تهيه وام براي پسرش،
بدون اطالع او اقدام به انتقال سند مالكيت خانهاش
به حساب يك شركت خصوصي كرده و پس از دريافت
مبلغ  ٢٧ميليون تومان متواري شده است .با ثبت شكايت
مالباخته پروندهاي مقدماتي با موضوع «كالهبرداري»
تشكيل شد و براي رسيدگي در اختيار پايگاه دوم پليس
آگاهي تهران بزرگ قرار گرفت .شاكي با حضور در
پايگاه دوم درباره شيوه آشنايي با متهم گفت« :مدتي
قبل سوار يك دستگاه خودروي مسافركشي شده و
به طور اتفاقي با شخصي به نام حميدرضا آشنا شدم.
من درباره مشكالت زندگيام با او حرف زدم و او هم
خودش را خير معرفي كرد و مدعي شد ميتواند به من
و فرزندانم كمك كند تا بخشي از مشكالت ماليام حل
شود ».شاكي ادامه داد« :حميدرضا چندبار به خانه من
آمد و حتي چند بار اقالمي مثل برنج ،روغن و ...را برايم
آورد و سرانجام يك روز پيشنهاد دريافت وام با شرايط
مناسب به پسرم داد و گفت ميتوانيم از طريق آن
مغازهاي اجاره كنيم تا پسرم به خريد و فروش پوشاك
مشغول شود .به اين بهانه مرا به يك شركت در منطقه
صادقيه برد .حميدرضا آنجا مدعي شد الزم است براي
دريافت وام برخي اقدامات اداري انجام شود و به همين
بهانه در چندبرگ امضاي مرا گرفت .حتي يك نوبت هم
مرا به دفترخانه اسنادرسمي در نزديكي شركت برد و
من آنجا برگهاي را امضا كردم .من به حميدرضا اعتماد
كرده بودم براي همين همه درخواستهاي او را انجام
ميدادم .من ميخواستم هرطور شده آن وام را بگيرم و
براي پسرم مغازه بزنم تا زندگيام بهتر شود».
شاكي درباره نحوه اطالع از كالهبرداري متهم
نيز به كارآگاهان گفت« :پس از اينكه كارهاي اداري
را براي گرفتن وام انجام دادم حميدرضا گفت بايد
مدتي صبر كنيم تا وام آماده شود اما پس از ماهها
خبري از وام نشد و وقتي من به شركت مراجعه كردم
متوجه شدم مبلغ  ٢٧ميليون تومان وام به حميدرضا
پرداخت شده اما خبري از او نيست .من بالفاصله با
موبايلش تماس گرفتم اما او جواب نداد تا اينكه يك
روز اخطاريه دادگاه براي توقيف خانه به نفع شركت
به در خانهام آمد .من براي پيگيري به شركت رفتم
و آنجا متوجه شدم برگهاي كه با اعتماد به حميدرضا
در دفترخانه امضا كردهام همان برگه وكالت بالعزل
انتقال سند مالكيت خانهام بوده و حميدرضا آن را براي
دريافت پول به شركت تحويل داده است».
پس از ثبت اظهارات شاكي ،كارآگاهان به شركت
مورد نظر مراجعه كرده و متوجه شدند كه شركت هيچ
مجوزي براي دادن پول در قالب وام به افراد يا هرگونه
اقدامات مالي ديگر ندارد اما با اين وجود از طريق
انتشار آگهي تبليغاتي در روزنامههاي كثيراالنتشار به
اقدامات خالف خود ادامه ميدهد كه پس از هماهنگي
با مرجع قضايي ،نسبت به پلمب آن اقدام شد .در ادامه
رسيدگي به پرونده نيز كارآگاهان موفق به شناسايي
محل سكونت حميدرضا در منطقه  ٢٠متري افسريه
شدند .در تحقيقات ماموران مشخص شد همسر متهم
از يك سال پيش به شكل غيابي از او جدا شده و
هيچيك از بستگان و دوستانش خبري از او ندارند.
سرهنگ كارآگاه داوود مرادي ،رييس پايگاه دوم پليس
آگاهي تهران بزرگ با اشاره به انتشار تصوير متهم در
رسانهها با دستور قضايي از تمام شهرونداني كه موفق
به شناسايي تصوير متهم ميشوند و اطالعاتي از محل
سكونت يا تردد او دارند خواست تا اطالعات خود را از
طريق شماره تماسهاي  ٦٣٩٥٧٧٦١و ٦٣٩٥٧٧٦٠
در اختيار كارآگاهان پايگاه دوم پليس آگاهي تهران
بزرگ قرار دهند.
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فروش اقساطی فرودگاه قدیم قشم
به یک دهم قیمت در دولت سابق!

حجتاالسالم محمدصادق اکبری رئیس دادگستری
هرمزگان در مورد آخرین وضعیت پرونده تخلفات مالی
و زمینخواری در جزیره قشم ،از بازداشت موقت یکی از
مدیران اسبق این پرونده خبر داد.
به گزارش انتخاب ،به گفته او« :پرونده در شعبه
موردنظر در حال بررسی و پیگیری است و تعدادی
از مدیران و افراد مرتبط با پرونده جهت بازجویی و
جمعآوری اطالعات احضار شدند .این پرونده در جریان
ابهام و شکایت مطرحشده اراضی فرودگاه قدیم قشم و
تخلفات مالی در استان تشکیل شده و در حال بررسی
بیشتر است».
«شهریار مشیری» ،مدیرعامل پیشین منطقه آزاد قشم،
پیشتر درباره تخلفهای کالن صورتگرفته در قشم
گفته بود« :کل فرودگاه قشم را یکدهم قیمت فروختند.
چون اراضی به هکتار فروخته شده و اصال خبری از متر
نیست .چند هکتار زمین به اقساط ٣٠ماهه و از َدمقسط و
به قیمت یکدهم ارزش معامالتی روزشان فروخته شده
است .مشخص است همه قراردادها با یک فرد حقیقی یا
حقوقی بسته شده است.
اما فرودگاه قدیم قشم مطابق شرع و قانون از اموال
عمومی و جزء انفال و منافع ملی یک کشور محسوب

میشود .نکته جالب این است که بنچاق سندهای
زمینهای همسایگانی که آنسوی خیابان فرودگاه زندگی
میکنند ،نشان میدهد در همان تاریخ ،آنها زمینهایشان
را بین  ٨٠٠تا یکمیلیونتومان فروختهاند .اما زمین
فرودگاه را به متری ٨٠هزارتومان یعنی یکدهم قیمت
واقعی فروختهاند».
براساس اطالعاتی که مشیری ارائه کرده« :کل
باند فرودگاه و برج مراقبت آن فروخته شده است.
درحالیکه براساس قانون خصوصیسازی تنها مدیریت
فرودگاه را میتوان واگذار کرد ،اما نهاینکه کل فرودگاه
را بفروشند ،اما آنها فروخته و روی باندش شهرکسازی
کردهاند.
باند بهطورکلی از بین رفتهاست .این فرودگاه قدیمی
قشم بوده که تعطیلش کردند تا آن را بفروشند درحالیکه
قابل استفاده بوده است .متروکهشدن که دلیلی برای
فروش نیست ،میتوانست محل آموزش خلبانی شود .اگر
شما جایی در دنیا سراغ دارید که فرودگاه را فروخته باشند،
به من بگویید».بازداشت یکی از مدیران سابق منطقه آزاد
قشم در شرایطی انجام شده که پیشتر زمزمههایی از
خروج برخی افراد مرتبط با این پرونده به گوش رسیده
بود.

«تمام مشخصات فرد دستگیرشده ،با عامل جنایت
اسیدپاشی مطابقت دارد»« ،برخی قربانیان اسیدپاشی
مظنون اسیدپاشی را دیده و تایید کردهاند»« ،متهم
اسیدپاشی اصفهان اعتراف کرد»؛ اینها تیتر اخباری
است که چند روز گذشته در برخی رسانهها به نقل از
حسین علیزاده ،وکیل قربانیان و منابع آگاهی که هیچ
اسمی از آنها برده نمیشود ،بازنشر میشود.
به گزارش فرهیختگان ،حاال وکیل این پرونده و
جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان این اخبار را
تکذیب کردند .برخی قربانیان این پرونده نیز اظهار
بیاطالعی کردند و گفتند« :ما برای شناسایی متهمی
نرفتهایم و این اخبار که ما چهره متهم را تایید کردهایم،
صحت ندارد».
وکیل ،مسئول اطالعرسانی نیست

که پلیس با دقتی موشکافانه در حال بررسی و تحقیق و
تفحص روی سوابق و اطالعات آنهاست».
منابع این اخبار نامعلوم است

تکذیب خبر دستگیری متهم اصلی
اسیدپاشی در اصفهان

اطالعرسانی محدود درباره پرونده اسیدپاشی
اصفهان تا حدودی باعث شده هرچند وقت یکبار
چنین اخباری منتشر شود ،اما سرهنگ حسین
حسینزاده ،جانشین فرماندهی انتظامی استان اصفهان
با بیان اینکه به هیچوجه دستگیری متهم این پرونده
را تایید نمیکند گفت« :اگر این فرد دستگیر شود یک
مقام انتظامی از استان اصفهان یا مقام انتظامی ناجا
میتواند اطالعرسانی کند و منابع آگاه و بینامی که
در اخبار گفته میشود صالحیت اطالعرسانی ندارند».
او همچنین با بیان اینکه تعداد زیادی متهم تاکنون در
مورد این پرونده دستگیر شدند ،ادامه داد« :مظنونهای
زیادی در ارتباط با این پرونده دستگیر شدند ،اما
هیچیک متهم اصلی نبودهاند که یا آزاد شدهاند یا به
جرمی دیگر در بازداشت هستند».
این مقام انتظامی همچنین درباره اخباری که از
سوی وکیل پروندههای قربانیان مطرح شده است،
افزود« :اصوال وکیل این پرونده فقط میتواند به امور
موکل خود بپردازد و امکان ندارد پیش از مقامات
انتظامی در جریان شناسایی متهم قرار بگیرد ».علیزاده،
وکیل پرونده قربانیان اسیدپاشی اصفهان در این باره
به فرهیختگان گفت« :من اصوال به هیچ رسانهای
نگفتهام متهم دستگیرشده ،قطعا همان متهم اسیدپاشی
بوده است ».وی در پاسخ به اینکه چرا یک خبرگزاری
در خبرش مشخصا گفته وکیل این پرونده اعتراف
متهم را تایید کرده است ،ادامه داد« :اینها شیطنتهای
رسانهای است و من دقیقا جملهای را که گفتم به خاطر
دارم ».علیزاده افزود« :من دقیقا گفته بودم متهمانی از
زمان اسیدپاشی تا االن در این پرونده دستگیر شدهاند

17921567147
			
شماره مکانیزه139430400901012749 :
آگهی تغییرات موسسه قانون گستر آگرین به شماره ثبت  34196و شناسه ملی 14004181465
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ  1394/02/05تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
خانم معصومه بارانی به شماره ملی  0946077721با پرداخت  99000000ریال به صندوق موسسه
سهمالشرکه خود را از  9000000ریال به  108000000ریال افزایش داد .آقای مجید تهرانیمنش به شماره
ملی  0069823065با پرداخت  11000000ریال به صندوق موسسه سهمالشرکه خود را از  500000ریال به
 11500000ریال افزایش داد .در نتیجه سرمایه موسسه از  10000000ریال به  120000000ریال افزایش یافت
و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح مذکور اصالح گردید .اسامی شرکا و میزان سهمالشرکه هر یک پس از
افزایش سرمایه به شرح ذیل میباشد:
 خانم معصومه بارانی کد ملی  0946077721دارای مبلغ  108000000ریال  -آقای مجید تهرانیمنش کدملی  0069823065دارای مبلغ  11500000ریال  -خانم مریم تهرانی منش کد ملی  0057072175دارای
مبلغ  500000ریال

اخبار دستگیری مظنون اسیدپاشی در حالی منتشر
میشود که گفته میشود متهم به اسیدپاشی به دختران
اصفهانی همان سارق سریالی منازل است .این در
حالی است که شهریاری ،معاون اجتماعی فرماندهی
انتظامی استان اصفهان نیز درباره این موضوع گفت:
«این متهمی که در اخبار به آن اشاره شده همان سارق
سریالی منازل اصفهان است که خبرش دو هفته پیش
منتشر شده و پروندهاش بسته شده بود ،حاال چرا دوباره
این خبر به جریان افتاده و برخی خبرگزاریها اصرار
دارند بگویند متهم دستگیر شده ،نمیدانم چیست».
شهریاری با طرح این سوال که چطور ممکن است خبر
دستگیری متهمی که جنایتی تا این حد بزرگ انجام
داده از سوی پلیس اعالم نشود ،از مردم خواست به هر
خبری استناد نکنند و حتما به منابع اخبار توجه کنند.
شناسایی از سوی قربانیان صحت ندارد
دو قربانی اسیدپاشیهای اصفهان درباره اینکه در
اخبار دو خبرگزاری آمده است که آنها متهم را شناسایی
کردهاند ،توضیح دادند .یکی از آنها گفت« :جدیدا
هیچجا احضار نشدهام و برای شناسایی به هیچکجا
نرفتهام ».همچنین یکی دیگر از قربانیان به خبرنگار
ما گفت« :اوایل برای شناسایی افراد زیادی به اداره
آگاهی میرفتیم ،اما تازگیها چنین ماجرایی پیش
نیامده و اینکه در اخبار گفته شده است ما شباهتهای
این متهم را با کسی که اسید روی صورتمان ریخته
تایید کردهایم ،صحت ندارد».
اخبار دستگیری متهم پرونده اسیدپاشی اصفهان
در حالی هرچند وقت یکبار برجسته میشود که
اطالعرسانی از سوی مقامات انتظامی این استان
محدود بوده و از آنجایی که مردم عالقه زیادی به
آگاهی از این موضوع دارند ،هر خبری را باور میکنند،
بدون اینکه کوچکترین اطالعی از منبع خبر داشته
باشند .سه نفر از قربانیان این جنایت در حال درمان
در داخل کشور هستند و سهیال جورکش ،قربانیای
که بیشترین آسیب را در میان قربانیان دیده بود برای
درمان به خارج از کشور اعزام شده است .به هر حال
حدود  10ماه از اولین اسیدپاشی در اصفهان در حالی
میگذرد که هنوز عامل یا عامالن این جنایت شناسایی
نشده و هیچکس از محل سکونت او اطالعی ندارد .آیا
متهم این جنایت هنوز در اصفهان است؟

متقاضی در سامانه جامع تصمیمات افزایش سرمایه از طریق افزایش سهمالشرکه 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.
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری -سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
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شماره مکانیزه139430400901011711:
آگهی تغییرات شرکت افق ارتباطات ایرانیان با مسئولیت محدود به شماره ثبت  218149و شناسه ملی
10102594873
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ  1393/12/26تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
به موضوع فعالیت شرکت عبارت ذیل الحاق گردید:
انتشار مجله پس از اخذ مجوزهای الزم و نصب و نگهداری شبکههای کامپیوتری و اینترنتی ،نصب و نگهداری
پایگاههای اینترنتی ،طراحی و نصب سایتهای اینترنتی ،اخذ و اعطای نمایندگی داخلی و خارجی ،شرکت در

دستگیری  2کارمند متخلف به اتهام
اختالس  4میلیارد و  230میلیون تومانی
در یکی از شعب پست بانک در اصفهان

رئیس دادگستری استان اصفهان با اعالم خبر یک فرار مالیاتی از کشف این
پرونده در اصفهان خبر داد.
به گزارش تابناک اصفهان ،البته این خبر چندی پیش در فضای مجازی و از
سوی برخی رسانه ها به صورت غیررسمی نیز مطرح شد.
حال خسروی وفا در این مورد گفته است؛ این پرونده یک فرار مالیاتی 300
میلیارد تومانی بوده است که از سوی چند حسابدار در یک شرکت صورت گرفت.
وی اظهار داشت :در این پرونده چند تن از کارمندان اداره مالیاتی نیز دست
داشته اند و روش فرار نیز جعل فاکتور و اسناد بوده است.
همچنین یکی دیگر از تخلفات مالی سنگین در اصفهان طی ماه های اخیر که
اکنون پرونده آن رسانه ای شده است ،اختالس  42میلیارد و  300میلیون ریالی در
یکی از شعب پست بانک اصفهان است.
این اختالس از سوی دو نفر از کارمندان این بانک انجام شده و به گفته رئیس
دادگستری استان اصفهان متهمان دستگیر شده اند.

قتل زن جوان با پرتاب کردن او به داخل رودخانه
کارون توسط همسر جنایتکار با ادعای نازایی او
و مخالفتش با ازدواج دوم در خوزستان

«همسرم بچه دار نمیشد و من میخواستم دوباره ازدواج کنم اما مخالف بود
و برای همین نقشه قتلش را کشیدم».اين بخشي از اعترافات مردي است كه
كارآگاهان پليس آگاهي استان خوزستان او را به جرم قتل همسرش دستگير
كردهاند.
به گزارش همشهری ،ماجراي اين جنايت به 24فروردينماه برميگردد .آن روز
مرد جواني با پدرزنش تماس گرفت و مدعي شد كه همسرش به طرز مرموزي
ناپديد شده است .او مدعي شد دست نوشتهاي از همسرش پيدا كرده كه همسرش
در آن نوشته بود قصد خودكشي دارد و ميخواهد خود را به رودخانه كارون پرتاب
كند.
پس از اين تماس خانواده زن جوان كه به ماجرا مشكوك شده بودند ،موضوع
را به پليس اطالع دادند و راهي محلي شدند كه دامادشان مدعي بود همسرش به
آنجا رفته است .همزمان تيمي از كارآگاهان نيز راهي آنجا شدند و كنار رودخانه
كيف زنانهاي پيدا كردند كه داخل آن همه مدارك زن جوان بود و شوهرش ادعا
ميكرد او خودش را به داخل رودخانه پرتاب كرده است.
ماموران مرد جوان را بازداشت كردند و او در تحقيقات گفت :همسرم مدتي بود
كه دچار افسردگي شده بود و مرتب از خودكشي حرف ميزد .چندساعت پيش
دست نوشتهاي از او پيدا كردم كه نشان ميداد قصد دارد خودش را در اين منطقه
به رودخانه بيندازد .اين در حالي بود كه خودش ناپديد شده بود .براي همين ماجرا
را به خانواده همسرم اطالع دادم و خودم فورا به سمت رودخانه حركت كردم.
در شرايطي كه گفتههاي مرد جوان مرموز بهنظر ميرسيد جست و جو براي پيدا
كردن زن جوان در رودخانه كارون شروع شد تا اينكه پس از گذشت  6روز جسدش
روي آب پيدا شد و به دستور قاضي در اختيار پزشكي قانوني قرار گرفت .از سوي
ديگر همچنان شوهر وي مدعي بود كه همسرش بهخاطر بيماري افسردگي دست
بهخودكشي زده است اما وقتي مأموران در تحقيقات خود اطالع پيدا كردند كه اين
زن و شوهر جوان سالهاست كه با هم اختالف دارند ،ظنشان به مرد جوان بيشتر
شد و قاضي دستور بازداشت او را صادر كرد.
بازجويي از مرد جوان از سر گرفته شد و او اين بار ادعاي تازهاي مطرح كرد
و چنين گفت :روز حادثه همراه همسرم براي تفريح به كنار رودخانه كارون رفته
بوديم كه ناگهان پايش ليز خورد و به داخل رودخانه سقوط كرد .من درحاليكه
ميديدم او داخل آب دست و پا ميزند و كمك ميخواهد عمدا براي نجاتش
تالشي نكردم چراكه بهشدت با او اختالف داشتم .اين ادعا هم كمي مشكوك
بهنظر ميرسيد و به همين دليل بازجوييها ادامه يافت تا اينكه پس از گذشت 2ماه
سرانجام مردجوان راز قتل همسرش را فاش كرد.
مرد جوان به مأموران گفت :سال 84ازدواج كردم و زندگي خوبي با همسرم
داشتم اما بعد از مدتي متوجه شدم كه او نازاست و نميتوانيم بچه دار شويم.
درحاليكه من عاشق بچه بودم و دوست داشتم پدر شوم .براي همين نزد چندين
پزشك رفتيم و در اين مدت هزينههاي زيادي متحمل شدم اما بازهم همسرم
نتوانست بچهدار شود .وقتي از ادامه درمان نااميد شدم تصميم گرفتم زن دوم بگيرم
اما همسرم مخالف ازدواج دوم بود.
برسر اين موضوع با هم اختالف داشتيم تا اينكه تصميم به قتل او گرفتم .وي
ادامه داد :روز حادثه او را سوار موتور كردم و ظاهرا براي تفريح به سمت رودخانه
كارون رفتيم .در آنجا همسرم روي سكو كه 7متر تا رودخانه ارتفاع داشت نشسته
بود كه ناگهان در يك لحظه از پشت سر بدون اينكه او متوجه شود به سمتش
حمله كردم و وي را به داخل رودخانه انداختم .پس از آن به خانه رفتم و وسايلش
ي كنم و ماجرا را خودكشي جلوه دهم اما
را به كنار رودخانه آوردم تا صحنهساز 
باالخره دستم رو شد و گير افتادم.
با حل معماي اين پرونده ،متهم به قتل براي انجام تحقيقات تكميلي در اختيار
مأموران پليس آگاهي استان خوزستان قرار گرفت.
مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی ،اخذ وام و تسهیالت ریالی و ارزی از بانکها و شعب داخلی و خارجی،انعقاد
قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی به مدت نامحدود در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای قانونی الزم و در
نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصالح شد.
محل شرکت در واحد ثبت تهران به آدرس جدید :شهر تهران خیابان نجاتالهی شمالی ،روبهروی بیمارستان
محب یاس ،پالک  210واحد  1کدپستی  1597833911انتقال یافت و ماده مربوطه به شرح فوق اصالح
گردید.
متقاضی در سامانه جامع تصمیمات اصالح ماده اساسنامه (تغییر موضوع فعالیت) ،تغییر محل (تغییر نشانی در
یک واحد ثبتی) را انتخاب نموده ،بنابراین هرگونه درخواست فارغ از تصمیمات انتخاب شده و رعایت مقررات
مربوط به تصمیم مورد نظر قابل ثبت و پیگیری در مرجع ثبت شرکتها نمیباشد.
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری -سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
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تأثیر مثبت مصرف شکالت در پیشگیری از افسردگی
یک متخصص تغذیه و رژیم درمانی با تاکید بر اینکه مصرف زیاد شکالت
میتواند آسیبهای جبران ناپذیری به بدن وارد کند ،گفت :شکالت برای کاهش
افسردگی و سیستمهای قلبی بسیار مفید است ،اما با مصرف زیاد آن نه تنها
خاصیت ضد افسردگی آن از بین میرود بلکه میتواند اختالل در سیستم قلبی
نیز ایجاد کند.
به گزارش ایسنا ،دکتر سیدضیاءالدین مظهری ،افزایش وزن را یکی از دالیل
مصرف شکالت دانست و بیان کرد :مصرف گاه و بیگاه شکالت باعث گسترش
چاقی در افراد می شود و اگر شکالت از بدترین و نامرغوبترین نوع پودر کاکائو
درست شده باشد ،میتواند مانع جذب کلسیم ،منیزیم ،سدیم و روی در بدن شود.
این عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران با اشاره به اینکه مصرف
شکالت میتواند به دندانهای شیری و حتی دائمی فرد هم صدمات جبرانناپذیری
وارد کند ،یادآور شد :شکالت دارای کره است و کره چربیهای اشباع شدهای است
که منجر به بسته شدن مسیر رگها ،بروز بیماریهای قلبی  -عروقی و فشار
خون در افراد میشود.
مظهری خاطرنشان کرد :اگر ما تعادل ،تنوع و تناسب اندام را رعایت نکنیم در
کوتاه مدت و بلند مدت میتواند به بدن آسیب رساند .به همین دلیل به خانوادهها
توصیه میشود از دادن قند ،شیرینی ،بستنی به کودکان خودداری شود .همچنین
از خشکبارهایی نظیر آجیل شیرین که دارای انواع طعمهاست بویژه در سن رشد
استفاده شود.
این عضو هیات علمی واحد علوم تحقیقات در پایان تصریح کرد :به خانوادهها
توصیه میشود که قبل از انجام هر اقدام تهاجمی به این توجه کنند که ممکن
است فرزندشان به دلیل کمبود ویتامینها اشتهای کمی داشته باشد ،گرایش آنها
نسبت به تنقالت بیهوده که هیچ گونه انرژی و پروتئینی را وارد بدن نمیکند،
توجهی نکنند ،آن را از برنامه غذایی حذف کنند تا بتوانند به یک روند خوب رشد
دست یابند و به این ترتیب با تنظیم شیوه زندگی ،خوراک ،خواب و بدن بتوانند
رشد را در کودکان خود به حداکثر برسانند.

تأثیر مثبت مصرف ماست در کاهش فشار خون
وبهبودعملکردسیستمایمنیبدن

رییس بخش داخلی بیمارستان امیراعلم با بیان اینکه ماست یک ماده غذایی
موثر در بهبود عملکرد دستگاه گوارش است ،گفت :قابلیت هضم ماست در معده از
شیر آسانتر است و باعث تسهیل عملکرد دستگاه گوارش میشود.
به گزارش ایسنا،دکتر سیدمحمود اسحاق حسینی ،با اشاره به اینکه ماست
عملکرد سیستم ایمنی را ارتقا میدهد ،گفت :ماست از جمله مواد غذایی است
که باعث کاهش فشار خون میشود .همچنین عالوه بر بهبود عملکرد دستگاه
گوارش ،برای درمان یبوست ،اسهال و پیشگیری از سرطان کولون و التهابات
رودهای بسیار موثر است .ماست یک شیر تخمیر زده بسیار مغذی است که از آن
به عنوان یک ماده غذایی محبوب در سطح جهان نام میبرند.
وی در ادامه با اشاره به اینکه فیبر در دیواره سلولی میوهها ،سبزیجات ،غالت
و حبوبات وجود دارد ،افزود :محصوالت محتوی فیبر باعث کاهش اختالالت
گوارش ،چاقی ،کلسترول بد و فشار خون میشود که در پیشگیری از بیماری قلبی
و عروق کرونر و سرطانهای گوارش مفید است.
این فوق تخصص گوارش تصریح کرد :تاخیر در تخلیه محتوای معده و احساس
سیری که باعث کاهش رساندن کالری به بدن میشود و کاهش زمان حمل
مدفوع و افزایش تعداد دفع که باعث پیشگیری از یبوست میشود ،از مزایای
مصرف فیبر است .حسینی خاطرنشان کرد :افزودن فیبرها به ماست و به خصوص
به ماست پروبیوتیک ،خاصیت آن ماده غذایی را برای دستگاه گوارش افزایش
میدهد .همچنین فیبر مارچوبه که در صنعت غذا یک محصول فرعی محسوب
میشود ،سرشار از ترکیبات فعال زیستی است و برای سالمت دستگاه گوارش
بسیار مفید است و کالریزایی کمی دارد.
این عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت :تحقیقات نشان
میدهد که مردم ساکن مناطق مدیترانه که در رژیم غذایی خود مدام از مارچوبه
به میزان فراوان استفاده میکنند ،بسیار سالمتر هستند.
وی در پایان با اشاره به اینکه طبق یک پژوهش جدید ،افزودن عصاره برنج
تخمیری در ماستهای پروبیوتیک باعث درمان طبیعی یبوست مزمن میشود،
یادآور شد :میزان توصیه شده مصرف فیبر  25تا  30گرم در روز برای یک فرد بالغ
است که باید از مصرف بیشتر این مقدار جلوگیری کرد؛ چراکه باعث کاهش جذب
برخی عناصر مانند آهن ،کلسیم و منیزیم میشود.

ارتباط مستقیم آلودگیهای صوتی
با سکتههای مغزی

مطالعات نشان میدهد افرادی که در نزدیکی خیابانهای شلوغ و پرسروصدا
سکونت دارند ،بیشتر به دلیل مشکالت جسمی به بیمارستان مراجعه کرده و
بستری میشوند.
به گزارش ایسنا ،پزشکان معتقدند زندگی در مناطق پرترافیک با آلودگی صوتی
باال میتواند امید به زندگی را کاهش داده و خطر سکته مغزی را افزایش دهد.
متخصصان انگلیسی با مقایسه میزان آلودگی صوتی ،تعداد موارد فوتیها و
ساکنان مناطقی
تعداد پذیرش بیماران در سراسر لندن متوجه شدند احتمال فوت
ِ
که آلودگی صوتی ناشی از تردد در خیابانها و جادهها در طول روز از  60دسیبل
باالتر است 4 ،درصد بیشتر از ساکنان مناطقی است که میزان سروصدا در آنها
کمتر از  55دسیبل برآورد شده است.
طبق اعالم سازمان جهانی بهداشت 55 ،دسیبل استاندارد در نظر گرفته شده
است که میزان سروصدا فراتر از این آستانه برای سالمتی مشکلزا خواهد بود.
همچنین ساکنان مناطقی که میزان سروصدای آن باالتر است 5 ،درصد بیشتر
احتمال دارد به دلیل ابتال به سکته مغزی روانه بیمارستان شوند که البته این
رقم در افراد مسن  9درصد است.به گزارش روزنامه گاردین ،عالوه بر این میزان
سروصدای رفت و آمد در معابر و جادهها به هنگام شب نیز که  55تا  60دسیبل
است با افزایش  5درصدی خطر سکته مغزی در میان افراد مسن مرتبط است.

علمی
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توصیههای تغذیهای متخصصان به روزهداران

یک متخصص تغذیه و رژیم درمانی ضمن توصیه به
مصرف برخی غذاها در وعده سحر و افطار ،گفت :مصرف
زیاد آب همراه با وعدههای اصلی غذا باعث سوء هاضمه
میشود.
به گزارش ایسنا ،دکتر عزتاهلل فاضلیمقدم اظهار
کرد :ماه رمضان فرصت خوبی برای اصالح عادات غذایی
است تا از بدخوری و پرخوری پرهیز کنیم و این روند را
در ماههای بعدی سال هم ادامه دهیم.
وی با بیان اینکه روزه میتواند در کاهش چربیهای
بد خون ،درمان و پیشگیری از چاقی و بیماریهای
قلبی  -عروقی یاریرسان باشد ،بیان کرد :در زمان افطار
روزهداران ابتدا افطار خود را با مایعات ولرم مانند شیر و
خرما ،سوپ سبزیجات و آبمیوه باز کنند و بعد از  20تا 30
دقیقه اقدام به صرف وعده شام کنند.
فاضلیمقدم اضافه کرد :روزهداران در وعده شام از
انواع گروههای غذایی استفاده کنند و سعی کنند شام را
سنگین و در آخر وقت میل نکنند؛ همچنین از غذاهای
سرخ شده و پرچرب خودداری شود.
این متخصص تغذیه و رژیم درمانی با اشاره به اینکه
به روال سالهای اخیر ماه مبارک رمضان با فصل گرما
همراه شده و روزها طوالنی هستند ،گفت :به روزهداران
توصیه میشود حتما وعده سحر را مصرف کنند .خوردن
وعده سحر برای نوجوانان که در سن رشد هستند،
ضروری است.
وی یادآور شد :باید وعده سحر کامل باشد؛ چراکه این
امر کمک میکند تا نیازهای روزهدار تامین و از کاهش
قند خون که منجر به خستگی ،بیحوصلگی ،کاهش
تمرکز و در نهایت کاهش کارایی افراد میشود ،جلوگیری
شود.
فاضلیمقدم ادامه داد :برای پیشگیری از کمآبی و

تشنگی حتما روزهداران در فاصله افطار تا سحر  8لیوان
مایعات شامل آب ،دوغ و آبمیوههای طبیعی مصرف
کنند.
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی لرستان با
تاکید بر اینکه روزهداران سعی کنند به منظور پیشگیری
از تشنگی در وعده سحر از غذاهای پروتئینی مثل کباب
و کتلت استفاده نکنند ،بیان کرد :در این وعده بیشتر از
انواع خورشها همراه با سبزیجات ،ساالد و میوه استفاده
کنند؛ چراکه این مهم از افت قند خون و کمآبی جلوگیری
میکند.
وی گفت :در وعدههای افطار و سحر از چای ،قهوه و
نسکافه کمتر مصرف شود؛ چراکه ادرارآور هستند و باعث
دفع آب و الکترولیتهای بدن میشود.
فاضلیمقدم تصریح کرد :روزهداران مصرف غذاهای
طبیعی نظیر سبزیجات ،میوهجات ،گوشت سفید (ماهی)،
لبنیات کمچرب و حبوبات را در اولویت قرار دهند و از
مصرف غذاهای آماده ،فست فود ،کنسرو ،سوسیس و
کالباس و نوشابههایی که کالری زیاد و ارزش غذایی
کمتری دارند ،خیلی کم و محدود یا ترجیحا استفاده
نشود.
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی لرستان ادامه
داد :افراد چاق باید از پرخوری در وعدههای افطار و سحر
خودداری کنند و از مصرف غذاهایی که چاق کننده
هستند مثل بامیه و زولبیا و سایر شیرینیجات و غذاهای
سرخ شده کمتر استفاده کنند؛ چراکه این اقالم چاقی آنها
را تشدید میکند.
وی گفت :نیاز است ورزشکاران برای پیشگیری از
کمآبی ،فعالیتهای سنگین را در طول روزهداری انجام
ندهند و اگر امکان دارد فعالیتهای ورزشی را به بعد از
شام موکول کنند.

مصرف میوه و سبزی در افطار و سحر
برای پیشگیری از تشنگی در ماه رمضان
یک کارشناس تغذیه گفت :از آنجا که مصرف میوه و سبزی کافی در طول روز از بروز تشنگی زودرس جلوگیری
میکند باید میوه در فاصله افطار تا سحر ،سبزی در دو وعده افطار و سحر و ساالدها در وعد ه سحر مصرف شوند.
به گزارش ایسنا ،فتانه کاوریزاده اظهارکرد :تغذیه صحیح در ماه مبارک رمضان مانند سایر اوقات نیازمند رعایت
اصل تنوع و تعادل در برنامه غذایی به معنی استفاده از گروههای غذایی اصلی نان و غالت ،شیر و لبنیات ،سبزی و
میوهها ،گروه گوشت ،حبوبات و مغزها است.
کارشناس تغذیه دانشگاه علوم پزشکی استان ایالم با بیان اینکه نباید رژیم غذایی ماه رمضان با حالت عادی ماههای
گذشته تفاوت چندانی داشته باشد و در حد امکان غذای ساده مصرف شود ،ادامه داد :رژیم غذایی باید بگونهایی باشد که
وزن شخص روزهدار ثابت بماند .البته با توجه به طوالنی بودن ساعات روزهداری و کوتاه بودن زمان صرف غذا در طول
شبانهروز باید به هضم شدن غذا در وعدههای سحر و افطار دقت کرد و غذاهایی مانند حلیم بدون روغن ،فرنی ،ماهی
کباب ،انواع خورش کمچرب ،انواع سوپ و آش رقیق کمچرب در افطار و شام که آسان هضم میشوند مورد استفاده
قرار گیرند .کاوریزاده در مورد تغذیه صحیح در هنگام سحر و افطار خاطرنشان کرد :افراد روزهدار مانند زمانی که روزه
نیستند باید وعدههای غذایی افطار ،شام و سحر را رعایت کنند بهگونهای که صرف غذا در ماه رمضان بخصوص در
فصل تابستان نباید کمتر از  2وعده باشد.
این کارشناس گفت :غذای مصرفی در وعده سحر باید خصوصیات و ویژگیهای وعده ناهار را داشته باشد تا از ایجاد
گرسنگی در طول روز پیشگیری کند .بهترین حالت صرف یک شام سبک یک ساعت بعد از افطار است و حتی هنگام
افطار برای افزایش قندخون از گروههای غذایی شیر و لبنیات ،میوه و سبزی ،نان و غالت (نان و برنج) استفاده شود.
وی ادامه داد :به دلیل تقارن ماه مبارک رمضان با فصل گرما بهترین راه برای مقابله با تشنگی در طول روز ،کاهش
مصرف نمک در وعدههای افطار و سحر است؛ چرا که دریافت اضافی نمک موجب واکنش بدن شده و جهت دفع مقدار
اضافی نمک ،مقادیر زیادی آب از بدن دفع میشود.
کاوریزاده تصریح کرد :مصرف میوه و سبزی کافی در طول روز از بروز تشنگی زودرس جلوگیری میکند .پس بهتر
است میوه در فاصل ه افطار تا سحر ،سبزی در هر دو وعده افطار و سحر و ساالدها در وعده سحر مصرف شود.
وی با بیان که در موقع سحر از مصرف مواد غذایی پر پروتئین مثل کبابها خودداری شود ،ادامه داد :موادغذایی با
پروتئین زیاد سبب تحریک تشنگی در ساعات اولیه روز شده و حتی روزهدار را دچار تشنگی شدید میکند.

ارتباط کمتحرکی با اضطراب

نتایج مطالعات نشان میدهد احساس اضطراب در
افرادی که طی روز زمان طوالنیتری مینشینند ،بیشتر
است.
به گزارش ایسنا ،متخصصان میگویند :البته این یافته
ثابت نمیکند که نشستن مقابل تلویزیون یا کامپیوتر
موجب اضطراب میشود اما این احتمال وجود دارد
که افراد مستعد ابتال به اضطراب ،اغلب سبک زندگی
کمتحرکی را انتخاب کنند.
از طرف دیگر این امکان وجود دارد که بیتحرکی
برای مدت زمان طوالنی بر سالمت روان تاثیر بگذارد.
همچنین میتوان به یک عامل غیرمستقیم دیگر هم
اشاره کرد؛ به طور مثال در صورتی که فردی به دلیل
اختصاص زمان طوالنی به تماشای تلویزیون یا کار با
تلفن همراه و رایانه خواب کافی نداشته باشد ،این وضعیت
خود عامل موثر در بروز اضطراب خواهد بود.
«مگان تیچن» ،متخصص ارشد این مطالعه از
دانشگاه «دیکن» در استرالیا گفت :همچنین یک عامل
مستقیم نیز در این رابطه وجود دارد به این ترتیب که
انجام فعالیتهای نشستنی مثل بازیهای کامپیوتری،
سیستم عصبی را دائما تحریک میکند.
این متخصص همچنین با بیان اینکه تمامی موارد

مطرح شده فرض و گمان هستند ،اظهار داشت :نکته
مهم این است که بین نشستن طوالنیمدت و اضطراب
رابطهای وجود دارد و باید مطالعات بیشتری در این باره
انجام شود.
به گفته تیچن ،اضطراب یک بیماری جدی است و در
استرالیا یک ششم افراد بزرگسال و نوجوانان به اختالل
اضطراب دچار هستند .این متخصص افزود :با افزایش
تعداد افرادی که زمان زیادی در طول روز با رایانه و
گوشیهای همراه خود کار میکنند و زمان قابل توجهی
به تماشای تلویزیون اختصاص میدهند ،الزم است
ارتباط احتمالی بین مدت زمان نشستن با افزایش خطر
بروز اضطراب مشخص شود.
در این بررسی متخصصان به بازبینی اطالعات به دست
آمده از  9مقاله بینالمللی پرداخته و متوجه شدند که در
بیشتر این تحقیقات بین مدت زمان نشستن در طول روز
و خطر بروز اضطراب در افراد ارتباط وجود دارد.
به گزارش هلثدی نیوز ،تیچن گفت :به طور کلی
مشخص است که مدت زمان نشستن و بیتحرکی که به
دالیلی چون کار با کامپیوتر ،تماشای تلویزیون یا استفاده
از تلفن هوشمند در زندگی امروزی بیشتر شده با تشدید
عالئم اضطراب مرتبط است.

راهکارهای
پیشگیری از بروز تبخال

یک متخصص بیماریهای پوست و مو گفت:
تبخال یک ویروس است و به صورت تاولهایی
در اطراف لب ،بینی ،چشم و سایر نقاط بدن دیده
میشود.
به گزارش ایسنا ،دکتر غالمرضا عشقی ،با بیان
اینکه تبخال دو نوع است؛ تبخال تناسلی و تبخالی
که در گوشه لب یا نقاط دیگر بدن ظاهر میشود،
اظهار کرد :قبل از بروز تبخال فرد حالت سوزش و
خارش را تجربه خواهد کرد و بعد از آن تبخال بیرون
زده میشود.
وی افزود :هر گونه استرس شدید که به فرد وارد
میشود ،ضربه به صورت و آفتاب میتواند منجر به
بروز تبخال شود.
عشقی اضافه کرد :از خواب پریدن نیز ممکن
است بر اثر فشار و استرسی که در خواب بر شخص
وارد میکند ،باعث بروز تبخال شود.
این متخصص پوست و مو در ادامه گفت :ویروس
تبخال در  78درصد جمعیت وجود دارد ،اما تنها  20تا
 30درصد آنها تبخال میزنند و یک سوم نیز دچار
عود تبخال میشوند.
عشقی تصریح کرد :در مواردی که تبخال عود
نکرده ،افراد میتوانند با گذاشتن یخ بر روی آن،
محل تبخال را استریل کنند و در صورتیکه تبخال
عود کند از پمادهای موضعی و در موارد شدیدتر از
قرصهای مخصوص استفاده میشود.
وی افزود :بیماران مبتال به نقص ایمنی بیش
از دیگران دچار تبخالهای شدید و عودکننده شده
و کسانی که سوء تغذیه دارند نیز دچار عود تبخال
میشوند؛ به طوری که تبخال ممکن است بر روی
زبان ،دهان و بینی فرد ظاهر شود.
عشقی عنوان کرد :از عوارض احتمالی تبخال این
است که احتمال دارد جای لک حاصل از تبخال بر
روی صورت فرد باقی بماند .این متخصص پوست
و مو در پایان خاطرنشان کرد :ویروس تبخال از راه
تماس با صورت فرد مبتال از طریق بوسیدن ،قابل
انتقال است و توصیه میشود در صورت ابتال به
تبخال از بوسیدن افراد دیگر خودداری شود.

تأثیرات جسمی و روانی
«بیماری ابوال» پس از درمان

طبق مطالعه انجام شده بسیاری از مبتالیان به
ابوال که از این بیماری جان سالم به در بردهاند تا چند
ماه دچار کاهش اشتها و درد مفصل هستند.
به گزارش ایسنا ،پزشکان بیمارستان ملی
«دونکا» در گینه اظهار داشتند :این بیماری عالوه
بر آنکه موجب بروز عالئم جسمی میشود تاثیر
طوالنیمدت بر زندگی اجتماعی فرد و سالمت روان
او پس از طی کردن روند درمان میگذارد به گونهای
که نیمی از آنان از طرد شدن در اجتماع و نداشتن
اعتماد به نفس شکایت دارند.
در این مطالعه تاکید شده است مراقبت مداوم
از نجاتیافتگان بیماری ابوال اهمیت دارد و در
کشورهایی که مراقبتهای روانی و روانشناسی
محدود است اجرای چنین درمانهایی نیازمند
آگاهی و منابع مازاد است .به گفته پزشکان ،در مورد
تاثیرات طوالنی مدت ابتال به ابوال اطالعات محدود
و ناچیزی وجود دارد اما چنین اطالعاتی برای فراهم
ساختن شرایط به منظور کمک به بازماندگان شیوع
بیماری ابوال در غرب آفریقا حائز اهمیت است.
در حال حاضر آمار دقیقی در مورد تعداد
نجاتیافتگان از ابوال وجود ندارد اما طبق اعالم
مرکز کنترل و پیشگیری امراض آمریکا ،حدود 16
هزار فرد مبتال به این بیماری از آن جان سالم به در
بردهاند .همچنین گزارشها حاکیست در مورد اخیر
شیوع این بیماری در غرب آفریقا  11هزار تن بر اثر
ابتال به آن جان خود را از دست دادهاند.
در این مطالعه پزشکان  105بیمار مبتال به ابوال
را که در فاصله ماههای مارس تا اوت  2014از
بیمارستانی در گینه مرخص شده بودند مورد بررسی
قرار دادند .همچنین به طور میانگین از زمان ترخیص
این افراد از بیمارستان تا شروع انجام این مطالعه
حدود سه ماه و نیم گذشته بود .پزشکان پس از انجام
بررسیهای الزم مشاهده کردند در  98درصد این
افراد میزانی از کاهش اشتها وجود داشته همچنین
 87درصد آنان دچار درد مفصل بودهاند.
به گزارش الیوساینس ،دکتر «جسی گودمن»
از مرکز درمانی دانشگاه «جورج تاون» که در این
مطالعه حضور نداشت ،گفت :به نظر میآید افراد
مبتال به ابوال تا چند ماه پس از اتمام بیماری نیز با
عالئم آن درگیر هستند.

بینالملل

15
خودکشی خلبان سعودی پس از
مشاهده اجساد کودکان یمنی

شبکه "المستقلة" به نقل از منابع خود اعالم کرد که
یکی از خلبانهای نیروی هوایی عربستان که در حمالت
هوایی به یمن دست داشته ،خودکشی کرد.
به گزارش ایسنا ،شبکه المستقلة به نقل از "منابع آگاه
در دفتر پادشاهی عربستان" گزارش داد که محمد عمر
العنزی ،خلبان نیروی هوایی عربستان که در برخی از
حمالت هوایی به یمن مشارکت داشت پس از آن که
تصاویر و فیلمهایی از اجساد و تکههای بدن کودکان
یمنی را دید که در پی این حمالت کشته شدهاند،
خودکشی کرد.
این شبکه اعالم کرد که خلبان عربستانی پیش از آن
که خودکشی کند نامهای را برای دوستانش نوشته که در
آن تاکید کرده جنگ علیه یمن یک جنگ بزرگ علیه
بیگناهان و غیرنظامیان است.
وی در ادامه نامه خود نوشته است :ما اسالم را فراموش
کردیم و مجبور شدیم به همراه خلبانان مسیحی ویهود
خون مسلمانان را بریزیم و محمد بن سلمان ،وزیر دفاع
عربستان ما را وارد جنگی شکست خورده کرده است.
محمد عمر العنزی همچنین گفت :من نمیفهمم که
چرا ما منافع کشورمان را با دستور آمریکا و یهودیان در
معرض خطر قرار میدهیم .محمد بن سلمان بر پادشاه
سیطره دارد و عربستان را به سمت بحران فراگیر
میکشاند.
العنزی گفت :من در مقابل خود هیچ راهی جز مرگ
را برای رهایی نمیبینم .اگر زنده بمانم من را مجبور به
کشتار مردم خواهند کرد.

برپایی تظاهرات ضددولتی
در اعتراض به افزایش قیمت
برق در ارمنستان

بیش از چهار هزار تن از مردم ارمنستان ،در اعتراض
به تصمیم دولت برای افزایش قیمت برق و همچنین
ناکامی دولت در کاهش فقر به خیابانها آمدند .به گزارش
ایسنا به نقل از خبرگزاری فرانسه ،معترضان در طول
مسیر خود از میدان آزادی به سمت کاخ ریاستجمهوری
شعار میدادند :دزدی ممنوع! ،دستانتان را در جیب ما
نکنید! این جمعیت "سرژ سرکیسیان "،رئیسجمهور
ارمنستان را عامل افزایش قیمتها و عدم موفقیت در
کاهش فقر میدانند.این کشور  3.2میلیون نفره ،به شدت
تحت تاثیر بحران اقتصادی روسیه قرار گرفته است .در
پی بحران اقتصادی روسیه صادرات ارمنستان به مسکو و
مبالغی که از کارگران و کارمندان ارمنی شاغل در روسیه
فرستاده میشود ،کاهش یافته است .روز دوشنبه وزرای
خارجه کشورهای اتحادیه اروپا تحریمهای اقتصادی خود
علیه روسیه را تا ژانویه  2016تمدید کردند.این در حالی
است که پیش از این در ماه ژانویه ارمنستان به اتحادیه
"مصرفکنندگان اورآسیا" که تحت رهبری روسیه فعالیت
میکند ،پیوست و وابستگی خود را به مسکو افزایش داد.
این کشور از نظر اقتصادی منزوی بوده چراکه مرزهایش
با ترکیه و جمهوری آذربایجان به دلیل بحرانهای جاری
بینالمللی مسدود است.
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عراق،سوریه،غزه ،نیجریه و پاکستان
ناامنترین مناطق در جهان
آمار جدید گروه نظارتی "اقدام علیه خشونت مسلحانه"
نشان میدهد که عراق خطرناکترین محل در جهان برای
زندگی غیرنظامیان است و پس از آن سوریه ،غزه ،نیجریه
و پاکستان پنج مکان خطرناک دنیا را شکل دادهاند.
به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه خبری راشاتودی،
عراق که جایگاه ارشد بدترین مکان را برای غیرنظامیان
دارد ،شاهد افزایش موج خشونت از زمان ظهور داعش
بوده است .بیش از  10هزار غیرنظامی عراقی در جریان
انفجارها کشته یا مجروح شدهاند که این حمالت شامل
انفجار خودروهای بمب گذاری شده ،بمبهای جادهای و
سایر بمبها بوده است و عراق را خطرناکترین کشور
جهان برای دومین سال پیاپی کرد.
بخش دیگری از گزارش گروه انگلیسی "اقدام علیه
خشونت مسلحانه" موسوم به  AOAVکه هفته گذشته
منتشر شد ،نشان میدهد که کشورها و مناطقی از جمله
سوریه وغزه همچنان با درگیری رو به رو هستند و در
لیست  10مکان خطرناک جای دارند.
افغانستان ،اوکراین ،یمن ،لبنان و هند هم در این
لیست جای دارند .هفت کشور اول لیست مذکور متعلق
به خاورمیانه هستند و تنها اوکراین ،نیجریه و هند تنها
کشورهایی هستند که در این منطقه نیستند.
در گزارش این گروه نظارتی ،اسنادی از شمار
غیرنظامیان کشته و مجروح شده در جریان انفجار
بمبهای دست ساز ،شمار حوادثی که غیر نظامیان در آن
مجروح شدند ،نوع تسلیحاتی که در حمالت استفاده شده
و اینکه عامل حمالت نیروهای دولتی و یا گروههای شبه
نظامی بودهاند ،آورده شده است.
"حمالت انفجاری" مسبب بیش از  80درصد تلفات
غیرنظامی در طول سال  2014در سوریه است .سوریه
سال گذشته شاهد  43درصد از مجموع بمبارانهای
هوایی در جهان بود .این جنگ داخلی که وارد پنجمین
سال خود میشود ،جان بیش از  220هزار سوری را گرفته
و منابع غیر رسمی مدعی هستند که این آمار بیش از 315
هزار تن است .رابرت پرکینز ،محقق ارشد تسلیحات در
گروه "اقدام علیه خشونت مسلحانه" گفت :همواره بازاری
برای تجارت تسلیحات انفجاری وجود دارد ،همواره کسی
هست که آنها را بفروشد و همواره خریدار آن وجود دارد.

به رغم معاهده تجارت سالح ( )ATTکه در اوایل
امسال اجرایی شد ،توافقهای تجارت تسلیحات که
پیش از تصویب معاهده مذکور منعقد شدند ،همچنان
برای کشورها مهماتی تهیه میکنند که علیه غیرنظامیان
استفاده میشود.
رابرت پرکینز افزود :اکثر بمبها ،راکتها و مهماتی
که اخیرا غیرنظامیان را هدف میگیرد جزو قراردادهایی
بودهاند که سالها و یا دههها پیش معامله شدهاند .پس
اینگونه نیست که معاهده تجارت سالح اثر فوری داشته
باشد.
سخنگوی وزارت دفاع انگلیس روز جمعه تاکید کرد
که دولت انگلیس به عربستان "تسلیحات دقیق" داده
است که هم اکنون در یمن استفاده میشود .براساس
آمار جدید گروه نظارتی انگلیس ،حمالت در یمن حدود
 2000تلفات در سال گذشته داشته است .اندرو اسمیت از
کمپین ضد تجارت سالح میگوید که دولتهای غربی
با کشورهایی که لیست آنها توسط "اقدام علیه خشونت
مسلحانه" منتشر شده تجارت سالح دارند که از جمله
شامل عراق ،افغانستان و پاکستان میشود .به گفته وی
 80درصد از تسلیحاتی که در سوریه استفاده میشود،
ساخت روسیه است.
در همین حال روز گذشته براساس شاخص جهانی
صلح در سال  ،2015سوریه در مرتبه صد و شصت و دوم
و آخر جهان و به عنوان ناامنترین کشور برای دومین
سال پیاپی معرفی شد.
از نظر شاخص جهانی صلح در سال  2015مشهور به
" " Global Peace Indexکشور سوریه در میان
 162کشور جهان ،برای دومین سال پیاپی در مرتبه آخر
قرار گرفت.

جاسوسی آژانس امنیت ملی آمریکا
از روسای جمهور فرانسه!

براساس اسناد افشا شده توسط وب سایت افشاگر
"ویکیلیکس" ،آژانس امنیت ملی آمریکا از فعالیتها
و گفتوگوهای روسای جمهور فرانسه جاسوسی کرده
است.
به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری رویترز ،براساس
این گزارشها آژانس امنیت ملی آمریکا با استناد بر
گزارشهای اطالعاتی مخفی و اسناد فنی اعالم کرد که
آژانس امنیت ملی آمریکا از فعالیتهای "ژاک شیراک"،
"نیکوال سارکوزی" و "فرانسوا اوالند" روسای جمهور
سابق و فعلی فرانسه جاسوسی کرده است.
این افشاگری ابتدا در روزنامه لیبراسیون و سپس در
دیگر وب سایتهای خبری منتشر شد .ویکی لیکس
اعالم کرد که آژانس امنیت ملی آمریکا حداقل از سال
 2006تا مه  2012این جاسوسی را انجام داده است.
همچنین براساس اعالم ویکی لیکس این آژانس
جاسوسی آمریکا از مکالمات و فعالیتهای وزرای کابینه
فرانسه و همچنین سفیر فرانسه در آمریکا نیز جاسوسی
کرده است.

این افشاگری در حالی انجام شده است که پیش از
این نیز آژانس امنیت ملی آمریکا با رسوایی جاسوسی از
مکالمات آنگال مرکل صدراعظم آلمان مواجه شده بود.
از جمله مواردی که آژانس امنیت ملی آمریکا در مورد
آن جاسوسی کرده است میتوان به خالصه مکالمات میان
مقامات دولتی فرانسه درباره بحران مالی جهانی ،آینده
اتحادیه اروپا ،روابط میان دولت اوالند و مرکل و مناقشه
میان دولتهای فرانسه و آمریکا بر سر جاسوسیهای
آژانسهای امنیتی آمریکا اشاره کرد.

کمیسیون مستقل تحقیقات سازمان ملل متحد:

اسرائیل در جنگ غزه مرتکب جنایت جنگی شده است
سازمان ملل نتایج تحقیقات درباره جرایم جنگی رخ داده در جریان حمله رژیم
صهیونیستی به نوار غزه در سال  2014را دوشنبه هفته گذشته منتشر کرد.
به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری رویترز ،کمیسیون مستقل تحقیقات سازمان ملل
متشکل از ماری مک گووان دیویس ،رئیس این کمیسیون ،یک قاضی سابق دادگاه عالی
نیویورک و دو دو دینه ،کارشناس سنگالی یافتههای تحقیقات یک ساله خود درباره حمله
رژیم صهیونیستی به نوار غزه در سال  2014را منتشر کردند.
در این گزارش تاکید شدهاست که برخی فرماندهان اسرائیلی در جریان جنگ غزه
"احتماال" قوانین بینالمللی را نقض کردهاند.
سازمان ملل در گزارش تفصیلی خود درباره جنگ غزه آورده است که اسرائیل و
گروههای فلسطینی برخی اقدامات مرتکب شدهاند که میتوان آن را "جنایت جنگی"
نامید .در این گزارش  113صفحهای که قرار است به زودی در اختیار رسانهها قرار بگیرد
به "حوادث وحشتناک" و جزئیات این حوادث پرداخته شده که از جمله آنها کشته شدن
 551کودک در جریان حمالت هوایی رژیم صهیونیستی است.
ماری مک گووان دیویس در کنفرانس مطبوعاتی به منظور اعالم این گزارش گفت :ما
نتوانستهایم به سرزمینهای اشغالی و اسرائیل سفر کنیم و بیشتر مستندات ما از مصاحبهها

و گزارش سازمانهای غیر دولتی است.
وی ادامه داد :از جمله اقدامات ناقض حقوق بشر در جنگ غزه انجام حمالت اسرائیل
در نیمههای شب است که تعداد زیادی تلفات غیرنظامی بر جای گذاشته و باعث ایجاد
رعب و وحشت و تاثیرات ماندگار آن در ساکنان غزه شده است.
دیویس افزود :استفاده از سالحهای جنگی در سرکوب تظاهرات کرانه باختری در
جریان جنگ غزه نیز از جمله موارد نقض حقوق بشر محسوب می شود که اسرائیلیها
مرتکب شدهاند .این گزارشگر سازمان ملل با اشاره به مصاحبه هایی که با قربانیان
داشته ،گفت :ما با موارد بسیار دردناکی مواجه شدیم از جمله این که با یک مادر در غزه
مالقات کردیم که هشت کودک خود را در حمله هوایی اسرائیل از دست داده بود .یک
زن فلسطینی نیز که پسرش در آتش حمالت اسرائیل سوخته و جان خود را از دست داده
بود نیز از دیگر موارد دردناک ما بود که با وجود از دست دادن پسرش تنها آرزو داشت که
چنین سرنوشتی برای مادر دیگری تکرار نشود.
در گزارش مفصل سازمان ملل تاکید شده است که استفاده بیش از حد از مواد منفجره
و سالح در مناطق مسکونی غزه از مصادیق نقض حقوق بشر و قوانین ناظر بر جنگ است
که تعداد زیادی غیرنظامی از جمله زن و کودک را به کام مرگ کشانده است.

ورود مجدد نیروهای وحشی داعش به کوبانی!

گزارشها از وقوع درگیری میان نیروهای کرد و گروه تروریستی داعش در شهر کوبانی
و ورود مجدد این نیروهای تروریستی به شهر مرزی کوبانی حکایت دارد.
به گزارش ایسنا ،به نقل از سایت شبکه خبری اسکای نیوز ،نیروهای این گروه
تروریستی تالش کردند تا بار دیگر وارد شهر کوبانی شوند به طوریکه وقوع یک انفجار
انتحاری در این شهر چندین کشته و زخمی برجای گذاشت و درگیریهایی میان نیروهای
کرد و گروه تروریستی داعش به وقوع پیوسته است.
یک مسئول در گفتگو با خبرگزاری رویترز عنوان داشت که یک خودرو در کوبانی
منفجر شد و نیروهای گروه تروریستی داعش حمالت خود را از سه محور علیه این شهر
آغاز کردهاند.
پیشتر نیروهای کرد توانسته بودند کنترل شهر کوبانی را از دست نیروهای تروریستی
داعش خارج کنند.
همچنین در حمله نیروهای گروه تروریستی داعش به جنوب غرب شهر الحسکه و
درگیری با نیروهای ارتش سوریه دست کم  50تن کشته و زخمی شدند.
شبکه خبری اسکای نیوز نیز گزارش داد که به دنبال وقوع انفجار مذکور در کوبانی
و وقوع درگیری میان تروریستها و کردها دست کم  12تن کشته و  70تن دیگر زخمی
شدند.

شیوههای جدید و شنیع گروه تکفیری داعش
برای اعدام بازداشتیها

داعش فایلی
تصویری را منتشر
کرده که در آن
تروریستهای این
گروه با روشهای
جدید و شنیعی
همچون غرق کردن،
سوزاندن و منفجر
کردن ،افراد بازداشت
شده در شهر موصل عراق را میکشند.
به گزارش ایسنا به نقل از شبکه خبری اسکای نیوز عربی ،در بخش اول این فایل،
تروریستهای داعش چهار تن از کسانی را که بازداشت کردهاند و لباس نارنجی بر تن
ت با آر
دارند مجبور به سوار شدن در یک ماشین قدیمی میکنند .پس از آن یک تروریس 
پی جی ماشین را هدف میگیرد و منفجر میکند که در نتیجه تمامی کسانی که در این
خودرو هستند میسوزند.
در بخش دوم این فایل تروریستهای داعش پنج فرد را در یک رودخانه پس از آنکه
آنها را در یک قفس آهنی میگذارند و در آن را محکم میبندند ،غرق میکنند .در این
فایل لحظه غرق شدن بازداشت شدگان در زیر آب و بعد باال آمدن آنها دیده میشود.
در بخش سوم تروریستهای داعش گردن هفت بازداشت شده را با کمربند منفجره
میبندند و بعد آن را منفجر میکنند طوری که سر افراد از تنشان جدا میشود ،در حالیکه
دست آنها بسته است.

کودکان انتحاری؛
ارتش جدید گروه تکفیری داعش در موصل!

وزارت حقوق بشر عراق
اعالم کرد که داعش بیش از
 1000کودک را ربوده و آنها
را برای در دست گرفتن سالح
و انجام عملیات انتحاری در
پایگاه "السالمیه" در موصل
آموزش میدهد.
به گزارش ایسنا ،روزنامه اماراتی االتحاد نوشت :در بیانیه وزارت حقوق بشر عراق به
نقل از شاهدان عینی و فعاالن حقوقی آمده است :داعش  1227کودک را که سنشان بین
 9تا  15سال است ربوده و آنها را برای حمل سالح و انجام عملیات انتحاری در پادگان
"السالمیه" در شهر موصل آموزش میدهد.
در این بیانیه آمده است که این کودکان در شرایط بسیار بدی زندگی میکنند و کسانی
که از اوامر داعش اطاعت نکنند شکنجه میشوند و مجازات آنها ضربه شالق یا حبس
است ،برخی دیگر نیز در معرض تجاوز قرار میگیرند.
داعش که از مدتها پیش برخی از ماطق عراق به ویژه شهر موصل را اشغال کرده
است پس از کشته شدن بیشتر نیروهایش در جنگ با نیروهای عراقی تالش میکند تا
از کودکان برای انجام عملیاتهای خود استفاده کند.

وزیر خارجه ترکیه:

به دنبال آشتی با اسرائیل هستیم!

وزیر امور خارجه ترکیه صراحتا اعالم کرد که آنکارا به دنبال عادی سازی روابط خود
با رژیم صهیونیستی است.
به گزارش ایسنا به نقل از روزنامه هاآرتص ،مولود چاووش اوغلو ،وزیر خارجه ترکیه
برای نخستین بار نشست محرمانه یک مسئول بلند پایه در وزارت امور خارجه اسرائیل و
همتای ترک خود را در رم در روز دوشنبه هفته گذشته تایید کرد.
وی عنوان داشت که هدف از این نشست اتخاذ راهکارهای مناسب برای پیشبرد
تالشها با هدف بهبود روابط دوجانبه بوده است .چاووش اوغلو تاکید کرد که اجرای چنین
مذاکراتی بین دو دولت طبیعی و با هدف عادی سازی روابط صورت می گیرد و چگونه
ممکن است دو دولت بدون اجرای این نشستها به آشتی برسند.
وی عنوان داشت در حال حاضر توپ در زمین اسرائیل است و این دولت باید برای
پایان بخشیدن به بحران به وجود آمده در روابط دو جانبه اقدام کند به طوریکه دولت
ترکیه همچنان منتظر موافقت اسرائیل با انجام شروط ارائه شده در خصوص پرداخت
جریمه به خانوادههای قربانیان حمله به کشتی مرمره آبی در سال  2010است.
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کشته شدن  27نفر و جراحت دهها تن دیگر

بر اثر حمله نیروهای داعش به یک هتل در تونس
در جریان حمله مسلحانه به هتلی در شهر ساحلی سوسه در تونس  27تن کشته
شده و دهها تن دیگر زخمی شدند.
به گزارش ایسنا به نقل از شبکه الجزیره ،در این حمله بر اساس گفته برخی منابع
تبادل آتش میان افراد مهاجم و نیروهای امنیتی روی داد.
محمد علی العروی ،سخنگوی وزارت کشور تونس اعالم کرد ،دستکم  27نفر در
جریان تیراندازی به هتل "امپریال مرحبا" کشته شدند.
گزارش شده یکی از حملهکنندگان مردی با کالشنیکف بوده که توسط پلیس
کشته شده است .بر اساس گزارش دیگری یک هتلی دیگر در تونس نیز هدف
حمالت مسلحانه قرار گرفته است.
تونس در هفتههای اخیر در پی باال گرفتن تهدیدات تروریستی شاهد افزایش
اقدامات امنیتی بوده است.
در تاریخ  27اسفند نیز منابع تونسی از حمله افراد مسلح به پارلمان و موزه باردو در
شهر تونس (پایتخت تونس) خبر دادند که در جریان آن  22تن کشته شدند.
گروه تروریستی داعش مسئولیت آن حمله را بر عهده گرفته بود.
ارتش تونس مدتی است عملیاتی را برای از بین بردن گروههای تندرو به ویژه
داعش و انصار الشریعه در غرب این کشور آغاز کرده است.

جان باختن بیش از یک هزار نفر بر اثر شدت گرما
طی چند روز گذشته در پاکستان!

بیش از  1000تن طی چند روز گذشته در پاکستان به دلیل گرما جان خود را از
دست دادهاند.
به گزارش ایسنا ،گرمای شدید در جنوب غربی پاکستان از شنبه هفته گذشته
باعث شده که تعداد زیادی از مردم به بیمارستانها منتقل شوند.
بیشترین میزان مرگ و میر در شهر ساحلی کراچی بوده و  950نفر در این شهر
جان خود را از دست دادهاند .یک بنیاد خیریه به خبرگزاری فرانسه گفته است که
میزان تلفات میتواند به  1500تن برسد.
به گزارش بیبیسی ،حداقل  40هزار نفر به دلیل گرمازدگی و از دست دادن آب
بدن در بیمارستان بستری شدهاند .قطع پیاپی برق در شهر وکمبود آب هم باعث باال
رفتن تلفات شده است.

حمله وحشیانه گروه داعش به یک کارخانه گاز
در لیون فرانسه با بریدن سر یک نفر و جراحت
چند تن دیگر

رسانههای فرانسوی از انجام یک عملیات تروریستی توسط داعش در شهر لیون
این کشور خبر دادند.
به گزارش ایسنا به نقل از شبکه اسکای نیوز عربی ،عملیات توسط یک عضو
داعش انجام شده که پرچم این گروه تروریستی را حمل میکرد و در کارخانه گاز
شهر لیون رخ داده است.
در این حمله دست کم یک تن که سرش از بدن جدا شده بود کشته و چند تن
دیگر زخمی شدهاند .پلیس منطقه را احاطه کرده است و میگوید که توانسته عامل
این حمله را دستگیر کند .گفته میشود عامل حمله در انجام عملیات خود تنها نبوده
است.
خبر گزاری رویترز از شنیده شدن چندین صدای انفجار در داخل کارگاه خبر داده و
میگوید پلیس دست کم یک جسد و چند زخمی را از محل حمله خارج کرده است.
در پی این حمله فرانسوا اوالند که برای شرکت در نشست سران اتحادیه اروپا
به بروکسل سفر کرده در صفحه تلویزیون ظاهر شد و با خانواده قربانیان این حمله
همدردی کرد.
وی گفت :نیروهای امنیتی و ژاندارمری فرانسه در مناطق حساس شهر لیون و
دیگر نقاط فرانسه مستقر شدهاند تا مانع از تکرار چنین حادثهای شوند.
فرانسوا اوالند گفت :مهاجم دستگیر شده و برای انجام تحقیقات به دادستان ویژه
جرایم تروریستی تحویل داده شده است .وی گفت :بروکسل را به مقصد پاریس ترک
میکند تا در نشست "شورای دفاعی فرانسه" با حضور مسئوالن امنیتی و برخی از
وزرای کابینه مساله را مورد بررسی قرار دهند.
تندروهای فرانسوی که تحت تاثیر گروههایی همانند القاعده و داعش هستند
پیشتر نیز دو حمله در فرانسه ترتیب داده بودند که باعث کشته شدن چندین تن
شده بود.

بين الملل

یکشنبه  7تیر  - 1394شماره 688

شهادت ۱۶نفر و جراحت  ۷۰تن دیگر بر اثر حمله
تروریستی نیروهای داعش به مسجد شیعیان درکویت
بر اثر حمله تروریستی به نمازگزاران در مسجد امام
صادق(ع) واقع در منطقه «الصوابر» کویت  ۱۶تن شهید
و  ۷۰نفر دیگر زخمی شدند.
به گزارش تابناک ،بر اثر وقوع انفجار تروریستی در
مسجد امام صادق علیه السالم واقع در منطقه الصوابر در
کویت 16 ،نفر شهید و  70تن دیگر زخمی شدند که حال
 25تن از زخمیها وخیم گزارش شده است.
این در حالی است که وزارت بهداشت کویت شمار
قربانیان این حمله را  13شهید و  25زخمی اعالم کرده
است .بهعلت شدت این انفجار انتظار میرود که هر لحظه
شمار قربانیان این حمله تروریستی افزایش یابد.
این حمله توسط یک عامل انتحاری و بین نمازگزاران
در حین مراسم نماز جمعه صورت گرفته است .گزارش

شده که نمازگزاران در حال ادای رکعت آخر نماز بودند که
این حمله تروریستی به وقوع پیوست.
رسانههای کویت گزارش دادند که امیر کویت و وزیر
کشور ،بالفاصله بعد از وقوع انفجار در محل حادثه حاضر
شدند .در پی این حمله تروریستی ،تمام بیمارستانهای
کویت حالت آمادهباش اعالم کردند و بانک خون کویت
با اعالم حالت اضطراری از مردم این کشور خواست تا
برای اهدای خون به این مرکز مراجعه کنند .بر اساس این
گزارش گروه تروریستی داعش مسئولیت این انفجار را بر
عهده گرفت و اسم فرد انتحاری «ابو سلیمانالموحد»
اعالم کرده است.در پی وقوع این حمله به مسجد امام
صادق علیه السالم ،شورای وزیران کویت برای بررسی
پیامدهای آن جلسه فوق العاده برگزار کرد.

موسس سایت افشاگر ویکیلیکس:

افشاگریهای مهمی در راه است
موسس سایت افشاگر ویکیلیکس اذعان کرد،به دنبال
افشاگریهای اخیر درخصوص جاسوسی واشنگتن از سه
رییس جمهور فرانسه ،افشاگریهای بیشتری درخصوص
فعالیتهای جاسوسی خارجی آمریکا به ویژه در اروپا
منتشر خواهد شد.
به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک ،جولیان
آسانژ ،موسس سایت افشاگر ویکیلیکس از طریق پیامی
ویدیویی گفت :این تازه آغاز یکسری افشاگری است.
اسناد و مدارک مهمتری نسبت به آنهایی که تاکنون
از طریق ویکیلیکس منتشر شده در آینده نزدیک افشا
خواهند شد.
ویکیلیکس روز سهشنبه مدارک و اسناد منتشر شده
توسط ادوارد اسنودن ،مقاطعه کار سابق و افشاگر آژانس
امنیت ملی آمریکا را درباره شنود مکالمات سه رییس
جمهور فرانسه از جمله فرانسوا اوالند توسط این آژانس
منتشر کرد.

آسانژ تاکید کرد :براساس اطالعاتی که ویکیلیکس
به دست آورده شکی وجود ندارد که واشنگتن فرانسوا
اوالند،نیکوالس سارکوزی و ژاک شیراک ،روسای جمهور
کنونی و پیشین فرانسه را فریب داده است.
وی افزود :اطالعاتی که از جنبه سیاسی بسیار مهمتر
هستند ،در چند روز آتی منتشر خواهند شد که نه تنها
درباره جاسوسی آمریکا از فرانسه است ،بلکه جاسوسیهای
واشنگتن در کل اروپا را نشان خواهند داد.
آسانژ ادامه داد :جاسوسی آمریکا تهدیدی برای تمامیت
ارضی اروپاست.
وی از فرانسه خواست چشمان خود را بر این حقیقت
نبسته  ،اقتدار خود را نشان داده و اقدامات قانونی را در
رابطه با جاسوسی آمریکا انجام دهد.
وی درباره جاسوسیهای اقتصادی و صنعتی تاکید کرد:
آمریکا بازی کثیفی به راه انداخته و رقابت شرکتهای
فرانسوی و اروپایی را نادیده میگیرد.

پایگاه خبری اخبار الساعه امارات چهارشنبه گذشته
عکسی را از نوشته ای در حرم کعبه همراه با پرچم گروه
تروریستی داعش منتشر کرد که روی آن نوشته شده بود:
امیر ما ابابکر ،منبر حرم منتظر توست.
به گزارش این پایگاه خبری ،این عکس بطور متواتر در
شبکه های اجتماعی مثل فیس بوک بین مردم عربستان
و دیگر کشورهای عربی دست به دست می شود.
براساس این گزارش ،یکی از اعضای گروه تروریستی
داعش این دست نوشته که منقش به پرچم داعش است
را از پشت بام رواق های اطراف کعبه به روشی ماهرانه در
دستان خود نگهداشته و از آن عکسبرداری کرده است.
بنابراین گزارش این اولین عکس تهدید آمیز داعش
است که بصورت ماهرانه و تهدید آمیز در حرم کعبه گرفته
شده و بین مردم دست به دست می شود.
اخبار الساعه همچنین نوشته است :این در حالی است
که سازمان عدل و توسعه امم در گزارشی درباره خطرات
تروریست بین الملل و خطر گروه تروریستی داعش برای
مردم جهان و بخصوص منطقه خاورمیانه ،اخیرا اعالم کرد
که گروه تروریستی داعش دست پرورده آل سعود است.
عربستان سعودی ،امارات و قطر همراه با دولت آمریکا
کشورهایی هستند که گروه های تروریستی از جمله
القاعده و داعش را مورد حمایت مالی ،تسلیحاتی و معنوی
خود قرار داده و می دهند.
هم اکنون نیز هواپیماهای عربستانی که در قالب

ائتالف با  9کشور عربی تاسیسات حیاتی یمن را مورد
حمله قرار می دهند ،برای گروه القاعده که برخی شهرهای
یمن را در سیطره خود داشته و به اقدامات تروریستی
علیه مردم یمن می پردازند از طریق هوا اسلحه ارسال
می کنند.
رژیم آل سعود از ششم فروردین گذشته با همراهی
کشورهای ائتالف و آمریکا تجاوز به مردم یمن را با هدف
بازگردان منصورهادی رییس جمهور مستعفی و فراری
آغاز کرد ،اما پس از گذشت سه ماه تاکنون به اهداف
خود دست نیافته و جنبش مردمی انصاراهلل با در اختیار
داشتن  80درصد شهرهای یمن به خوبی امور این کشور
را اداره می کنند.
منصورهادی نیز که از راه دور و در عربستان به تشکیل
حکومتی خیالی دست زده همواره از جنایات آل سعود علیه
مردمش حمایت کرده و حتی بر اطرافیان خود نیز تسلط
سیاسی ندارد.

پرچم تهدید گروه تکفیری داعش در کنار کعبه!

داعش اوباما را هم تهدید کرد!

داعش در فایل صوتی ضمن دعوت از تمامی مسلمانان برای "جهاد" در ماه رمضان و
اعالم تشکیل "والیت قفقاز" ،اوباما را به شکستهای پی در پی تهدید و حزبش را ناتوان
توصیف کرد.
به گزارش روزنامه مصری الیوم السابع ،ابومحمد العدنانی ،سخنگوی گروه تروریستی
داعش در فایلی صوتی که در سایتهای وابسته به این گروه منتشر شد از آوارگان استان
االنبار در غرب عراق که کنترل بیشتر آن در اختیار داعش است خواست به خانههای خود
بازگردند .العدنانی اعالم کرد :داعش به مناسبت ماه رمضان تمامی کسانی را که علیه آنان
سالح به دست گرفتهاند عفو میکند .در این فایل صوتی  30دقیقهای از تمامی مسلمانان
جهان دعوت شده فرصت ماه رمضان را برای به اصطالح "جهاد" مغتنم بشمارند .در این فایل صوتی ضمن اعالم عفو
عمومی اهل تسنن عراق که در کنار نیروهای دولتی و داوطلبان مردمی میجنگند ،تاکید شده که از ماه رمضان به عنوان
فرصتی برای پیوستن به داعش استفاده کنند .گروه تروریستی داعش مناطق وسیعی از شمال و غرب عراق را از ژوئن
 2014به اشغال خود درآورده است .شبکه خبری سی ان ان آمریکا اعالم کرد :العدنانی در این فایل صوتی باراک اوباما،
رئیس جمهوری آمریکا را به شکستهای بیشتر تهدید کرد .العدنانی گفت :اوباما شکست خورده است حزبش ناتوان و
هم پیمانانش سست و ارتش وی شکست خورده هستند.
سخنگوی داعش با تهدید دولت واشنگتن گفت :در طول تاریخ چیزی درباره شکست تاکتیکی آمریکا نشنیدهایم اما
پس از این و در آینده شاهد شکستهای متعدد و متوالی آن خواهیم بود.
وی در این فایل صوتی ضمن اعالم تشکیل "والیت قفقاز" اعالم کرد ابوبکر بغدادی ،رهبر داعش ،ابومحمد القدری
را به عنوان والی قفقاز تعیین کرد.

پوشاندن لباس اعدام بر
تن محمد مرسی در آخرین
جلسه محاکمه او درون دادگاه
حکومت نظامی در مصر

در پی تایید حکم اعدام محمد مرسی در پرونده حمله
به زندانها در سال  ، 2011وی یکشنبه هفته گذشته و
برای اولین بار در لباس قرمز رنگ ویژه زندانیان محکوم
به اعدام ،در دادگاه حاضر شد.
به گزارش ایسنا به نقل از روزنامه مصری الیوم السابع،
محمد مرسی ،رئیسجمهور برکنار شده مصر هفته
گذشته از سوی دادگاه کیفری قاهره به همراه چند تن
دیگر از رهبران گروه اخوان المسلمین در پرونده یورش
به زندانهای مصر در سال  2011به اعدام محکوم شد.
این حکم که پیشتر به شکل بدوی صادر و برای تایید
نهایی به مفتی مصر ارجاع داده شده بود در نهایت در
محاکم قاهره تایید شد.
در پی تایید نهایی این حکم یکی از شاهدان عینی در
جلسه محاکمه مرسی و  10تن دیگر از رهبران اخوان
درباره پرونده افشای اسناد و اطالعات محرمانه به قطر
گفت :مرسی که آرام به نظر میرسید،با لباس قرمز ویژه
محکومان به اعدام در حالی که لبخندی بر لب داشت
وارد قفس متهمان شد.
دیگر متهمان حاضر در دادگاه به محض رویت
رئیسجمهوری سابق که در ژوئیه  2013از قدرت کنار
گذاشته شد ،شروع به شعار دادن کردند.

صدور حکم  10سال زندان برای
رئیسجمهورسرنگونشدهتونس
دستگاه قضایی تونس زین العابدین بن علی و
دامادش را به همراه چند تن دیگر از مسئوالن نظام سابق
به اتهام اتالف اموال عمومی کشور ،به  10سال حبس و
پرداخت جریمه مالی محکوم کرد.
به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه خبری الوطن
العربی ،بخش کیفری دادگاه بدوی تونس طی حکمی
زین العابدین بن علی ،رئیس جمهور سابق تونس ،صخر
الماطری ،داماد وی ،رضا قریره ،و وزیر اسبق امالک دولت
تونس ،فتحی اسکری ،مسئول سابق در وزارت امالک
دولت و دو مسئول دیگر را به اتالف اموال عمومی تونس
محکوم و  10سال حبس برایشان صادر کرد.
همچنین دادگاه تونس دستور اجرای فوری حکم را
برای بن علی و الماطری صادر کرد.
تمامی این متهمان عالوه بر مجازات حبس ،براساس
فصل  96احکام جنایی تونس به پرداخت  14میلیارد دینار
جریمه ،به جرم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی ،اتالف
اموال عمومی و زیرپا گذاشتن قوانین کار محکوم شدند.

بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد:

مسأله یمن راه حل نظامی
ندارد

دبیرکل سازمان ملل متحد با اشاره به این که مسأله
یمن راه حل نظامی ندارد ،تاکید کرد :فقط یک راه حل
وجود دارد و آن هم گفتوگو و از طریق مسالمت آمیز
است.
به گزارش ایسنا ،بان کی مون ،دبیرکل سازمان ملل
متحد در مصاحبه با شبکه فرانس  24گفت :من نشست
بین احزاب یمنی را یک هفته پیش در پانزدهم ژوئن
در ژنو افتتاح کردم .متاسفانه به خاطر ورود دیرهنگام
نمایندگان حوثی نتوانستم نشست مشترکی با آنها
داشته باشم .وی ادامه داد :اقدامات فرستاده ویژه من
برای تسریع روند نتیجه ای نداشت .پیشنهاد من در آن
زمان این بود که دو هفته توقف درگیری برای کمک
های بشردوستانه صورت گیرد که در آن زمان بتوانیم
فضای سیاسی را فراهم کنیم و همزمان کمک های
بشردوستانه برای میلیون ها یمنی صورت گیرد .بان کی
مون گفت :من همواره گفتم مسأله یمن راه حل نظامی
ندارد .فقط یک راه حل وجود دارد و آن هم گفتوگو و
از طریق مسالمتآمیز است .من بار دیگر از طرفهای
یمنی میخواهم فورا خشونت را متوقف کنند و پای میز
گفتوگو بازگردند .سازمان ملل متحد در حال تالش
برای این کار است .فرستاده ویژه من همچنان درباره
توقف درگیری به خاطر کمک های بشردوستانه خوشبین
است .ما سخت در حال تالش در این زمینه هستیم.

