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آیت اهلل هاشمی رفسنجانی در گردهمایی سراسری حزب کارگزاران
سازندگی ایران اسالمی که در حسینیه جماران برگزارشد ،تأکید کرد:
برکت انقالب خود را از اینجا نشان داد.
آیت اهلل هاشمی رفسنجانی در گردهمایی سراسری حزب کارگزاران
سازندگی ایران اسالمی که در حسینیه جماران برگزارشد ،تأکید کرد:
برکت انقالب خود را از اینجا نشان داد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی آیت اهلل هاشمی رفسنجانی  ،رئیس
مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه سخنان خود با اظهار امیدواری
از اینکه افکار و اندیشه های امام روشن کننده راه جامعه باشد ،از تصمیم
جدید مسؤوالن حزب کارگزاران برای احیای آن گفت و افزود :البته
همیشه موقع انتخابات حزب فعال بود.
آیت اهلل هاشمی رفسنجانی با بیان اینکه وقت مناسبی را برای آغاز
حرکت جدید انتخاب کردید ،خاطرنشان کرد :امیدواریم اهداف اولیه حزب
و مسایلی را که تاریخ و شرایط زمان بر انسان تحمیل می کند ،دنبال و
در مسیر امام و انقالب حرکت کنید.
ایشان ،انقالب را حجت حق در عصر حاضر خواند و گفت :دنیا عادت
کرده بود که انقالب ها را با کودتا و یا احزاب نیرومند ببینند ،اما انقالب
اسالمی بدون حضور تشکیالت سیاسی و تنها با پیشتازی روحانیت و
رهبری های بی نظیر امام و حضور اکثریت قاطع مردم بود.
آیت اهلل هاشمی رفسنجانی با بیان اینکه در مبارزات به این نتیجه
رسیده بودیم که بدون حزب کارها مشکل می شود ،به تشکیل حزب
جمهوری در همان سال های اول پیروزی انقالب اشاره کرد و گفت :با
اینکه به خاطر مشغله های فراوان وقت نداشتیم ،اما برای تدوین مواضع
حزب وقت گذاشتیم و آن را عالمانه ،ملی ،دینی و به روز تهیه کردیم.
ایشان با بیان اینکه اگر دست حزب جمهوری را باز می گذاشتند ،در
اولین انتخابات مهم کشور که برای ریاست جمهوری بود ،قوه مجریه را
می گرفتیم ،افزود :امام با مصلحت هایی نسبت به حضور نامزد اصلی
حزب مخالفت کردند ،اما پس از آن فرمودند برای مجلس کار کنید که
اولین ثمره حزب ورود افراد دینی و مبارز در مجلس شورای اسالمی بود
که جلوی خیلی از انحرافات را گرفت.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با یادآوری مجموعه مسایلی که
منجر به پایین کشیدن فتیله حزب جمهوری شد ،گفت :عقیده به تحزب
در جامعه آزاد که مسؤولیت ها با رأی مردم مشخص می شود ،جزو مبانی
پذیرفته شده اسالمی ما بود که براساس آن ،شخصیت های مهم نظام این
کار را کردند که یک کار صرف سیاسی نبود ،بلکه یک کار بنیادی بود.
آیت اهلل هاشمی رفسنجانی با بیان این جمله که «پس از جنگ
از مجلس برای ریاست جمهوری آمدم» ،به آشنایی خویش از نیروها و
شخصیتهای جامعه اشاره کرد و گفت :سعی کردم کابینه دو دولت من
معتدل و فراجناحی باشد و نیروهای چپ و راست و مستقل در کابینه
باشند.
وی همچنین افزود :برخالف حرف هایی که می گویند ،وابستگی
به چپ و راست هیچ مشکلی در دولت نداشت ،چون واقع ًا کابینه کار بود.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با تشریح چرایی و چگونگی
تشکیل حزب کارگزاران سازندگی ،به جلسه جامعه روحانیت مبارز اشاره
کرد و گفت :طبیعی بود که برای تهران از دو جناح و مستقل ها نیروهایی
را معرفی کنیم ،اما روحانیت مبارز که از یک جناح بودند ،مایل بودند که
هر  30نامزد از جناح راست انتخاب شوند.
آیت اهلل هاشمی رفسنجانی با تأکید بر این نکته که نفوذ ،قدرت
و شخصیت روحانیت در وحدت و محبوبیت بین مردم است ،به منطق
خویش در آن مقطع اشاره کرد و گفت :من می گفتم روحانیت باید حالت
پدرانه خود را حفظ کند.
ایشان در ادامه گفت :در جلسات روحانیت مبارز قبول کردند که پنج
نفر از نیروهای خارج از جمع آنها باشند که تصویب شد ،اما بعدها آقای
ناطق نوری خبر داد که اعضای گروهای همسوی جامعه می گویند ما
خودمان رأی داریم و چرا باید رأی خود را به دیگران بدهیم.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان سخنان خود و ناطق
نوری در این باره گفت :وقتی به نتیجه نرسیدیم ،قرار شد با رهبری در

هنوز هم حرف اصلی را مردم میزنند

میان بگذاریم که ایشان گفتند چرا می خواهید دست دیگران را ببندید و
آنها هم نامزد معرفی کنند که در این صورت با رقابت انتخابات واقعی تر
و صندوق های رای پر می شود.
آیت اهلل هاشمی رفسنجانی با اشاره به بیانیه آغازین کارگزاران گفت:
دو بیانیه  ،زلزله ای در فضای انتخاباتی جامعه انداخت و رقبا ترسیدند که
متوسل به رهبری شدند.
ایشان با یادآوری شروط رهبری برای ورود و عدم ورود وزرا در لیست
کارگزاران ،گفت :وقتی کارگزاران شروط را شنیدند ،پیش من آمدند و
گفتند اگر رهبری راضی نیستند ،ادامه ندهیم که من با رهبری تلفنی
صحبت کردم و ایشان از زاویه پر کردن صندوق ها گفتند که معاونان و
شهردار تهران می توانند برای نامزدها لیست بدهند.
آیت اهلل هاشمی رفسنجانی با تأکید بر اینکه »منطق من حفظ جایگاه
روحانیت و عدم القای اختالف بین من و رهبری بود» ،گفت :وقتی دیدم
آنها دارند برای بیانیه امضا می گیرند ،ماجرا را به رهبری گفتم و ایشان
هم دوباره تأکید کردند که مانع حضور این گروه نشویم.
وی با اشاره به حضور قدرتمند کارگزاران در مجلس و نگرانی رقبا،
گفت :از همان زمان هم مرا پدر معنوی این حزب می دانند و هم تبلیغات
منفی علیه این حزب شروع شد که هنوز ادامه دارد.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در بخش دیگری از سخنان
خویش به کتاب «کامیابی ها و ناکامی های توسعه در ایران» از حسن
واعظی اشاره کرد و گفت :این کتاب با بیان شاخص ها ،عملکرد دولت
های پنجم تا دهم از  67تا  92را مقایسه کرده است.
آیت اهلل هاشمی رفسنجانی با بیان سرفصل های کتاب و عناوین زیر
مجموعه آن ،گفت :با استناد به آمار مراکز رسمی توضیح می دهد که هر
یک از دولت ها چه عملکردی در توسعه داشتند.
او با توصیه حاضران و جوانان به مطالعه این کتاب ،گفت :حزب
کارگزاران می تواند با استناد به این کتاب ،عملکرد خود را برای جامعه
توضیح دهد.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با انتقاد از کم لطفی کسانی که
می گویند در دولت سازندگی کارهای فرهنگی نشده است ،گفت :گسترش
دانشگاهها و حتی تأسیس مدارس شبانه روزی درمناطق محروم،توسعه
رسانه ها ،افزایش بودجه مراکز فرهنگی از مشخصات آن دوره است که
گویا منتقدین این مسائل را کارهای فرهنگی نمی دانند و به جای مسائل
زیربنایی به ظاهر سازی ها اشاره می کنند.
ایشان در ادامه افزود :درخصوص طبقات اجتماعی نیز مخالفان سیاسی
سالهای سال است که تبلیغ می کنند در دولت سازندگی فقرا فقیرتر و
اغنیا ،قویتر شدند ،اما مستندات رسمی می گوید برای اولین بار در آن
دولت بود که جدول جینی به نفع فقرا اصالح شد.
آیت اهلل هاشمی رفسنجانی در پاسخ به انتقاد کسانی که می گویند
دولت سازندگی کار سیاسی نکرد ،به برگزاری دو انتخاب پرشور،
مخصوص ًا انتخابات ریاست جمهوری در سال  76اشاره کرد و گفت :بدون
شائبه تقلب که همه قبول کردند ،انتخاباتی برگزار شد که در نوع خود

بی نظیر بود.
ایشان درخصوص سیاست خارجی دولت سازندگی نیز گفت :با سیاست
تنش زدایی ،روابط ایران با همه جای دنیا به سوی بهبود رفت که در دولت
آقای خاتمی ادامه یافت.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان زوایایی از عملکرد دولت
سازندگی برای مسایل هسته ای گفت :پایه های کار در آن زمان گذاشته
شد که بعدها ادامه یافت.
آیت اهلل هاشمی رفسنجانی در بخش دیگری از سخنان خود درباره
تحول ایجاد شده در جامعه پس از «هشت سال افراط کاریهای دولت
نهم و دهم» گفت :مردم با توجه به شناختی که از مسؤوالن داشتند ،به
این نتیجه رسیدند که افراط و تفریط کار به جایی نمی برد و باید با افکار
اعتدالی کشور را اداره کرد.
آیت اهلل هاشمی رفسنجانی با بیان این مطلب که اگر مردم ببینند
مسؤولین با رأی آنها می آیند ،صبوری می کنند ،گفت :اگر انتخابات سالم
باشد ،همه چیز در کشور ما آماده است که ایران الگوی جهان باشد.
وی با اشاره به تمدن اسالمی و نیز تمدن باستانی ایران ،گفت :می
توانیم بر پایه مکتب اهل بیت (ع) فرهنگ و تمدن ایران اسالمی را به
عنوان نمونه به دنیا عرضه کنیم.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام  ،به ظرفیت های کشور در
همه بخش ها اشاره کرد و گفت :می توانیم گذشته را جبران و در مسیر
انقالب حرکت کنیم.
آیت اهلل هاشمی رفسنجانی با تأکید بر نقش انتخابات و حضور مردم،
به جمله رهبری مبنی بر حق الناس بودن رأی اشاره کرد و گفت :گرفتن
حق انتخاب از مردم گناه بزرگی است و تا خود صاحب حق نبخشد ،فرد
خطاکار در بارگاه الهی بخشیده نمی شود.
ایشان با تأکید بر این نکته که باید برای تبیین مبانی فقهی این جمله
رهبری تحقیق و پژوهش کرد ،گفت:رهبری می توانستند این جمله را
نگویند ،ولی با هدف خاصی گفتند و باید روی آن کار و پژوهش شود.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به جمله دیگر رهبری در دیدار
اخیر با دانشجویان اشاره کرد که فرمود «:آرمان خواهی با محافظه کاری
کام ً
ال در تضاد است و آرمان خواهی با واقع بینی همخوانی دارد».
آیت اهلل هاشمی رفسنجانی دربخش دیگری از سخنان خویش به
توافق هسته ای و کار بزرگ تیم مذاکره کننده ،دولت و حمایت های
رهبری اشاره کرد و گفت:می توان از مخالفان این توافق فهمید که کار
مهمی برای احقاق حق مردم ایران و جلوگیری از تداوم ظلم آنان در
تحریم های بین المللی انجام شد.
ایشان عصبانیت اسرائیل ،البی صهیونیسم و استکباریون را نشانه
اهمیت کار دانست و گفت :ایران همیشه می گفت که براساس فتوای
رهبری ،ساخت بمب هسته ای را حرام می داند و االن همان قدرت
هایی که به خاطر کمترین کار هسته ای جلسات بین المللی می گرفتند
و قطعنامه می دادند ،به عضویت ایران در باشگاه هسته ای رسمیت
بخشیدند.

آیتاهلل هاشمی رفسنجانی در گفتوگو با المانیتور:

مخالفان توافق اشتباه میکنند
آمریکا باید گذشته را جبران کند

رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص مخالفت برخی با توافق هسته
در داخل کشور گفت :کسانی که مخالفت میکنند ،اشتباه میکنند .ما جایگاه خودمان
را حفظ کردیم و همه نیازهای زیربنایی هستهای که تا به حال داشتیم ،محفوظ
میماند.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی آیت اهلل هاشمی رفسنجانی  ،رئیس مجمع
تشخیص مصلحت نظام در گفتوگو با المانیتور در پاسخ به این سوال که با توجه
به توافق هستهای ایران با غرب ،دورنمای همکاری های سیاسی ایران با آمریکا را
چگونه ارزیابی میکنید ،اظهار داشت :طبع ًا راه آمریکا و ایران به همواری راهی که
بقیه کشورهای غربی دارند ،نیست .به خاطر اینکه از پیش از انقالب تاکنون در ایران
این تصور بوده که آمریکا پشت همه صحنههای مزاحمت و مانع تراشیهای علیه
ایران هست .ولی به نظر میرسد که آمریکاییها میخواهند یک مقدار از گذشته
فاصله بگیرند که باید این موضوع اثبات شود.
وی افزود :در مسائل هستهای هم تا به حال نسبت ًا خوب عمل کردهاند و االن هم
میبینیم که مسئوالن اجرایی آنها که از حزب دموکرات هستند ،با جمهوریخواهان
درگیر هستند و هم وزیر خارجه ،هم رئیس جمهور و هم افراد دیگر خیلی صریح
مواضعشان را اعالم میکنند .من هم همیشه نظرم و حرف اساسیام این بود که
آمریکا باید به نحوی گذشته را جبران و ذهن مردم ایران را پاک کند .ممکن است
تا االن که یک قسمت از سیاستهای آمریکا برای حل مسئله هستهای مثبت بود،
اثر گذاشته باشد و اگر بقیه راه در پرونده هستهای به نتیجه خوبی برسد ،بیشتر جلو
میآیند.
آیتاهلل هاشمی رفسنجانی درخصوص آینده روابط ایران با عربستان و کشورهای
منطقه پس از توافق گفت :ما که ذات ًا با عربستان و مجموعه کشورهای عربی
مسئلهای نداریم .چون آنها کشورهای اسالمی هستند که همکاری با آنها اولویت
قانون اساسی ماست .حتی در جنگ تحمیلی عراق علیه ایران که آن گونه از صدام
حمایت میکردند ،وقتی بعد از جنگ به سیاست تنشزدایی ایران جواب دادند و برای

همکاری پا پیش گذاشتند ،اختالفات ما خیلی زود رفع شد .در میان حوادث اختالف
انگیز کشتار مکه را داشتیم که دیدید به دستور امام حل شد .برای اینکه ذات قضیه
این گونه نیست که تباین باشد.
رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت :حوادثی که اخیراً در منطقه
هست ،یعنی اتفاقات سوریه ،عراق ،یمن و بحرین جزو مسائلی است که فاصله انداخته
است .قاعدت ًا اگر دولت ایران و آنها تصمیم بگیرند که با هم کار کنند ،سخت نیست و
مثل گذشته میشود .میتوان در یک حرکت سریع ،آن هم برای مصالح جهان اسالم
وضع را به صورت عادی درآورد .من این را عملی میدانم .البته باید ببینیم که این
حوادث به کجا میانجامد که این خیلی مهم است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا از شما برای سفر به حج دعوت کرده بودند،
گفت :ملک عبداهلل اواخر حیاتشان دو ،سه بار فشار آورد که من ماه رمضان را برای
مراسم حج آنجا باشم .آیتاهلل هاشمی رفسنجانی درخصوص اینکه آیا ملک سلمان
دعوتی هم از وی برای سفر حج بعمل آورده است ،اظهار داشت :این گروه جدید که
آمدند چیزی از من نخواستند .طبیعی است که نخواهند .چون االن شرایطی نیست
که بتوانم بپذیرم و به آنجا بروم.
رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام در واکنش به اینکه برخی در داخل ،توافق
را عقب نشینی ایران عنوان کردهاند ،تصریح کرد :در مورد خودمان ،من فکر میکنم
کسانی که مخالفت میکنند ،اشتباه میکنند .هیچ عقب نشینی نبوده و ما جایگاه
خودمان را حفظ کردیم و همه نیازهای زیربنایی هستهای که تا به حال داشتیم،
محفوظ میماند .مسئله تحقیقات ج ّدی گرفته میشود که این مهم است .حتی اگر
این بحثها هم نبود ،مدتی احتیاج به تحقیقات داشتیم .چون با سبکی که االن با ابزار
ابتدایی غنی سازی میکنیم ،نمیتواند جواب نیازهای انبوه را بدهد .االن ما میتوانیم
مث ً
ال به شماره 6و 7برسیم که ده ،پانزده برابر این محصول میدهد و احتیاج به مواد
اولیه زیادی داریم .اگر ما بخواهیم  4یا  5نیروگاه هستهای داشته باشیم و سوخت آن
را خودمان تهیه کنیم ،باید در تولید خیلی قوی باشیم.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاه به سفر اخیر اومانو
و سخنان او در جلسه کمیته روابط خارجی کنگره امریکا درباره اسناد
محرمانه آژانس هسته ای و گفت وگوی با ایران به مخالفان توافق هسته
ای غرب با ایران گفت :آنها وقتی دیدند نمی توانند به اسناد دسترسی
داشته باشند ،با حالت قهر جلسه را ترک کردند.
آیت اهلل هاشمی رفسنجانی به سخنان دیروز رئیس جمهور و وزیر
امور خارجه آمریکا نیز اشاره کرد و گفت :برای اینکه جلوی کارشکنی
های صهیونیست ها و تندروهای کنگره در مسیر توافق هسته ای را
بگیرند ،حرف هایی زدند که توانایی ها و آسیب ناپذیری ایران را به رخ
مخالفان کشیدند.
ایشان در ادامه سخنان خود با بیان بعضی از جمالت اوباما در دانشگاه
امریکن واشنگتن و تأکید او بر اشتباه بوش برای اشغال عراق ،گفت:
اگرچه اوباما به نمایندگان کنگره گفت که بوش با هزینه های تریلیون
دالری عراق را اشغال کرد ولی سود آن به ایران رسیده است ،اما آنچه ما
در عراق می کنیم ،کمک های انسانی است که برق و گاز و دیگر نیازهای
آنها را تأمین می کنیم.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود :این جمله اوباما و کری
بسیار مهم است که تحریم تارنما شده و ایران از تحریم نمی ترسد و
اگر توافق را کنگره رد کند ،اعتبار دیپلماسی آمریکا در دنیا مخدوش
می شود.
آیت اهلل هاشمی رفسنجانی در بخش دیگری از سخنان خویش با
تحسین کار تیم دیپلماسی ایران در مذاکره با تیم های دیپلماسی شش
کشور دنیا ،به بخش هایی از توافق اشاره کرد و گفت :می توانند براساس
پروتکل الحاقی تحقیق کنند که ما به طرف بمب هسته ای نمی رویم که
البته ایران و رهبر جمهوری اسالمی بارها این جمله را تکرار کردند.
ایشان با مهم دانستن متن برجام و متن توافق ،به مدیران حزب
کارگزاران سازندگی توصیه کرد که مطالب غیر محرمانه این متن را در
جلسات حزبی برای اعضا و مردم توضیح دهند.
آیت اهلل هاشمی رفسنجانی با توصیه و تأکید به اعضای حزب برای
پرهیز از تندروی و پیروی از عقل و منطق در مباحث سیاسی ،گفت:
فرصت مهمی ایجاد شد که کشور خود را بسازیم و نباید سرمایه کشور را
صرف بگومگوهای صرف سیاسی کرد.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به دیدار وزیر امور
خارجه ایتالیا گفت :قدرت های دنیا به این نتیجه رسیده اند که ایران
جایی است که اگر در صحنه نباشند ضرر می کنند.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان این نکته که اسناد
باالدستی ما بر تقویت بخش خصوصی تأکید می کند ،نسبت به واگذاریها
انتقاد کرد و گفت :از دولت گرفتند ،با قیمت های غیرواقعی به شبه دولتی
ها دادند که به هیچ جا جواب نمی دهند .رئیس مجمع تشخیص مصلحت
نظام در بخش دیگری از سخنان خویش با اشاه به سالگرد مشروطه ،به
تحلیل آن انقالب در فراز و فرود اتفاقات تاریخی پرداخت و گفت :با
پیشتازی مراجع و همراهی اصناف توانستند استبدادی را که قانون نداشت،
بشکنند و حقیقت ًا یک انقالب ساده بود.
ایشان با تأکید بر این نکته که مشروطه یک تفاوت اساسی با انقالب
اسالمی داشت ،گفت :در مشروطه اصناف و عشایر بودند و در انقالب
اسالمی توده مردم به میدان آمدند.
آیت اهلل هاشمی رفسنجانی به خاطره ای از شاه اشاره کرد که روزی
با هلی کوپتر در تهران گشت و با دیدن حضور انبوه مردم در راهپیمایی
های اعتراضی ،بعد از آمدن به دفتر خود ،به اطرافیان خود گفت که ما
برای مردم زحمت می کشیم ،پس چرا این گونه می کنند.
وی در ادامه با اشاره به انواع توطئه ها علیه انقالب اسالمی و تالش
دشمنان برای جدایی مردم از انقالب گفت :هرکس با هر توجیهی مردم را
از انقالب دور کند ،خیانت به امام و آرمان های شهداست.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با انتقاد از کسانی که اهمیتی
به رأی مردم نمی دهند ،گفت :هنوز هم حرف اصلی را مردم می زنند.
جوانان ،تحصیلکرده و آگاه هستند و نمی توان با شعارهای تبلیغاتی و بیان
آمار غیر واقعی آنها را فریب داد ،چون در بطن حوادث هستند.

مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی در کمیته روابط خارجی سنای آمریکا:

آژانس نمیتواند
توافق خود با ایران را به کنگره ارائه کند

مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی تاکید کرد که نمیتواند سند
محرمانهای توافق با ایران بر سر نحوه بازرسی و دسترسیهای آژانس
به تاسیسات هستهای ایران را در اختیار کنگره بگذارد.
به گزارش ایسنا به نقل از آسوشیتدپرس ،یوکیو آمانو مدیرکل
آژانس بینالمللی انرژی اتمی چهارشنبه گذشته پس از یک دیدار
دو ساعته غیر علنی با اعضای کمیته روابط خارجی سنای آمریکا در
جمع خبرنگاران گفت :آژانس نمیتواند یک نسخه از سند محرمان ه
توافق خود با ایران بر سر نحوه دسترسیهای بازرسان به تاسیسات
هستهای این کشور را در اختیار کنگره بگذارد.
این گفتههای آمانو در حالی مطرح شد که سناتورهای جمهوری
خواه مخالف توافق با ایران همواره تاکید کردند که باید به متن سند
محرمانه توافق آژانس در ایران دسترسی داشته باشند.
آمانو همچنین تاکید کرد که او برای محرمانه نگه داشتن این سند
تعهد قانونی دارد.
مدیر کل آژانس تصریح کرد :تصور کنید که کشوری اطالعات
محرمانه خود را در اختیار آژانس قرار دهد و ما به تعهد این کشور در راستای همکاری با آژانس احترام نگذاریم،
در آن صورت هیچ کشوری هیچگونه اطالعاتی را در اختیار ما قرار نخواهد داد.
وی افزود :این موضوع در مورد آمریکا هم صادق است .ما یک توافق محرمانه را با آمریکا داریم که قطعا نمی
توانیم اطالعات آن را نیز در اختیار کسی قرار دهیم.
به گزارش ایسنا ،جمهوری اسالمی ایران همواره ضمن رد اتهامات غرب بهویژه آمریکا مبنی بر تالش برای
دستیابی به سالح هستهای تاکید کرده است که برنامه هستهای ایران کامال صلح آمیز است.
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رئیسجمهور :در مسائل غیرهستهای هم باید با دنیا تعامل کنیم
رئیس جمهور گفت :بعضیها فکر میکنند مشکل ما با دنیا
فقط مشکل هستهای بود و حاال که این مشکل حل شد کار تمام
است ،اما ما باید با دنیا در سایر مسائل هم تعامل کنیم.
به گزارش ایسنا ،حجتاالسالم و المسلمین روحانی پس از
بازدید از شهرک صنعتی صنایع بهسازی چوب ایران در اسالم
شهر با تاکید بر این که تولید و صادرات غیر نفتی ما باید افزایش
پیدا کند گفت:
روابط ما با دنیا باید روابط سالم و تعاملی باشد .بعضیها فکر
میکنند مشکل ما با دنیا فقط مشکل هستهای بود و حاال که
هستهای حل شد ،تمام شد.
وی با بیان این که ما باید با دنیا تعامل کنیم افزود :همانطور
که در هستهای تعامل کردیم در سایر مسائل هم باید با دنیا
تعامل کنیم.
رئیس جمهور اظهار کرد :از طریق تعامل است که ما میتوانیم
فضای منطقه را درست و فضای جهانی را آماده کنیم و انشاء اهلل
بتوانیم به اهداف بزرگ ملت که در سیاستهای اقتصاد مقاومتی
هم مورد تاکید مقام معظم رهبری قرار گرفته دست پیدا کنیم.
رئیس جمهور درباره شهرک صنعتی خصوصی صنایع
بهسازی چوب ایران گفت :برای من این شهرک صنعتی بسیار
جالب توجه بود؛ چرا که با همه شهرکهای صنعتی که در ایران
میبینیم متفاوت است.
وی ادامه داد :این شهرک یک شهرک صنعتی زنده است

که از لحاظ ساختمانها بسیار مدرن و در چارچوب شهرکهای
صنعتی کشورهای پیشرفته است که امکانات جانبی از قبیل هتل
و رستوران و هم یک نمایشگاه دائمی دارد که در حال تکمیل
است.
رئیس جمهور گفت :آنچه که ما میخواهیم در ایران از لحاظ
صنعتی تکمیل شود الگوبرداری از چنین شهرکهای صنعتی
است که محصوالت آن هم نیازهای ما را برطرف میکند و هم
میتواند صادر شود.

روحانی گفت :به عزیزانی که به اینجا آمده و این کار بزرگ
را انجام دادهاند تبریک میگویم و میخواهم ملت ایران را در
پسا توافق دعوت کنم که در صنعت ،کشاورزی و خدمات به
صحنه بیایند.
روحانی افزود :دولت قادر نیست تولید کشور را به عهده بگیرد
و بر فرض هم که قادر باشد تولید کننده خوبی نیست و این مردم
هستند که باید به صحنه بیایند.
روحانی با بیان اینکه دو مشکل در زمینه تولید وجود دارد
گفت :اولین مشکل وجود بروکراسی شدید در کشور ما است.
چنانچه میبینیم یک مجموعه چند سال در بروکراسی گرفتار
است .متاسفانه دولت خودش برای تولید مانع است و هر چند
ممکن است برای این کار دالیلی داشته باشد ،اما ما حتما
میتوانیم بروکراسی را کاهش دهیم.
وی با بیان اینکه باید کاری کنیم که همه مردم در بخشهای
مختلف احساس مسئولیت کنند ،گفت :اولین قدم در ایجاد
اشتغال برای جوانان کاهش بروکراسی و برطرف کردن موانع
تولید است .دومین مساله همانطور که در اینجا مطرح شد این
است که بانکها باید وارد شوند .وقتی یک مدیر ماهر وجود
دارد بانکها باید به صحنه بیایند .بانک باید واسطه خوبی بین
پس انداز مردم و تولید باشد ،یعنی بانکها خودشان بنگاه دار
نباشند.

رئیسجمهوری در پیامی با تبریک روز خبرنگار:

خبرنگاران وجدان زنده و دیدگان بیدار جامعه هستند
رییسجمهوری کشورمان در پیامی با گرامیداشت یاد و خاطره
شهدای عرصه قلم و آگاهی و تبریک روز خبرنگار ،خبرنگاران
را دیدهبانان هویت ملی و حقوق اجتماعی دانست و تصریح کرد:
دولت تدبیر و امید خود را مرهون همدلیها و همزبانیهای
حمایتگرانه و نقادانه خبرنگاران دانسته و ارتقای جایگاه حرفهای
این تالشگران جبهه دانایی را وظیفهای مهم میداند.
به گزارش ایسنا ،متن پیام حجت االسالم و المسلمین حسن
روحانی به این شرح است:
«بسم اهلل الرحمن الرحیم
دستیابی به توسعه پایدار و تقویت و تحکیم بنیانهای اجتماعی
در دنیای پیچیده امروز که در سیطره فناوریهای ارتباطی قرار
گرفته است؛ تنها در پرتو وجود وجدانهای آگاه و دلسوز جامعه و
مشارکت مسووالنه آحاد عموم امکان پذیر است.

خبرنگاران که رسالت انتقال اطالعات بهنگام و صحیح و
نیز گزارش حقیقتها به مردم را بر عهده دارند؛ وجدان زنده و
دیدگان بیدار جامعه در مسیر تعالی و بهروزی هستند.
این تالشگران سپهر خبر و اطالع رسانی که دل در گرو
منافع ملی دارند ،تنها به نقل و روایت رویدادها نمیپردازند بلکه
با عشق به مردم و تالش حرفهای ،واقعیتها و ظرفیتهای ملی
را معرفی و با کژیها و ناراستیها به مبارزه برمیخیزند.
به واقع میتوان خبرنگاران مسئولیتشناس را که با شجاعت
قابل تحسین ،قدم در این مسیر حساس نهادهاند ،مشاوران
امین و ناصحان مشفق مدیران ارشد ،مجریان و دیگر فعاالن
و کنشگران عرصه اجتماع دانست.
از این رو ،شایسته است همه دستگاهها و بویژه وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی و وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی

با حمایت و پشتیبانی ،رفع دغدغه های معیشتی و نیز بهرهمند
کردن آنان از آزادیهای قانونی و حقوق صنفی؛ شرایطی فراهم
آورند تا این عزیزان با امید و پویایی بیشتری ،کشورمان را در
رسیدن به افق توسعه و آبادانی یاری رسانند.
دولت تدبیر و امید خود را مرهون همدلیها و همزبانیهای
حمایتگرانه و نقادانه خبرنگاران دانسته و ارتقاء جایگاه حرفهای
این تالشگران جبهه دانایی را وظیفهای مهم میداند.
با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای عرصه قلم و آگاهی،
روز خبرنگار را به تمامی خبرنگاران متعهد و تالشگر کشورمان
تبریک میگویم و توفیق روزافزون این دیدهبانان هویت ملی و
حقوق اجتماعی را از خداوند بزرگ خواستارم.
حسن روحانی
رییس جمهوری اسالمی ایران»

 2/5میلیون حساب بانکی  ،فاقد شماره یا شناسه ملی!

بعد از اعالم و انتشار آمار و اظهارات متفاوت در رابطه با
وجود حساب های جعلی در بانک های کشور ،بانک مرکزی
مجموع حساب های بانکی را حدود  410میلیون اعالم و
تاکید کرد که تنها حدود  2.5میلیون از این حسابها فاقد
شماره فعال است.
به گزارش ایسنا به نقل از بانک مرکزی ،عبدالمهدی
ارجمند نژاد  -مدیر کل مقررات و مجوز بانکی و مبارزه با
پولشویی بانک مرکزی – در باره جزئیات حساب های بانکی
توضیحاتی ارائه کرد که در ادامه آمده است .اخیرا مصاحبه
هایی از سوی برخی اشخاص در رسانه های جمعی بازتاب
یافته است که در آن ها به وجود  38میلیون حساب بانکی
بدون شماره ملی در کشور اشاره و در برخی موارد حتی ادعا
شده است از این حساب ها برای مقاصد پولشویی استفاده می
شود .آیا شما این آمار و ارقام را تائید می کنید؟
این موضوع در دو بخش قابل بررسی است؛ اول تعداد
حساب های فاقد شماره ملی و بخش دوم این ادعا که از این
حساب ها برای مقاصد پولشویی استفاده می شود.
پیش از ارائه پاسخ صحیح و دقیق به هرکدام از این دو
بخش ،الزم است به چند نکته اشاره شود؛ اول اینکه اشخاص،
به دو گروه اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی تقسیم می
شوند .اشخاص حقیقی ایرانی باید دارای شماره ملی باشند که
این شماره ،یا بر روی کارت ملی آن ها درج شده است یا در
مورد متولدین سال های اخیر ،در شناسنامه .برابر قانون ،ارائه
خدمات بانکی به اشخاص حقیقی ایرانی مستلزم احراز هویت
وی توسط بانک یا موسسه اعتباری و از جمله درج شماره
ملی شخص در سوابق مربوط است .گروه دوم ،یعنی اشخاص
حقوقی ایرانی نیز باید هر یک دارای شناسه ملی اختصاصی
باشند که به موجب آیین نامه های متعدد هیات وزیران ،ارائه
آن ها به بانک/موسسه اعتباری برای دریافت خدمات بانکی
ضروری است .چنانچه شخص ،از اتباع بیگانه باشد اعم از
شخص حقیقی یا حقوقی باید برای دریافت خدمات بانکی،
شماره فراگیر اتباع خارجی را به بانک/موسسه اعتباری ارائه
کند .اجازه بدهید که با ذکر این مقدمه ،هر دو بخش سوال
شما را پاسخ دهم .برابر آخرین آمار اخذ شده از بانک ها و
موسسات اعتباری در پایان تیر ماه سال جاری ،کل حساب
های بانکی بالغ بر  410میلیون و  661هزار و  216حساب
است که این تعداد شامل حساب های متعلق به اشخاص
حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی است .از این تعداد372 ،
میلیون و  102هزار و  60حساب دارای شماره ملی یا شناسه
ملی و یا شماره فراگیر اتباع خارجی هستند.
بنابراین ،تعداد حساب های بانکی فاقد شماره ملی ،شناسه
ملی یا شماره فراگیر اتباع خارجی  38میلیون و  559هزار و
156حساب است که از این تعداد ،صرفا  2میلیون و 442هزار
و  171حساب فاقد شماره؛ فعال هستند و بانک مرکزی در

حال پیگیری مراتب برای مسدود کردن این حساب ها است و
 36میلیون و  116هزار و  985حساب هم اگرچه فاقد شماره
هستند لیکن مسدود شده اند تا در اولین مراجعه مشتریان به
بانک ها و موسسات اعتباری ،شماره یا شناسه آن ها اخذ و
در سوابق درج شود.
در این رابطه ،اشاره به این نکته نیز ضروری است که
تعداد کل حساب های اشخاص حقیقی ایرانی  400میلیون
و  101هزار و  48حساب است و از این تعداد  366میلیون
و  394هزار و  458حساب دارای شماره ملی و تعداد33
میلیون و  706هزار و  590حساب فاقد شماره ملی است.
از این تعداد  33میلیون و  219هزار و 853حساب مسدود
شده است تا دارندگان آن ها در اولین فرصت ،اطالعات الزم
را برای تکمیل پرونده های خود در بانک یا موسسه اعتباری
تکمیل کنند و صرفا تعداد 486هزار و  737حساب فاقد شماره
ملی متعلق به اشخاص حقیقی در کلیه بانک ها و موسسات
اعتباری وجود دارد که فعال است.
به عبارت دیگر ،از مجموع  410میلیون و  661هزار و 216
حساب بانکی در کشور ،تنها  486هزار و  737حساب یعنی
حدود  0.12درصد ( 12مورد در هر  10.000حساب بانکی)
متعلق به اشخاص حقیقی ایرانی در کشور دارای فعالیت است
که فاقد شماره ملی است .البته با توجه به پیگیری های بانک
مرکزی ،این حساب ها به سرعت در حال کاهش هستند و
امیدواریم در آینده نزدیک ،این تعداد به صفر برسد.
در خصوص بخش دوم سوال که به اظهارات غیر مسئوالنه
برخی افراد اشاره کردید مبنی بر اینکه از حساب های فاقد
شماره یا شناسه ملی برای اهداف و یا مقاصد پولشویی استفاده
می شود ،ذکر این نکته ضروری است که نداشتن شماره یا
شناسه ملی نباید به معنای انجام عملیات پولشویی از طریق
آن حساب ها تلقی شود .این نتیجه گیری ،بسیار اشتباه است
و عالوه بر اینکه موجب تشویش اذهان عمومی می شود،
می تواند تبعات منفی برای کشور و اقتصاد آن در پی داشته
باشد .پولشویی ممکن است حتی از طریق حساب هایی که
دارای شماره یا شناسه ملی هستند نیز انجام شود؛ بنابر این،
درخواست بنده از برخی اشخاصی که دارای اطالعات کافی و
دقیق نیستند این است از این گونه اظهار نظر های جنجالی
که ممکن است به اعتماد مردم به نظام بانکی کشور آسیب
بزند ،پرهیز کنند .چرا برخی حساب ها فاقد شماره یا شناسه
ملی هستند؟ اساسا چرا باید حساب های بانکی در کشور وجود
داشته باشد که فاقد شماره یا شناسه ملی باشند؟
این امر ،علل مختلف و متعددی دارد .به عنوان مثال،
برخی بانک ها و موسسات اعتباری مجاز که در راستای
ساماندهی موسسات غیر مجاز ،اقدام به جمع آوری آن ها
کرده اند ،حساب های فاقد شماره یا شناسه ملی آن ها را نیز
به ارث برده اند که در بسیاری از موارد ،دارندگان حساب های

فاقد شماره هنوز برای تکمیل اطالعات پرونده های خود به
موسسات ادغام کننده رجوع نکرده اند .حدود نیمی از حساب
های متعلق به اشخاص حقیقی ایرانی که فاقد شماره ملی
هستند یعنی بیش از  200هزار حساب ،در همین گروه قرار
دارند .علت مهم دیگر این است که بسیاری از این حساب ها،
راکد و غیر فعال هستند و دارندگان آن ها مدت ها است که
به آن رجوع نکرده اند و گرنه بانک ها و موسسات موظفند
در اولین مراجعه شخص به بانک ،اطالعات حساب شخص را
بر اساس مقررات ابالغی از سوی بانک مرکزی تکمیل کنند.
به عنوان مثال ،برخی اشخاص دارای حساب های متعددی
هستند که قبل از الزام به اخذ شماره یا شناسه ملی در کشور
افتتاح کرده اند ولی شخص یا اشخاص مذکور طی این مدت
به بانک مراجعه نکرده است تا اطالعات خود را کامل کند و با
دیگر حساب های خود کار می کند .این حساب ها که از یک
سو فاقد شماره یا شناسه ملی هستند و از سوی دیگر ،دارای
فعالیت نیستند هم در آماری که ارائه می شود ،احصا می شود؛
لیکن مهم آن است که این حساب ها فعال نباشند و بانک ها
و موسسات اعتباری ،نقص مدارک و اطالعات مشتریان را در
اولین مراجعه آن ها درخواست نمایند و ارائه خدمات بانکی را
منوط به اخذ این اطالعات از مشتریان بنمایند .دلیل دیگر،
مربوط به اشخاصی است که سال ها است در کشور حضور
ندارند .همچنین ،برخی از این حساب ها ممکن است مربوط
به اشخاصی باشند که فوت کرده اند لیکن وراث شخص،
مراجعه ای به بانک نداشته اند .بانک مرکزی تا کنون چه
اقداماتی را در زمینه الزام شبکه بانکی کشور به اخذ شماره و
شناسه ملی از مشتریان انجام داده است؟ در این رابطه ،بانک
مرکزی هم در زمینه سیاستگذاری یا همان تهیه مقررات
مبارزه با پولشویی اقدامات زیادی را انجام داده است و هم در
زمینه ابالغ و اجرای این مقررات و انجام بازرسی های متعدد
و گسترده در این زمینه .بخشنامه های متعددی خطاب به
شبکه بانکی کشور صادر شده است که همگی بر لزوم احراز
هویت دقیق مشتریان تاکید دارند .همچنین در دوره های
آموزشی تربیت مدرس مبارزه با پولشویی که برای آموزش
مدرسان مبارزه با پولشویی بانک ها و موسسسات اعتباری
در بانک مرکزی برگزار شده است و تاکنون نزدیک به 360
مدرس آموزش داده شده تا به ترویج این مقوله در شبکه
بانکی گمارده شوند؛ عالوه بر تبیین اهمیت موضوع احراز
هویت مشتریان ،بر لزوم رعایت دقیق مقررات مربوط توسط
کارکنان بانک ها تاکید مضاعف شده و می شود .همچنین
اسناد ،مقاالت و کتب مختلفی که در بانک مرکزی ترجمه یا
تالیف شده است ،برای شبکه بانکی کشور ارسال می شود تا
عموم کارکنان شبکه بانکی کشور از مطالب آن استفاده کنند.
این مطالب در پایگاه اطالع رسانی بانک مرکزی نیز قرار دارد
تا عموم شهروندان نیز بتوانند از مطالب آن ها بهره گیرند.

 7تذکر وزیر خارجه ایران به رئیسجمهور آمریکا:

عادت خطرناک مربوط به قرون گذشته را
کنار بگذارید

محمد جواد ظریف ،وزیر امورخارجه کشورمان به سخنان اوباما رییسجمهور آمریکا
پاسخ داد.
به گزارش خبرگزاریها ،نکاتی را که وزیر امور خارجه کشورمان در پاسخ به
رییسجمهور آمریکا مورد تأکید قرار داده به شرح زیر است:
 -1جمهوری اسالمی ایران هیچگاه به دنبال سالح هستهای نبوده و نخواهد بود؛ لذا
این ادعا که در توافق اخیر وین راههای مختلف دستیابی ایران به سالح هستهای بسته
شده ،در واقع تحصیل حاصل است و صرفا به منظور راضی کردن منتقدین داخلی و
صهیونیستها بیان میشود.
 -2تحوالت چندین سال گذشته نشان داده است که آنچه موجب ناامنی و گسترش
افراط و تروریسم در منطقه ما شده است ،سیاستها و اقدامات نسنجیده دولتهای
ایاالت متحده و برخی از متحدینشان در منطقه به ویژه رژیم صهیونیستی بوده که جز
تخریب و جنگ و افراط برای مردم این منطقه و جهان حاصلی نداشته است .مقامات
کنونی آمریکایی بارها خود به این واقعیات اذعان کرده اند ولی کماکان تالش میکنند
با فرافکنی از واقعیات تاریخی فرار کنند.
 -3صلح ،امنیت و ثبات در محیط پیرامونی همواره مهمترین اولویت سیاست خارجی
جمهوری اسالمی ایران بوده است که برشناخت صحیح از واقعیات این منطقه بنا
شده و به عکس فراز و نشیب ها ،دوگانگیها و تناقضات خطرناک سیاستهای برخی
کشورهای مؤثر ،از انسجام و استمرار برخوردار بوده و همواره بر صلح و دوستی با همه
همسایگان ،حمایت از خواست مردم و مقابله با تهدیدات مشترک از جمله تجاوز خارجی،
افراط ،تروریسم و فرقهگرایی بنا شده است .جمهوی اسالمی ایران حمایت از دوستان و
متحدین منطقهای خود در برابر این تهدیدات مشترک را ادامه خواهد داد و بارها اعالم
آمادگی کرده است که با سایر همسایگان نیز بر پایه احترام متقابل در برابر این چالش
های مشترک و در جهت ثبات منطقه و جهان همکاری کند.
-4ایران با خودباوری و عقالنیت در مذاکرات اخیر هستهای نشان داد که حتی
بحرانهای ساختگی را نیز میتوان از طریق تعامل و گفتوگو و بر مبنای احترام متقابل
حل و فصل نمود؛ لذا مبانی و پایههای لرزان پروژه خطرناک و بیاعتبار ایرانهراسی
فرو ریخته و تالش برای دمیدن روح تازه به آن در جهان و منطقه خریداری نخواهد
یافت و تنها میتواند سودهای هنگفت برای فروشندگان تسلیحات مرگبار به بار آورد و
منابع محدود منطقه و جهان را بجای مبارزه با فقر و جهل و بی عدالتی ،برای خریدهای
بیرویه تسلیحات نمایشی هدر دهد .حفظ گفتمان گذشته و تالش برای راضی نگاه
داشتن و خوشامد جنگ طلبان جز بارکردن هزینه بر مردم آمریکا ،منطقه و جهان
حاصلی نخواهد داشت.
 -5برای چندمین بار به مقامات ایاالت متحده متذکر میشویم که جهان متمدن
قریب به یک قرن است که گزینه استفاده از زور و تهدید به آن به عنوان ابزار سیاست
خارجی را کنار گذاشته و آن را نه تنها غیرانسانی و غیرقانونی بلکه ناکارآمد میداند.
تهدید به توسل به زور نقض مسلم قواعد آمره حقوق بین الملل است و مسئولیت
بینالمللی به دنبال دارد ،و به عالوه فایدهای جز هدر رفتن منابع و حیثیت ایاالت
متحده به دنبال نداشته و نخواهد داشت .مردم آمریکا و جهان حق دارند سوال کنند که
جنگهای ایاالت متحده در  50سال گذشته چه منفعتی جز تحمیل هزینههای فراوان
مالی و جانی و حیثیتی برای مردم آمریکا و ناامنی و بیثباتی برای مردم جهان به دنبال
داشته است .وقت آن است که این عادت خطرناک و مضر دیرین که مربوط به قرون
ماضی است کنار گذاشته شود.
 -6خاطره حمایت ایاالت متحده از کودتا ،جنگ تحمیلی ،استفاده صدام از سالح
شیمیایی ،توهینهای مقامات آمریکایی به ملت ایران ،اتهامات بیاساس و تحریمهای
کور و غیرانسانی علیه این مردم و تداوم گفتمان بیخاصیت تهدید در حافظه تاریخی
مردم ایران زنده است وگرنه این مردم با ملت آمریکا مشکلی ندارند .خوبست مقامات
آمریکایی بجای تکرار برخی عبارات کلیشه ای به این واقعیت بیندیشند که انزجار از
سیاست های غلط دولت های ایاالت متحده منحصر به مردم ایران نیست و ایاالت
متحده نیازمند اصالح سیاست هایی همچون حمایت از جنایات رژیم صهیونیستی علیه
مردم فلسطین است که تنها آخرین نمونه این وحشی گری ها ،سوزاندن یک کودک
خردسال فلسطینی بود .اعالم انزجار مردم ایران و جهان اسالم از این سیاستها طبیعی
است و منحصر به مردم این منطقه نیز نیست و نباید دستاویزی برای اتهامات بیاساسی
همچون یهودیستیزی و یا ضدیت با مردم آمریکا قرار گیرد .اگر دولت آمریکا خواهان
تغییر دیدگاه و شعارهای مردم ایران و جهان است ،بهتر است به تغییر سیاستها و
رویکردهای خود فکر کند.
 -7دولتهای قبلی آمریکا فرصتهای مهمی را با باورهای غلط و آرزوهای خیالی به
هدر دادهاند و خوبست از این فرصت تاریخی برای به دست آوردن اعتماد ارزشمند مردم
ایران که به دلیل دهه ها سیاست غلط و خصمانه ایاالت متحده کامال تخریب شده است
استفاده نمایند .مردم ایران با حضور حماسی خود در انتخابات اخیر نشان دادند که تالش
برای ایجاد دو دستگی میان مردم و شکاف افکنی میان مردم و حاکمیت شکست خورده
است .مردم ایران یک پارچه ،هوشیار ،مقاوم و بزرگ منش اند و در برابر تهدید ،تحمیل
و تحریم دالورانه می ایستند و در برابر احترام و تکریم بزرگوارانه پاسخ می دهند .ده
ها سال سیاست غلط در برابر مردم ایران آزموده شده و هیچ دستاوردی برای ایاالت
متحده نداشته است و اکنون فرصتی استثنایی برای اصالح گذشته و آزمودن راه جدیدی
است که تنها ظرف دو سال و علیرغم همه فراز و نشیب ها و حتی برخی کجروی ها
دستاوردی بزرگ برای همه صلح طلبان به بار آورده است.

اقتصادی
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رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی خبر داد

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات خبر داد

اجرای فاز دوم فیلترینگ هوشمند

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات از اجرای فاز
دوم پروژه فیلترینگ هوشمند سایتها و شبکه های
اجتماعی با همکاری یک شرکت خارجی خبر داد.
به گزارش مهر ،محمود واعظی در جمع
خبرنگاران در مورد آخرین وضعیت پروژه فیلترینگ
هوشمند گفت :فاز دوم فیلترینگ هوشمند را با یک
شرکت خارجی آغاز کرده ایم و در این پروژه از توان
پژوهشگران داخلی نیز استفاده خواهیم کرد؛ به این
منظور با برخی دانشگاهها و پژوهشگران نیز قرارداد

بسته ایم.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با تاکید براینکه آنچه مورد نیاز مردم است به
هیچ عنوان فیلتر نمی شود ،اضافه کرد :فیلترینگ هوشمند تنها برای سایتها و شبکه
هایی که آسیب اجتماعی به همراه دارند اجرا می شود.
واعظی با بیان اینکه طبق تحقیق و برنامه ریزی صورت گرفته تا پایان امسال این
پروژه عملیاتی می شود ،گفت :بودجه مدنظر به پروژه فیلترینگ هوشمند تخصیص
داده شده است.

رئیس سازمان امور مالیاتی:

در صورت درخواست دولت ،اطالعات مؤدیان
برای حذف یارانه پردرآمدها اعالم میشود

رییس سازمان امور مالیاتی گفت :در صورت
خواست حاکمیت ،اطالعات مودیان برای حذف یارانه
پردرآمدها برای اجرای قانون دراختیار نهاد حاکمیتی
قرار داده میشود.
به گزارش ایسنا ،علی عسکری در مورد همکاری
سازمان امور مالیاتی با دولت برای حذف یارانه
پردرآمدها اظهار کرد :دولت برای برخی وظایف خود
نیاز به اطالعاتی دارد که این امر هم طبیعی است و
هم تکلیف قانونی است .هدفمندی یارانهها نیز قرار
است به گونهای انجام شود که یارانه به افراد نیازمند برسد و افرادی که نیاز به
دریافت آن ندارند حذف شوند .عسکری افزود :دولت در گذشته این قانون را به این
شکل اجرا نکرده است و اگر بخواهد حکم را اجرا کند باید افرادی را که نیازی به
دریافت یارانه ندارند حذف کند ،اما تا به حال برای این امر از سازمان امور مالیاتی
اطالعاتی درخواست نکرده است .وی با تاکید بر اینکه تا به حال فرآیند حذف یارانه
پردرآمدها براساس اطالعات ثبت شده در پایگاه هدفمندی صورت گرفته است،
گفت :اگر زمانی حاکمیت برای فرآیند یارانه پردرآمدها نیازی به اطالعات سازمان
امور مالیاتی باشد طبق قانون آن را در اختیار حاکمیت قرار خواهیم داد ،اما من هیچ
یک از اطالعات مودیان را به هیچ وجه به فردی خارج از حاکمیت نخواهم داد .رییس
سازمان امور مالیاتی افزود :این امر بستگی به تصمیم دولت در فرآیند حذف دارد
ولی من در کمیته مربوط به این امر نیستم و تا به حال نظری از من گرفته نشده
است .عسکری در ادامه با اظهار به اینکه سازمان امور مالیاتی طی چهار ماهه امسال
 4میلیون و  800هزار اظهارنامه دریافت کرده است ،گفت 45 :درصد مالیاتهای
وصول شده تنها از  1500شرکت بوده است و تهران به تنهایی  55درصد مالیاتهای
وصولی کل ایران را میپردازد .وی با تاکید بر اینکه اندازه فعاالن اقتصادی برای
پرداخت مالیات متفاوت است ،ادامه داد :تهران ،اصفهان ،خوزستان ،خراسان رضوی،
آذربایجان شرقی و فارس بیشترین سهم را در مالیاتهای وصولی کشور دارند.

حذف تدریجی یارانه خانوارهای پردرآمد

رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی
با بیان اینکه یارانه خانوارهای پردرآمد
در حال حذف است ،گفت :وزارت تعاون،
کار و رفاه اجتماعی نیز وظیفه شناسایی
افراد پردرآمد را بر عهده دارد.
به گزارش ایسنا ،محمدباقر نوبخت
در حاشیه سفر یک روزه خود به استان
زنجان در جمع خبرنگاران ،اظهار کرد :در
حال حاضر  76میلیون نفر در ایران یارانه
نقدی دریافت میکنند که به مرور یارانه
افراد پردرآمد پس از شناسایی حذف
خواهد شد و افرادی نیز که اعتراض دارند میتوانند مراتب
اعتراض خود را در سایت اعالم شده مطرح کنند.
وی به آخرین وضعیت مسکنمهر نیز اشاره کرد
و افزود :در بخشی از مساکن ساخته شده در قالب این
طرح زیرساختها آماده نیست ،با این حال دولت یکهزار
میلیارد تومان در ارتباط با انشعابات ،برای کاهش فشار به
متقاضیان متحمل شده است.
این مسئول افزود :برای بهبود شرایط مسکن برای
اقشار آسیبپذیر ،دولت وام ارزانقیمت در اختیار افراد
قرار میدهد تا با ایجاد واحدهای تولیدی مسکن ،خود نیز
صاحبخانه شوند که اولویت ما زنان سرپرست خانوار و
زوجهای جوان است.
وی به دغدغه صاحبان صنایع در ارتباط با ورود
هیاتهای تجاری به کشور نیز اشاره کرد و یادآور شد:
اولویت دولت حمایت از صنایع داخلی است و در کنار آن
به دنبال جذب سرمایهگذاران خارجی هستیم تا در برخی
حوزهها ورود پیدا کنند.
نوبخت در خصوص توان خرید مردم نیز گفت :این
موضوع را قبول داریم و دولت برای رفع این مشکل اقدام
به افزایش حقوق کارمندان دولت در دو سال گذشته کرده
است ،ولی باید به این نکته توجه داشت که تورم باال عامل
کاهش قدرت خرید است که دولت با برنامهریزیهای به
عمل آمده درصدد کاهش آن و رساندن نرخ تورم به زیر
 10درصد است.
وی به نرخ بهره بانکی نیز اشاره کرد و افزود :اعدادی
همچون نرخ بهره  12یا  13درصدی دستوری بوده و هیچ
کجا اجرا نمی شد .در ماههای اخیر اعالم کردهایم بانکها
نرخها را به  20تا  22درصد برسانند و بانک مرکزی با
موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز نیز برخورد میکند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی با اشاره به
اینکه ما گروگان طرحهای گذشته هستیم ،گفت :کوپن
کلنگزنیها تمام شده و دولت در حال تالش برای تمام
کردن آنها است.
نوبخت همچنین در جلسه شورای برنامهریزی و توسعه
استان زنجان ،با اشاره به اینکه بیشتر اعتبارات برای
تکمیل پروژههای عمرانی قبلی اختصاص مییابد ،اظهار
کرد :ما به جای اینکه کلنگهای مختلف بزنیم طرحهایی
که قابلیت اتمام دارند را در اولویت قرار دادیم تا در همین
دوره به اتمام برسانیم.

این مسئول با بیان اینکه برنامههای
پنج ساله در درون خود به پنج برنامه
یک ساله تقسیم میشود ،افزود :ادارات
و سازمانها اگر خواهان کمک به اجرای
برنامهها هستند در قالب بودجه ساالنه
عمل کنند و شورای برنامهریزی و توسعه
در استانها کمک شایانی به این مسئله
میکند.
معاون رئیسجمهور در ادامه به سند
چشمانداز  20ساله کشور اشاره کرد و
یادآور شد :این سند توسط مقام معظم
رهبری ابالغ شد و هدف راهبردی آن توسعهیافتگی در
افق  1404است و برای رسیدن به این هدف نیاز به برنامه
داریم که نصف زمان برای برنامه  20ساله پیش رفت ،اما
بنا به دالیلی نصف راه طی نشد.
نوبخت خاطرنشان کرد :مقام معظم رهبری در سال
گذشته سیاستهای اقتصاد مقاومتی را مطرح کردند که ما
معتقدیم باید از سیاستهای ابالغی استفاده و در راستای
سند پیش رویم.
وی همچنین به ضرورت توجه به برنامهریزی جهت
توسعه استان زنجان اشاره کرد و یادآور شد :برای امسال در
نظر داریم در تخصیص اعتبارات بر اساس عدالت به استان
کمک کنیم و این در شرایطی است که جایگاه استان
زنجان در بودجه سال  1394مناسب بوده است ،به طوری
که اعتبارات جاری استان  49.8درصد افزایش داشت و
در طرحهای عمرانی نیز به ترتیب طرحهای ملی و ویژه
استانی شاهد افزایش  42و  41درصدی بودیم.
سخنگوی دولت با اشاره به اینکه برای سال آینده
توافق شده است یک بار جهت توازنبخشی و عدالت،
همه طرحهای استان را بررسی و در بودجه  1395لحاظ
کنیم ،تصریح کرد :این کار با استفاده از ظرفیت نخبگان و
اتاقهای فکر امکانپذیر است.
وی ادامه داد :برای طرحهای مصوب در سفر
ریاستجمهوری به استان زنجان نیز برای امسال144 ،
میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است.
معاون مجلس و امور استانهای سازمان مدیریت و
برنامهریزی نیز در این جلسه با اشاره به روند انحالل
این سازمان در سالهای گذشته و مشکالتی که در این
خصوص رخ داد ،اظهار کرد :یکی از تبعات این تصمیم این
است که در سال  1392تعداد پروژهها به دو هزار و 900
مورد افزایش یافت که به قیمت آن سال نیاز به  400هزار
میلیارد تومان اعتبار است و اتمام آن  18سال به طول
خواهد کشید.
علیرضا صالح خاطرنشان کرد :با تشکیل سازمان به
دنبال کار کارشناسی و تصمیمسازی هستیم و در سازمان
جدید حداکثر تنفیذ اختیارات را به استانها دادهایم و برای
بهبود روند کار چابکسازی سازمانی در دستور کار قرار
گرفته است.وی همچنین به نظارت بیشتر بر امور اشاره
کرد و افزود :نباید نسبت به این موضوع بیتفاوت بود و
امیدواریم در این راه بتوانیم به موفقیتهایی دست یابیم.

وعدهرئیسکلبانکمرکزیبرایبرقراری«ال.سی»وتاسیسشعببانکهایخارجیدرایران
رییسکل بانک مرکزی وعده داد تا ضمن برطرف شدن مشکل گشایش ،LC
محدودیت تاسیس بانکهای خارجی در کشور نیز رفع شود.
به گزارش ایسنا ،ولیاهلل سیف در نشست مشترک در اتاق بازرگانی تهران با اشاره به
شرایطی که نظام بانکی کشور در سالهای گذشته با تشدید تحریمها با آن مواجه شده
است ،اظهار کرد :این در حالی است که در شرایط پساتحریم فضای جدیدی برای نظام
بانکی ایجاد شده که حدود  10سال از فضای بانکداری بینالمللی دور بوده است از این
رو باید بانکها خود را بهروز کرده و با پیشرفتهای بانکداری دنیا حرکت کنند.
وی در مقابل درخواست بخش خصوصی برای رفع مشکل گشایش ( LCاعتبار
اسنادی) تاکید کرد که با توجه به لغو تحریمها بر اساس توافق هستهای حتما مشکل
گشایش  LCحل خواهد شد چرا که این موضوع نیاز به برقراری روابط کارگزاری
بینالملل و تقویت آن است به طور یقین میتوانیم در شرایط پساتحریم مکانیزم گشایش
 LCرا مجدد برقرار کنیم.رییسکل بانک مرکزی همچنین به شرایط ورود بانکهای خارجی در کشور
اشاره کرد و گفت :در حال حاضر نیز شرایط ما به گونهای نیست که متقاضیان خارجی با محدودیت زیادی
مواجه باشند .این در حالی است که در مناطق آزاد محدودیتی برای تاسیس شعبه بانکهای خارجی و یا
حتی تاسیس بانک جدید نداریم.
سیف ادامه داد :در داخل کشور نیز برای تاسیس شعبه بانکهای خارجی مشکلی وجود ندارد ،اما برای
تاسیس بانکهای جدید محدودیتهایی است که اکنون در حال بررسیهایی به منظور تاسیس بانک
مشترک با افزایش سهم سرمایهگذاری بخش خارجی هستیم این در حالی است که در حال حاضر مجوز
تاسیس تا  40درصد سرمایهگذاری بخش خارجی وجود دارد.
تاکید رئیس کل بر ماده  20قانون رفع موانع تولید
رییسکل بانک مرکزی در ادامه در مقابل برخی ابهامات در رابطه با تسویه بدهی بدهکاران ارزی با
تاکید بر ماده  20قانون رفع موانع تولید ،توضیح داد :در آییننامه این ماده تاکید شده که بدهی بدهکاران
ارزی تا چهارم مهرماه سال  1391که مرکز مبادالت ارزی تاسیس شد بر اساس نرخ  1226تومان تسویه
میشود که این بدهی تبدیل به ریال شده و نرخ سود  20درصد نیز به آن تعلق میگیرد.
بانک مرکزی هیچگاه نرخ ارز را تعیین نخواهد کرد

سیف همچنین در مورد درخواست بخش خصوصی برای ساماندهی نرخ ارز و یکسانسازی آن ،گفت:

تک نرخی کردن ارز دغدغه همیشگی بانک مرکزی بوده اما باید توجه داشت که تا
زیرساختهای آن به ویژه برقراری و تقویت رابطه کارگزاری بینالمللی وجود نداشته باشد،
نمیتوان به آن ورود پیدا کرد .با این وجود امیدواریم تا با لغو تحریمها و برقراری روابط
بینالملل بانکی بتوانیم نسبت به یکسانسازی نرخ ارز به طور جدیتری اقدام کنیم.
وی با اشاره به اینکه نظام ارزی ما شناور مدیریت شده است ،تاکید کرد :بر این اساس
حتی در صورت تک نرخی شدن ارز ،بانک مرکزی هیچ دخالتی در تعیین نرخ نخواهد
داشت و این بازار و عرضه و تقاضای آن است که قیمت را تعیین میکند بنابراین وظیفه
بانک مرکزی ،نظارت بر بازار و جلوگیری از نوسان شدیدی خواهد بود که به دست
سفتهبازان و یا هیجان کاذب ایجاد خواهد شد.
ساختار نظام بانکی واقعا معیوب است

رییسکل بانک مرکزی همچنین به مشکالت موجود در ساختار نظام بانکی اشاره کرد و گفت :ساختار
نظام بانکی ما واقعا معیوب است به طوریکه در بخشهایی از جمله نرخ کفایت سرمایه واقعا مشکل داریم
چرا که به شدت پایین بوده و حتی به کمتر از چهار درصد میرسد بنابراین باید در مورد افزایش سرمایه
بانکها به طور جدی کار کرد .وی اشارهای هم به سختی کار بانکها در تامین مالی  90درصدی اقتصاد
کشور داشت و خاطرنشان کرد :باید اقداماتی برای کاهش این فشار انجام شود تا بتوان تامین مالی
بلندمدت را به بخش بازار سرمایه واگذار کرد و بانکها فقط در حوزه تامین مالی کوتاهمدت و بنگاههای
کوچک متمرکز شوند این در حالی است که وجود بدهیهای دولت به بانکها ،بدهی دولت به بخش
خصوصی و معوقات بانکی همچنین بنگاهداری بانکها موجب قفل شدن بخش زیادی از منابع آنها شده
و قدرت مانور در تسهیالتدهی را از آنها سلب کرده است.
در حال بررسی بورس ارز هستیم

رییس کل بانک مرکزی همچنین در حاشیه این نشست در رابطه با اینکه این بانک تصمیمی برای
راهاندازی بورس ارز دارد ،خاطر نشان کرد :آنچه مسلم است ارز نیازمند بازاری خواهد بود که بتواند در آن
معامله شده و قیمت واقعی آن مشخص شود .حال این بازار میتواند بین بانکی و یا در قالب بورس ارزی
باشد ،اما هماکنون در حال بررسی این موضوع هستیم.
وی در مورد اینکه با یکسان سازی نرخ ارز ،مرکز مبادالت ارزی همچنان به فعالیت خود ادامه خواهد
داد :گفت :خیر این مرکز با تکنرخی شدن ارز برچیده میشود.

کاهش 4درصدی قیمت
متوسط مسکن طی  3ماهه اول
سال جاری در تهران

آمار سه ماهه نخست امسال نشان میدهد متوسط
بهای یک متر آپارتمان در شهر تهران  4درصد نسبت
به سه ماهه قبل از آن کاهش یافته است.
به گزارش ایسنا ،بر اساس آمار وزارت راه و
شهرسازی ،گزارش فصلی بازار مسکن در بهار 1394
نشان داد :متوسط بهای یک مترمربع آپارتمان در
شهر تهران در سه ماهه اول سال  1394به عدد 39.9
میلیون ریال رسید که نسبت به سه ماهه قبل معادل
 4درصد و نسبت به سه ماهه مشابه سال قبل 2
درصد کاهش یافته.
نگاهی به روند فصلی قیمت مسکن از ابتدای سال
 1390تا پایان بهار سال  1394در شهر تهران حاکی
از این است که قیمت مسکن از بهار سال  1392با
ثبات نسبی مواجه شده و در حدود  40میلیون ریال به
ازای هر متر مربع دارای نوسانات اندک تا  3میلیون
ریال بوده است.
مقایسه نرخ رشد قیمت مسکن با تورم عمومی
نیز نشان میدهد که از بهار  1392نرخ رشد قیمت
مسکن همواره پایینتر از نرخ رشد تورم بوده؛ در
نتیجه میتوان گفت قیمت حقیقی مسکن کاهش
یافته است.
بنابراین گزارش بیشترین قیمت به ترتیب متعلق
به مناطق  2 ،3 ،1و  6و کمترین قیمت متعلق به
مناطق  20 ،17 ،18و  19میباشد.
بر اساس پیشبینی کارشناسان با توجه به عدم
تعادل قیمتها با قدرت خرید مردم حداقل تا یک
سال آینده هم قیمت مسکن افزایش نخواهد یافت.
اما در یک سال آینده احتماال شاهد انباشت تقاضا
خواهیم بود و در صورتی که آن انباشت پاسخ داده
شود ،افزایش قیمت نخواهیم داشت .لذا اجرایی شدن
طرح جامع مسکن از سوی دولت ضروری است.

افتتاح  5هزار «واحد مسکن
مهر پردیس» تا شهریور

در بازدید معاون عمرانی وزیر کشور و معاون
عمرانی استانداری تهران به همراه چند تن از مقامات
محلی از روند ساخت واحدهای مسکن مهر پردیس،
مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید از افتتاح 5
هزار واحد مسکن مهر در هفته دولت در این شهر
خبر داد.
به گزارش ایسنا ،محسن نریمان با اعالم پیشرفت
فیزیکی  70درصدی مسکن مهر پردیس ،گفت:
85هزار واحد مسکن مهر در پردیس درحال ساخت
است که این واحدها باالی 70درصد پیشرفت فیزیکی
دارند که در این میان پروژه کوزو با 35هزار واحد
مسکن مهر ،پیشرفت فیزیکی 75درصدی را داراست.
معاون وزیر راه و شهرسازی در این بازدید با اشاره
به اهتمام ویژه وزارت راه و شهرسازی و دستگاه های
خدمات رسان برای تکمیل پروژه های مسکن مهر
پردیس ،افزود :مهم ترین کار ما در حال حاضر فراهم
کردن خدمات زیربنایی و روبنایی برای شهر جدید
پردیس است که این مهم با همکاری دولت و دستگاه
های خدمات رسان محقق خواهد شد.
نریمان در ادامه اظهار داشت :تمام تالش ما این
است که خدمات زیر بنایی و روبنایی واحدهای مسکن
مهر پردیس از محل تهاتر و مدیریت دارایی ها تأمین
شود تا این هزینه ها به دوش متقاضیان نیفتد.
براساس گزارش شرکت عمران شهرهای جدید،
مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره این شرکت همچنین
خاطر نشان کرد :مشکالت زیادی پیش رو داریم ،اما
پروژه مسکن مهر پردیس و دیگر شهرهای جدید هیچ
گاه متوقف نشده و تمام تالش خود را برای تکمیل
پروژه ها به کار می بندیم تا هرچه زودتر متقاضیان
در خانه های خود با تمامی امکانات شهروندی مستقر
شوند.
گفتنی است در این بازدید یک روزه ،معاون
عمرانی وزیر کشور و معاون عمرانی استانداری تهران
و مقامات محلی از فاز  ،11تونل ارتباطی راه های فاز
 5،9و 11و همچنین کالنتری تازه تاسیس فاز 11
بازدید کردند.

اقتصادی
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ارتباطات میلیاردی بابک زنجانی و سعیدمرتضوی!
از مرتضوی انکار و از نمایندگان اصرار .دادستان سابق تهران
درباره ارتباطش با زنجانی گفته« :این مسأله را تأیید نمیکنم؛
ارتباطم با بابک زنجانی دروغ و افتراست» .با این حال نمایندگان
نهتنها آن را افترا نمیدانند بلکه بهدرستی به امضای رسمی
قراردادهای بین مرتضوی و زنجانی اشاره دارند و به شوخی
میگویند« :شاید آقای مرتضوی آلزایمر زودهنگام گرفته».
به گزارش شرق ،حسین دهدشتی ،کیف چرمی بهدست به
سمت کازیهاش میرود .نماینده آبادان است و سالهاست در کنار
مسائل حوزه انتخابیه ،درگیر پرونده بابک زنجانی است .درباره
روابط تجاری و اقتصادی زنجانی و مرتضوی به اسناد مندرج
در ویژهنامه «خورشید» اشاره دارد؛ همان ویژهنامه آبیرنگی که
اسناد متعددی از دوره مدیریت سعید مرتضوی را در قالب سند در
اختیار همگان قرار داد و به گفته برخی نمایندگان« ،سوتی بزرگ
ی بود».
مرتضو 
سادهانگاری است مالقات این دو را اتفاقی بدانیم

دهدشتی ویژهنامه را ورق زده و به صفحه  157آن میرسد .باالی صفحه چنین نوشته
شده « 27آذر سال  91تفاهمنامهای بین سازمان تأمین اجتماعی و هلدینگ سورینت قشم
منعقد شد ،براساس آن تعداد زیادی از شرکتهای خارج از استراتژی سرمایهگذاری تأمین
اجتماعی به این هلدینگ سرمایهگذاری واگذار و مقرر شد وجه مربوط به این تفاهمنامه به
حساب ارزی سازمان تأمین اجتماعی نزد بانک مسکن واریز شود».
دهدشتی به تصویر قراردادها اشاره دارد؛ سه تصویر از قرارداد میان سعید مرتضوی و
بابک زنجانی که نشان از همکاری جدی اقتصادی این دو دارد .دهدشتی سرش را باال
آورده و میگوید« :حاال اینکه این دو نفر چطور در تأمین اجتماعی به هم رسیدهاند هم
از آن سؤالهایی است که امیدواریم ادامه پیگیریها و رسیدگی به پرونده مرتضوی،
گرهگشای آن شود».
بهگفته او« ،تفاهمنامه میان این دو اتفاقی نبوده ،اینکه کار نگارش و امضای تفاهمنامه
با این سرعت انجام شده نشان میدهد که مسائلی در کار است ،یا واسطههایی هستند
یا خودشان خواستند یکجوری ماجرا را پوشش دهند .سادهانگاری است که مالقات این
دو را اتفاقی بدانیم».
«دیگران مخفی» چه کسانی هستند؟

دهدشتی البته استدالل صریحتری درباره این همکاریها دارد و میگوید« :شبکه رانتی
حامی زنجانی و مرتضوی یکی است .سؤال من از مسئوالن این است که چه افرادی از این
همکاریهای بیننهادی سود بردهاند ،چه افراد و نهادهایی این دو را به یکدیگر نزدیک
کردهاند و در واقع سؤال اصلیتر آنکه ،آنها  -نه زنجانی و مرتضوی  -بلکه آن «دیگران
مخفی» چه کسانی هستند» .ویژهنامه «خورشید» ویژهنامه گرانی است .با صفحات تمام
گالسه و پر زرق و برق .سراسر پر از مستنداتی که حاال به راحتی میتوان تکتک آنها را
بهعنوان سند بهکار گرفت .در برخی صفحات نیز تصاویر برخیها و حمایت بیدریغشان
از مرتضوی به چشم میخورد.
صفحه  157ویژهنامه خورشید و اسناد امضای مرتضوی

نماینده آبادان به صفحه  157ویژهنامه نگاه میکند؛ عینکش را از کیفش درآورده و به
تصویر تفاهمنامهای اشاره دارد که در قالب دو  -سه صفحه روی سربرگ وزارت تعاون،
کار و رفاه اجتماعی تنظیم شده است .پای قرارداد اسامی متعددی آمده اما اسم ابتدایی
و انتهای نامه را میخواند «دکتر سعید مرتضوی» مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی و
رئیس هیأت مدیره شستا .امضا با خطوطی ساده و پیشپاافتاده پای نام مرتضوی دیده
میشود .آخرین نامه نیز مربوط میشود به «بابک زنجانی» ،فرزند مرتضی .به شماره ملی
 . ...امضای زنجانی شبیه امضای اغلب پدرهاست ،با خطوطی ساده و تکراری .اسامی
دیگری نیز پای این صفحه آمده؛ از معاون اقتصادی وقت شستا گرفته تا رئیس هیأت
ت مدیره شرکت سورینت .هم مهر سازمان تأمین
مدیره تأمین اجتماعی و رئیس هیأ 
اجتماعی در پایین تفاهمنامه درج شده و هم «سورینت قشم».

بازداشت مرتضوی کار بسیار زشتی است

یک صفحه آنطرفتر از تفاهمنامه ،تصویر عصبانی از «محمود
احمدینژاد» به چشم میخورد؛ صفحه  156ویژهنامه .پیش از سفر
به مصر در واکنش به بازداشت 24ساعته مرتضوی (بهمن )91چنین
گفته« :این موضوع را متأسفانه شنیدم ،کار بسیار زشتی است .پس
از بازگشت از سفر پیگیر موضوع خواهم بود» .موضوع تفاهمنامه
میان مرتضوی و زنجانی واگذاری  138شرکت تولیدی و خدماتی
تأمین اجتماعی به شرکت سورینت قشم در قبال دریافت 442
میلیارد ین ،معادل چهار میلیارد یورو است؛ موضوعی که تا همین
امروز اماواگرهای مالی فراوانی داشته و هنوز تکلیف برخی چکهای
ردوبدلشدهمشخصنیست.
همکاری مرتضوی و زنجانی هدایت شده بود

امیرعباس سلطانی ،نماینده بروجن است .همان ابتدای کار برخی واسطههای زنجانی
با او تماس گرفتند و از او خواستند دست از سر زنجانی و پروندهاش بردارد ،اما او میگوید
«آب از سر من گذشته و با این تهدیدها کنار نمیروم .پولی که زنجانی برده ،پول بیتالمال
است» .در راهروی مجلس مشغول قدمزدن است .به شوخی میگوید« :ما میخواهیم از
دست شما خبرنگاران فرار کنیم و شما هم رها نمیکنید» .قد بلندی دارد و به سبک همیشه
کتوشلوار تیره بر تن دارد ،درباره روابط زنجانی و مرتضوی روایتی مشابه دهدشتی دارد؛
اینکه زنجانی و مرتضوی اتفاقی یکدیگر را مالقات نکردهاند و همه اینها ریشه در یک بازی
سیاسی خطرناک داشته که خطر آن تا حدودی از سر کشور گذشته است.
مرتضوی و زنجانی هدایتشده دیدار کردند

از راهروهای همیشه شلوغ مجلس به کافیشاپ بهارستان میرسیم ،پشت میزهای
نارنجی مینشیند ،نفسی تازه میکند .اینها را یکجور به حالت زمزمه میگوید ،نقبی
میزند به ماجرای فیلم روز یکشنبه سیاه؛ فیلمی که محمود احمدینژاد در بهارستان اکران
عمومی کرد و بعدتر اسم آقای «ب.ز» بر سر زبانها افتاد .نمیخواهد خیلی وارد جزئیات
شود اما حضور مرتضوی در آن فیلم بر سر زبان افتاد« .ب.ز» را یک کد اساسی میداند.
تمایل ندارد بیشتر از این وارد جزئیات آن فیلم و برداشتهای آزادش شود .میگوید:
«مردم و افکار عمومی باید دنبال آن باشند ،این است که مرتضوی و زنجانی کام ً
ال
هدایتشده به یکدیگر معرفی شدند .دیدار این دو چیز سادهای نیست».
تخلف مشترک  150میلیاردی زنجانی و مرتضوی
«اسحاق جهانگیری» که حاال سینه پردردی از فسادهای ردیفشده در دولت گذشته
دارد ،پرسشی طرح کرد؛ اینکه «چه کسانی پولها را به زنجانی بخشیدند؟»
بعدتر «کاظم پالیزدار» ،مشاور او و دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی،
سؤال جهانگیری را پاسخ داد« :چهار نفر از اعضای هیأت دولت دهم صورتجلسهای را
در کاغذی بدون شماره یا ثبت و بهصورت دستنویس تنظیم کردند و در آن نوشتند که
منابع یکی از شرکتهای وزارت نفت از بانکی در ترکیه به حساب مؤسسه جعلی بابک
زنجانی در مالزی واریز شود» .حاال نمایندگان اتصال زنجانی و مرتضوی به یکدیگر را
اتفاقی نمیدانند .در همین حال گزارش «شرق» از واگذاری نیروگاه تبریز نیز نشان داد که
زنجانی و مرتضوی در آن واگذاری  150میلیارد تومان تخلف مشترک داشتهاند.
پیش به سوی رأی نهایی دادگاه

دادگاه مرتضوی تمام شده است .دادستان پیشین تهران با بیمیلی به این جلسهها
میآمد و هر بار هم انکار و انکار ،چه در موضوع کهریزک و چه در ماجرای تأمین اجتماعی.
نتیجه دادگاه مرتضوی به همین زودی مشخص خواهد شد .نهتنها پرونده کهریزک ،بلکه
اتهامهای گزارششده در سازمان تأمین اجتماعی کولهبار او را سنگینتر از همیشه کرده
است .با این حال مرتضوی کماکان با همان روحیه و اعتماد به نفس همیشگی سخن
میگوید؛ طوری که گویی آب از آب تکان نخورده و ردپای او در کمترین پرونده تخلفی
ثبت نشده است .او حتی در واپسین جلسه دادگاه آنطور که ایلنا روایت کرده چنین گفته:
«ارتباطم با بابک زنجانی دروغ است» .پیگیریهای «شرق» نهتنها تکذیب این ماجراست
که اسنادی از تفاهمنامه این دو را گزارش میکند.

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور :

ی دولت
اصالح نظام بانکی و تسویه بده 
به پیمانکاران مورد تاکید دولت و شخص
رئیسجمهور است

معاون اول رئیس جمهور گفت :اصالح نظام بانکی
ی دولت به پیمانکاران مورد تاکید دولت و
و تسویه بده 
شخص رئیس جمهور است که حتما انجام خواهد شد.
به گزارش مهر ،اسحاق جهانگیری در جلسه برنامه
جامع اصالح نظام بانکی و توسعه بازار اولیه سرمایه ،با
تاکید بر اینکه تسویه بدهی پیمانکاران از تعهدات قطعی
دولت است ،گفت :اصالح نظام بانکی و تسویه بدهی ها،
مورد تاکید دولت و شخص رئیس جمهور است که حتما
انجام خواهد شد.
معاون اول رئیس جمهور در این جلسه با اشاره به دستور رئیس جمهور مبنی بر تدوین
برنامه جامع اصالح نظام بانکی و توسعه بازار اولیه سرمایه ،بر اهمیت این موضوع تاکید
کرد و افزود :تدوین این برنامه و نیز تسویه بدهی دولت به پیمانکاران از تعهدات قطعی
دولت است که باید برای انجام آن راهکارهای اجرایی تدوین کنیم.
جهانگیری با یادآوری اینکه پس از دستور دکتر روحانی ،موضوع اصالح نظام بانکی به
یک انتظار عمومی تبدیل شده است ،بیان داشت :داشتن جهت گیری روشن و برخورداری
از اشتراک نظر برای تحقق اهداف ،از دستگاه های ستادی اقتصادی دولت باید دنبال شود
و نظرات کارشناسی به دقت مورد بررسی قرار گیرد و دستگاه ها تا جلسه آتی ،جمع بندی
نهایی خود را ارائه کنند تا بتوان یک برنامه زمانبندی برای اجرا تدوین کرد.
در این جلسه رئیس کل بانک مرکزی نیز با بیان اینکه برای اصالح نظام بانکی و
تسویه بدهی های دولت نیازمند عزمی جدی و انسجامی همگانی در دولت هستیم ،گفت:
اجرای این کار نیازمند انضباط و تدوین یک برنامه میان مدت است تا بتوانیم به اهداف
تعیین شده دست پیدا کنیم .وزیر امور اقتصادی و دارایی هم در این نشست با اشاره به
اینکه حجم بدهی های دولت بسیار گسترده است ،تسویه این بدهی ها را گامی موثر در
جهت تقویت بخش خصوصی و خروج از رکود دانست و افزود :الزم است برای این کار
یک اولویت بندی انجام شود تا شاهد آثار مثبت این اقدام بر اقتصاد کشور باشیم .همچنین
در این جلسه که وزیر راه و شهرسازی ،مشاور اقتصادی رئیس جمهور و رئیس سازمان
بورس و اوراق بهادار نیز حضور داشتند ،گزارشی از جلسات تخصصی و کارشناسی مرتبط
با برنامه جامع اصالح نظام بانکی و توسعه بازار اولیه سرمایه ارائه شد .پس از تشریح و
تبیین دالیل استفاده از اوراق بدهی برای تسویه بدهی دولت ،راهکارهای پیشنهادی برای
تسویه بدهی دولت به پیمانکاران و بانکها مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مقرر شد
تا جلسه آتی دستگاه های اقتصادی ستادی دولت جمع بندی پیشنهادات را ارائه دهند.

بانک مرکزی اعالم کرد

عدم افزایش نرخ تورم در تیرماه

بانک مرکزی از ثابت ماندن تورم در تیرماه خبر داد.
به گزارش ایسنا ،شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در
تیرماه  1394به عدد  224.7رسید که نسبت به ماه قبل 0.4درصد کاهش یافت.
این در حالی است که نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به تیرماه  1394نسبت به دوازده
ماه منتهی به تیرماه  1393معادل 15.6درصد رسیده که در مقایسه با خرداد ماه تغییری
ندارد .ثبات نرخ تورم در حالی از سوی بانک مرکزی اعالم شده است که اخیرامرکز آمار از
کاهش  0.1درصدی تورم تیرماه نسبت به ماه قبل خبر داده بود .بنابراین گزارش ،در حال
حاضر تفاوت تورم  15.6درصدی اعالمی بانک مرکزی و 14.1درصدی مرکز آمار به 1.5
درصد رسیده است .بر این اساس تورم نقطه به نقطه یعنی تغییرات شاخص بهای کاال در
تیرماه نسبت به ماه مشابه سال گذشته به  14.2درصد رسید.

وزیر نفت:عدهای به دنبال «بابک زنجانیسازی» بودند که قبح بابک زنجانی اصلی را بشکنند
وزیر نفت با پیش بینی لغو تحریم ها تا آذر امسال بر لزوم جا باز کردن اوپک برای نفت
ایران در بازار جهانی تاکید کرد و گفت :اوپک عاقل تر از آنست که برای افزایش تولید ما
جایی باز نکند ،در غیر این صورت دیگر بیشتر از ما ضرر خواهند کرد.
به گزارش خبرگزاریها ،بیژن نامدار زنگنه با حضور در برنامه نگاه یک شبکه یک سیما
گفت :با فرایندی که باید طی شود  ،می توان گفت که در اواخر آبان یا آذر بتوانیم شاهد
رفع همه تحریم ها باشیم .تحریم ها در صنعت نفت اثر گذار بوده بخشی بخاطر فروش
نفت و کمیت آن ،حمل و نقل ،بیمه ها و جابجایی و تصرف ما در پول.
وی افزود  :با رفع تحریم ها ما شروع خواهیم کرد به احیا سهم خودمان در بازار نفت
که حدود بیش از  1میلیون بشکه نفت در روز است.
زنگنه در ادامه گفت :پولهای بلوکه شدن ایران نزد کشورهای خارجی چند دسته هستند
 ،پولهایی که در حسابهای بانک مرکزی است اما در کشورهای دیگر بلوکه شده است (
پول حاصله از فروش نفت ازسوی شرکتهای نفتی که توسط دیگر کشورها بلوکه شده) در
ژاپن و کره وهند موجود است .
بخشی دیگر پولهایی است که اصال به حساب بانک مرکزی نیامده است مثل  6میلیارد
دالری که در حسابهای یورویی در هند وجود دارد که بعد از تحریم ها قرار است به حساب
خزانه واریز شود ،بخشی هم دارایی های خود شرکت نفت است که بلوکه شده که نزدیک
به  2و نیم میلیارد دالر است.
این یکی دوهفته کسانی به دنبال بابک زنجانی سازی بودند که قبح زنجانی اصلی را
بشکنند ولی پولهای ما در نزد بانک اماراتی است و هیچ گونه شبهه ای در آن نیست ولی
متعلق به بانک مرکزی است و بعد از رفع تحریم ها هم به خزانه واریز خواهد شد.
زنگنه ادامه داد :در کشورهای اروپایی پولهای بلوکه شده ای هست که بیشتر آنها
متعلق به شرکت نفت است .در ایتالیا و یونان و انگلیس هم داریم که دو و نیم میلیارد
دالر است .
وی افزود  :پولهای بلوکه شده ما در خارج به حساب شرکت دولتی اماراتی است نه
یک شخص خاص و باید بگویم وضعیت این پولها با پولهایی که نزد بابک زنجانی بوده
متفاوت است  ،ما حاضر بودیم بابک زنجانی بگوید که اصال این پولها در فالن جاست اما

اصال معلوم نیست که آن پولها کجاست .
وی ادامه داد :برخی برای راه اندازی جنگ روانی اقدام به ساخت
اسامی مختلفی همچون «م.خ» و «م.ر» می کنند و دلیل اینست که قبح
عملیاتی را که در ارتباط با بابک زنجانی انجام شده بشکنند.
زنگنه گفت :اگر کسی گالیه ای دارد باید از طریق قوه قضاییه آن
رابیان کند .
وزیر نفت ادامه داد :ماهانه موفق به وارد کردن 750میلیون دالر از
طریق ژنو بودیم که بخشی از پولهای قفل شده بوده است.
وزیر نفت افزود  :از بین پولهای بلوکه شده حدود  5.3میلیارد دالر در
امارات و ژاپن و کره متعلق به بانک مرکزی بوده اما پولهایی که در هند
قفل شده به حدود  6میلیارد دالر مربوط به دولت است .
وی درباره موضوع دکل نفتی هم گفت  :یک دکلی به مبلغ 88
میلیون دالر توسط یک شرکت خریداری می شود به نام تاسیسات
دریایی که این شرکت نیمی متعلق به صندوق بازنشستگی نفت است ونیمی دیگر متعلق
به تعاونی بازنشستگی ناجا وپرسنل عادی در آن سهیم هستند  ،اما جالب است که بگویم
شرکت خریدار این دکل کال  20روز از عمرش می گذشت که اقدام به این خرید کرد و
چند روز قبل از خرید این دکل از شرکت آرژانتینی دکلی می خرد به مبلغ  66میلیون دالر
و بعد اقدام به فروش همان دکل می کند به مبلغ  88میلیون دالر ،و جالب تر اینکه در
روز معامله قرار داد تحویل دکل امضا می شود اما دکلی تحویل داده نمی شود و بعد از
آن  20درصد از پول پیش پرداخت می شود بعد از مدتی هم شرکت اولیه صاحب دکل (
فروشنده ) قرارداد را فسخ می کند به دلیل اینکه پولی به او پرداخت نمی شود از طرف
شرکت تاسیسات دریایی اما از طرفی تمام  88میلیون دالر را به حساب شرکت واسطه
واریز می کنند به این ترتیب شرکت آرژانتینی فرروتونا دکل را برمی دارد و می رود این
بود تمام ماجرا.
وی افزود  :بدون شک مقصر اصلی داخلی ها هستند که باید به پرونده شان رسیدگی
شود .

زنگنه تولید نفت کشور زمان پیش از تحریم ها را  2.3میلیون بشکه
در روز اعالم کرد و ادامه داد  :بعد از تحریم حدود یک میلیون بشکه
کاهش پیدا کرد .
زنگنه ادامه داد  :ما بدنبال آن هستیم که روزانه پانصد هزار بشکه
در روز به تولید نفت خام کشور اضافه کنیم .
فکر می کنم اوپک عاقل تر از آنست که برای افزایش تولید ما
جایی باز نکند ،در غیر این صورت ممکن است برای مدتی قیمتها افت
داشته باشد که در این حالت دیگران بیشتر از ما ضرر خواهند کرد زیرا
تولید ما ثابت و صادراتمان روبه به افزایش است .
وزیر نفت گفت :کسانی که گمانه زنی میکنند که ایران نمی تواند
تولید خود را افزایش دهد بهتر است بنشینند و نگاه کنند زیرا ما از
زمانی که بخواهیم میتوانیم افزایش تولید روزانه  500هزار بشکه نفت
را داشته باشیم .
ما همه  23میدان نفتی که در پارس جنوبی داریم ظرف مدت  3سال به پایان خواهیم
رساند .
وی در خصوص برنامه های وزارت نفت برای جلو گیری از خام فروشی هم گفت :
برنامه ای داریم که تمام یک میلیون بشکه افزایش نفت کشور در داخل کشور فراورش
شود (  360هزاربشکه در پاالیشگاه ستاره خلیج فارس  120هزاربشکه در پاالیشگاه شیراز
و  480هزار بشکه در هشت پاالیشگاه و  60هزار بشکه در سیراف ) و برای گاز هم باید
واحدهایی که خوراک پتروشیمی تولید می کنند احداث شود  .زنگنه ادامه داد  :برای نفت
خام هم حدود  70میلیارد دالر طرح تعریف کرده ایم که تولید ما را  3برابر خواهد کرد.
وی افزود  :ما صادرات گاز به کشورهای همسایه را در اولویت داریم و حتی اینکه با
صادرات ال ان جی می توانیم درآمد مان را باالتر هم ببریم.
وی گفت  :ما پیشترها عالیق خود را بیان کردیم و گفتیم که افزایش تولید نفت و
گاز خود راباال می بریم زیرا بدنبال این هستیم که عالوه بر راه انداختن کار خود  ،ایجاد
اشتغال برای جوانان کنیم.
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وزیر آموزش و پرورش خبر داد

رییس سازمان سنجش آموزش کشور خبرداد

اعالم نتایج ارشد و دکتری در هفته اول
شهریور

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور از اعالم
نتایج آزمون کارشناسی ارشد و دکتری در هفته اول
شهریورماه خبرداد.
به گزارش ایسنا ،دکتر ابراهیم خدایی در حاشیه
برگزاریبیستمینالمپیاددانشجوییدرجمعخبرنگاران
گفت :در اطالعیه اولیه تغییر آیین نامه آزمون دکتری
تعداد رشتههای امتحانی از  252رشته به  72رشته
تغییر پیدا کرده است و آزمون دکترا از امسال دو بار در
سال برگزار خواهد شد و نتایج به صورت کارنامه به
داوطلب و دانشگاه اعالم خواهد شد.
رییس سازمان سنجش آموزش کشور افزود:
دانشگاهها بر اساس نتایج و حد نصابی که اعالم میشود فراخوان پذیرش میدهند .
البته سازمان سنجش اطالعات آمارهای الزم را ارائه خواهد کرد تا دانشگاهها بتوانند برای
درصدهای باال فراخوان بدهند.
وی همچنین گفت :بر اساس مصوبه شورای نظارت بر پذیرش دکترا نتایج این آزمون
دو سال اعتبار دارد و اگر داوطلبی از نتیجه آزمون خودش در اسفند ماه راضی باشد میتواند
تا دو سال در آزمون شرکت نکند و از نتیجه همین آزمون برای مرحله بعد به مدت دوسال
استفاده کند.
دکتر خدایی در رابطه با اعالم اسامی چند برابر ظرفیت آزمون استخدامی مشترک
دستگاههای اجرایی گفت :این آزمون از دسته آزمونهایی است که سازمان سنجش در آن
نقش مجری را ایفا میکند و متولی اصلی آن سازمان مدیریت است که ضوابط و دستور
العملهایی را که به سازمان سنجش ابالغ میکند اجرا میشود.
وی ادامه داد :در مرحله اول اسامی افرادی که بر اساس ضوابط ،حدنصاب الزم را
کسب کردند ،اعالم شد .در مرحله دوم اسامی چند برابری که دستگاهها تعیین میکنند
مشخص خواهد شد.
رئیس سازمان سنجش آموزش کشور تغییر زمان آزمون ارشد امسال را اتفاق مهمی
دانست و گفت :در سالهای گذشته به لحاظ مشکالت برگزاری آزمون در زمستان داوطلبین
به زحمت میافتادند و برگزاری آزمون با تاخیر و تعویق همراه بود .در نتیجه با بررسیهای
انجام شده زمان برگزاری این آزمون به  16و  17اردیبهشت ماه موکول شد.
وی همچنین از برگزاری آزمون سراسری کنکور سال آینده بعد از ماه مبارک رمضان
خبر داد و گفت :از سال بعد برگزاری کنکور سراسری به روال عادی باز میگردد و 25
تیرماه برگزار می شود.
رئیس مرکز امور هیات علمی و دبیرخانه جذب وزارت بهداشت خبرداد

جذب بیش از یکهزار عضو هیات علمی
در رشتههای علوم پزشکی طی سال جاری

رییس مرکز امور هیات علمی و دبیرخانه جذب وزارت بهداشت گفت :بیش از 1000
نفر از میان فارغ التحصیالن و دانش آموختگان متخصص و فوق تخصص گروههای علوم
پایه و بالینی جهت تامین اعضای هیات علمی در سالجاری طی دو فراخوان در شهریور و
اسفند ماه جذب خواهند شد.
به گزارش ایسنا به نقل وبدا ،دکتر سید علی حسینی ضمن اعالم این خبر افزود:
به منظور ارتقاء منزلت و معیشت اعضای هیات علمی علوم پایه و بالینی پروژههایی
به منظور ایجاد تحول بنیادین در خدمت رسانی مطلوب با ایجاد صندوق رفاه اعضای
هیات علمی و تعاونی های مسکن و همچنین اختصاص تسهیالت تهیه مسکن در
نظر گرفته شده است .رییس مرکز امور هیات علمی و دبیرخانه جذب وزارت بهداشت
گفت  :بسته جامعی به منظور توانمندسازی اعضای جدید االستخدام و بدنه هیات
علمی مدنظر است که در حال برنامه ریزی آن می باشیم.
دکتر حسینی افزود :در راستای اهداف مرکز امور هیات علمی و در جهت ارتقاء معیشت
اعضاء هیئت علمی اقدامات متعددی نیز در حال پیگیری است.

شرایط و ضوابط شرکت در آزمون استخدامی
آموزش و پرورش

رئیس مرکز برنامهریزی نیروی انسانی و فناوری اطالعات آموزش و پرورش گفت:
افرادی میتوانند در آزمون استخدامی این وزارتخانه شرکت کنند که در «رشت ه شهرهای»
مورد نیاز ،بومی منطقه باشند.
به گزارش فارس ،محمد حسین سلیمی جهرمی رئیس مرکز برنامهریزی نیروی انسانی
آموزش و پرورش در پاسخ به این پرسش که آیا تمام طیفها با تمام مدارک تحصیلی
میتوانند در آزمون استخدامی آموزش و پرورش شرکت کنند ،اظهار داشت :سیاست اصلی
آموزش و پرورش بومی گزینی است و افرادی میتوانند در آزمون شرکت کنند که وقتی
قبول شدند بتوانند استخدام شوند.
وی ادامه داد :افرادی باید استخدام شوند که حتم ًا بومی محل پذیرش باشند و شرط
سنی آنها به این شکل است که برای فوق دیپلم  25سال ،لیسانس  30سال و فوق لیسانس
 35سال و مدت خدمت سربازی به این سالها اضافه خواهد شد.
رئیس مرکز برنامهریزی نیروی انسانی آموزش و پرورش در پاسخ به پرسش
دیگری مبنی بر اینکه آیا فردی که سرباز معلم بوده و اکنون سن آن از حداکثر سن
اعالمی اطالعیه استخدام گذشته باشد میتواند در آزمون استخدامی شرکت کند،
خاطرنشان کرد :به سن  30 ،25و  35سال بعضی سوابق اضافه میشوند که یکی از
آنها سربازی است.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا اگر کسی وفق لیسانس داشته باشد و اکنون دارای
 37سال سن باشد و دو سال هم قب ً
ال سرباز معلم باشد ،میتواند در آزمون شرکت کند،
گفت :طبق این اطالعیه میتواند.
وی افزود :هرکسی که سن آن از اطالعیه گذشته باشد و سابقه فعالیت او در اطالعیه
وجود داشته باشد میتواند در آزمون شرکت کند به عنوان مثال اگر سابقه کاری دولتی در
جایی داشته باشد سن او به این عدد اضافه میشود.

فرزندان فرهنگیان در اولویت استخدام

وزیر آموزش و پرورش از تعطیل شدن
مجتمعهای آموزشی در صورت منطبق
نبودن با ضوابط خبر داد و گفت :برای
معلمان دوره متوسطه که برای تدریس به
مقطع ابتدایی میروند ،امتیازات ویژهای
در نظر گرفتهایم.
به گزارش ایسنا ،علی اصغر فانی در
جلسه پرسش و پاسخ که در سومین
روز از سی و دومین اجالس مدایران و
روسای آموزش و پرورش برگزار شد،
درباره ادامه فعالیتهای مجتمعهای
آموزشی اظهار کرد :در دستورالعملی که
حدود دو هفته گذشته در نشست با مدیران کل استانها
جمعبندی و نهایی شد ،پیش بینی کردیم اگر مجتمعهای
آموزشی با شرایط مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش
سازگار باشند ادامه فعالیت خواهند داد و اگر سازگار نبودند
این مجتمعها جمع خواهد شد.
مجتمعهای خالف ضابطه تعطیل میشوند

وی ادامه داد :در این صورت معلم راهنما جایگزین
مجتمعهای آموزشی روستایی خواهد شد؛ برآورد ما این
است که اگر این اتفاق بیفتد بیش از  16هزار نیروی انسانی
در کشور صرفه جویی میشود .براین اساس مجتمعهایی
که طبق ضابطه تشکیل نخواهند شد جمع میشوند.
وی در ادامه در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا به
کارگیری نیروی انسانی دوره متوسطه و ابتدایی را کیفیت
بخش میدانید؟ گفت :چهار سال گذشته کالس ششم
ابتدایی به مقطع ابتدایی اضافه شد از همان زمان باید
پیش بینی میکردیم که به هم ریختگی ساختار آموزشی
عوارضی دارد .در آن زمان  48هزار نیروی انسانی کم
داشتیم که نه تربیت و نه استخدام کرده بودیم.
فانی ادامه داد :حتی کالس درس هم کم داشتیم
و برخی انباریها در مدراسی که پنجره هم نداشتند به
کالس درس تبدیل شدند .در هر صورت وقتی نظام 6 3 3
مستقر میشود مشکالتی به همراه خواهد داشت.
وی افزود :امسال استقرار این نظام به دوره متوسط دوم
رسیده است و دوره متوسطه از این پس سه کالسه خواهد
شد و دورهای که چهار پایه بوده یک چهارم نیروی انسانی
را در این صورت مازاد بر نیاز خواهدداشت که باید در این
خصوص تدبیر کرد.
امتیاز ویژه معلمانی که از مقطع متوسطه
به ابتدایی میروند
وزیر آموزش و پرورش با بیان این که یک روش
باقی ماندن نیروهای انسانی و فعالیت نکردن آنها تا
زمان بازنشستگی است که اعتبارات ما اجازه این کار را
نمیدهد گفت :روش دیگر مدیریت نیروهاست تا بتوانیم از
مشکالت عبور کنیم .یکی از سختیهای روسای مناطق
در سال جاری همین است و باید با همکاران متوسطه
جلساتی برگزار کنند تا بتوانیم مشکالت را حل کنیم.
به گفته فانی ،معاونت پشتیبانی امتیازاتی را برای
همکاران متوسطه که برای تزریق به مقطع ابتدایی
میروند لحاظ کند؛ بر این اساس امتیاز  1300برای این
همکاران به  1500افزایش مییابد که جزییات آن را به

زودی ابالغ خواهیم کرد.
برای تسویه مطالبات معلمان
یکهزار و پنجاه میلیارد تومان
اعتبار الزم است

فانی در ادامه در پاسخ به پرسش
دیگری مبنی بر زمان پرداخت مطالبات
بازنشستگان اظهار کرد :در جلسه
غیرعلنی مجلس پیش از استیضاح
گزارشی را درخصوص وضعیت معیشتی
معلمان ارائه کردیم که نتیجه آن تشکیل
کمیته مطالبات اقتصادی بود و تاکنون
پنج جلسه آن برگزار شده است.
وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه مطالبات
بازنشستگان تا پایان  6ماهه اول سال  93پرداخت شده
اما در شش ماهه دوم  20 ،93تا  25درصد این پاداش
پرداخت شده است ادامه داد :برای تسویه این مطالبات،
 1050میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده و کار در
دست پیگیری است.
وی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره همزمان شدن
کنکور سراسری با ماه رمضان در سال آینده گفت :این
موضوع از اختیارات سازمان سنجش و وزارت علوم است و
به آموزش و پرورش مرتبط نیست.
مشکل احداث مدرسه در شهرکهای
جدیدالتاسیس
فانی همچنین درباره مشکل فضای آموزشی الزم برای
شهرکهای جدیدالتاسیس و مسکن مهر اظهار کرد :در
ابالغیه مقام معظم رهبری آمده است شهرکسازان وظیفه
دارند امر مدرسهسازی را برعهده بگیرند .براین اساس باید
انبوه سازانی که بیش از  200واحد میسازند برای ساخت
مدرسه نیز اقدام کنند .این موضوع در قانون بود که حذف
شد و ما در حال پیگیری در کمیسیون زیربنایی دولت در
این خصوص هستیم .وزارت راه معتقد است این کار باعث
افزایش قیمت مسکن میشود.
وزیر آموزش و پرورش بر ضرورت افزایش تحت
پوشش قرار دادن دختران در مقطع ابتدایی و متوسطه
تاکید و اظهار کرد :مشاوران امور بانوان استانها بر توسعه
فنی و حرفهای و ایجاد توازن در شاخهها و رشتههای
دختران توجه داشته باشند.
اولویت استخدام آموزش و پرورش
با فرزندان فرهنگیان است
فانی در پاسخ به پرسشی درباره بیتوجهی به فرزندان
فرهنگیان در استخدامها گفت :در آزمون استخدامی اخیر
فرزندان فرهنگیان از اولویت برخوردارند.
«حق نوار مرزی» از فروردین  94محاسبه
و پرداخت میشود

وی در ادامه درباره برقراری حق نوار مرزی و تبعیض
میان مناطق گفت :این قانون برای همه مناطق اجرا نشده
و ما تابع وزارت کشور هستیم و هر منطقهای که این
وزارتخانه به ما اعالم کند ،حق نوار مرزی را پرداخت
میکنیم .سال گذشته سیستان و بلوچستان مشمول این
قانون شد و  40میلیارد تومان بار مالی آن بود و این حق

برای مابقی استانها از اول فروردین ماه  94پرداخت
میشود.
مذاکره با وزیر علوم برای حل مشکل ادامه
تحصیل فرهنگیان دارای مدرک معادل

وزیر آموزش و پرورش در ادامه در پاسخ به پرسشی
درباره ادامه تحصیل فرهنگیان دارای مدرک معادل گفت:
سالها قبل که معاون وزارت آموزش و پرورش بودم این
موضوع را پیگیری و حل شد .طی  8سال دولت و نهم و
دهم تعدادی با مشکل مواجه شدند که از طریق شورای
عالی انقالب فرهنگی پیگیری کردیم و در شورای معین
به تصویب رسانیدم اما چون دستگاههای دیگر هم این
مشکل را داشتند وزارت علوم با چالشهایی مواجه شد
که باید برای حل موضوع با وزیر علوم مذاکراتی داشته
باشند.
دریافت هزینه تغذیه دانشآموزان مدارس
شبانهروزی از اولیا ،راهکار آموزش و
پرورش برای جبران کسریها

فانی درباره وضعیت مدارس شبانهروزی نیز گفت406 :
هزار دانشآموز در مدارس شبانهروزی تحت پوشش داریم
که هزینه روزانه آنها که در اختیار ماست  1200تا 1500
تومان است که بسیار ناچیز است .راهکارهایی پیشبینی
کردیم که از جمله آنها دریافت هزینه تغذیه دانشآموزان
از اولیاست.
وی با بیان اینکه در تالش هستیم مبلغی را به عنوان
سرانه به مدارس شبانهروزی تحویل دهیم ،گفت :اخیرا
کمیته بین دستگاهی با حضور وزارت کار ،بنیاد برکت و
معاونت توسعه مناطق محروم ریاست جمهوری تشکیل
شده و سعی میکنیم منابع مختلفی را برای رسیدگی به
مناطق محروم جذب کنیم .امسال  7میلیارد تومان از محل
منابع تخریب و بازسازی به تجهیز مدارس شبانهروزی
اختصاص دادیم.
اجازه آموزش و پرورش برای بهکارگیری
افرادی که به سقف بازنشستگی رسیده و
تمایل به ادامه خدمت دارند

وزیر آموزش و پرورش در پاسخ به این که چرا
بازنشستگی پیش از موعد فرهنگیان اجرا نمیشود؟ گفت:
چند سال قبل از دولت احمدینژاد و همچنین اخیرا با
این مشکل مواجه شدیم که نیروی انسانی خوب توزیع
نشده است .استخدامهای غیربومی در مناطق محروم و
انتقال آنها به زادگاهشان باعث ایجاد عدم توازن در نیروی
انسانی شده است .پیشنهاد دادم بازنشستگی پیش از موعد
را به ویژه در مناطقی که تورم نیروی انسانی داریم اجرا
کنیم.
فانی ادامه داد :الیحهای تدوین و تصویب شد اما با
چیزی که به اجرا در آمد فاصله داشت .در حال حاضر
باید گفت بازنشستگی با سنوات ارفاقی قانونی نیست اما
از دولت اجازه گرفتیم افرادی که به سقف بازنشستگی
رسیدهاند و مایل به ادامه خدمت دارند را نگه داریم و
معادل آن بازنشستگی پیش از موعد برای کسانی که
شرایط آن را دارا هستند اعمال کنیم .امسال هم همین
کار را خواهیم کرد.

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور خبر داد

 21مرداد ،آخرین مهلت ثبت نام آزمون استخدام پیمانی آموزش و پرورش
مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور گفت :ثبت
نام آزمون استخدامی پیمانی آموزش و پرورش از ساعت
 17پنجشنبه  15مردادماه آغاز شده و تا روز چهارشنبه 21
مردادماه ادامه دارد.
به گزارش ایسنا ،حسین توکلی اظهار کرد :وزارت
آموزش و پرورش به منظور تامین نیروی انسانی متعهد
و کارآمد موردنیاز بر اساس مجوز شماره  17532تاریخ
 7اردیبهشت  94سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و
در چارچوب قانون مدیریت خدمات کشوری تعداد 3704
نفر از افراد واجد شرایط را از طریق برگزاری آزمون
توانمندیهای عمومی ،تخصصی و مصاحبه متناسب با
نیازهای واحدهای آموزشی دخترانه و پسرانه طبق شرایط
مندرج در اطالعیه ای که روی سایت سازمان سنجش
آموزش کشور به نشانی  www.sanjesh.orgقرار
میگیرد به صورت پیمانی در مشاغل آموزشی استخدام
مینماید.
وی افزود :داوطلبان متقاضی برای شرکت ضرورت
دارد از ساعت  17امروز به سایت سازمان سنجش آموزش
کشور مراجعه کرده و ضمن مطالعه دقیق اطالعیه مذکور
در صورت واجد شرایط بودن تا روز چهارشنبه  21مردادماه
با مراجعه به سایت سازمان سنجش آموزش کشور و پس از
پرداخت  480هزار ریال به صورت الکترونیکی یا از طریق

توکلی در مورد مواد آزمون نیز توضیح داد :مواد
آزمون عبارتند از :آزمون عمومی شامل فناوری اطالعات
(مهارتهای هفتگانه  ،)ICDLریاضی و آمار مقدماتی،
زبان و ادبیات فارسی ،معارف اسالمی ،زبان انگلیسی
عمومی ،اطالعات عمومی ،دانش اجتماعی ،حقوق اساسی،
هوش و توانمندیهای ذهنی و آزمون تخصصی شامل مواد
آزمون تخصصی مطابق جدول مواد آزمون تخصصی
استخدامی میشود.
انتخاب رشته  566هزار و  125داوطلب
در کنکور سراسری

کارتهای بانکی متصل به شبکه شتاب نسبت به تکمیل
تقاضانامه اینترنتی ثبت نام کنند.
برگزاری آزمون در  27شهریور

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور در ادامه در
مورد تاریخ برگزاری آزمون و دریافت کارت ورود به جلسه
اظهار کرد :کارت شرکت در این آزمون که در روز جمعه
 27شهریور ماه با توجه به آمار شرکت کنندگان در مراکز
استانها برگزار میشود  ،از روز سه شنبه  24شهریور ماه
روی سایت سازمان سنجش کشور قرار میگیرد.

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور با اشاره
به اتمام زمان انتخاب رشته آزمون سراسری ،94گفت :تا
ساعت  24دوشنبه  12مرداد 566 ،هزار و  125داوطلب
نسبت به انتخاب رشته آزمون سراسری  94اقدام کردند.
حسین توکلی ظهار کرد:آغاز فرآیند انتخاب رشته
آزمون سراسری  94که از ساعت  22روز دوشنبه،پنجم
مردادماه آغاز شد ،این زمان با در نظر گرفتن مهلت تمدید
شده ساعت  24دوشنبه  12مردادماه به اتمام رسید.
وی افزود:بر اساس گزارشها و آمار اولیه 566هزار و
 125داوطلب اقدام به انتخاب رشته کردند،بدیهی است
آمار نهایی متعاقبا اعالم میشود.
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سخنگوی قوه قضاییه تشریح کرد

آخرین وضعیت پروندههای «بابک زنجانی»« ،سعید مرتضوی»«،حمید
بقایی» ،هتل هرمز و محکومان امنیتی

سخنگوی قوه قضاییه اعالم کرد که اولین جلسه دادگاه
بابک زنجانی ،یازدهم مهرماه سال جاری برگزار خواهد شد.
به گزارش ایسنا ،حجتاالسالم و المسلمین محسنی اژهای
در نشست خبری خود با اعالم این مطلب ،ادامه داد :ان شاء اهلل
مشکلی پیش نیاید و اولین جلسه دادگاه در تاریخی که تعیین
شده برگزار شود.
وی بیان کرد :در حال حاضر وکال در حال مطالعه پرونده
هستند و قاضی پرونده به وکال توصیه کرده که وقت بیشتری
را برای مطالعه بگذارند تا بتوانیم زودتر دادگاه را در هر چند
جلسهای که الزم باشد دنبال کنیم و به نتیجه برسیم.
محسنیاژهای در ابتدای هشتاد و دومین نشست خبری خود با
اهالی رسانه با تشکر از خبرنگاران برای انعکاس خبر اظهار کرد:
همانطور که پیشتر گفتم از شما می خواهم مطالب را همانطور
که گفته میشود منعکس کنید .در پاره ای از مواقع که حوادثی
رخ میدهد شتابزدگی در خبررسانی صورت می گیرد و این
شتابزدگی موجب ایجاد مشکالتی برای مردم و افراد میشود.
وی ادامه داد :درباره حوادث افراد خیلی شتابزده و سریع اظهار
نظر نکنند و اجازه دهند مقامات مسئول درباره آن مساله اظهار
نظر کنند.
سخنگوی دستگاه قضایی گفت :موردی در اردیبل اتفاق افتاد
که مورد تاثر و تاسف همه شد و در این حادثه پزشک متخصصی
با ضربات چاقو کشته شد ،اما قبل از اینکه این موضوع مورد
بررسی قرار گیرد برخی افراد در جامعه پزشکی و خارج از آن
اظهارنظرهایی کردند که بعد مشخص شد این حادثه مطلقا ربطی
به بیمار و پزشک نداشته و مساله شخصی بوده است.
محسنیاژهای با اشاره به اینکه این اظهارنظرها به ضرر جامعه
پزشکی و به ضرر مقتول تمام شد ،گفت :ابتدا مساله ای را مطرح
کردند که بعدا معلوم شد اینگونه نبوده ،این صحبتها به برخی
مسائل دامن می زد که نباید بازگو می شد.
وی خاطرنشان کرد :در مورد موضوع ممسنی هم یک
پزشکی که در نظام پزشکی مسئولیت دارد مصاحبهای انجام
داد و در این مصاحبه مطرح کرد که من وقتی با واسطه آن
را شنیدم گفتم بعید است که پزشکی که دارای مسئولیت است
چنین حرفی بزند.
معاون اول قوه قضاییه گفت :آن نوار تهیه شد و وقتی نوار
را گوش دادم به این ترتیب بود که با خود گفتم البد اطالعات
غلطی به وی رسیده است .در هر صورت گفتن این مطالب نه
برای پزشک و نه برای آن شخص خوب بوده است و قابل پیگرد
است.
محسنیاژهای با اشاره به سئوال مجری برنامه و پاسخ این
پزشک مسئول گفت :مجری برنامه از ایشان نظرش را در مورد
اتفاق ممسنی پرسیده بود که وی در پاسخ گفته بود که ماجرا
اینگونه است که در آنجا اتفاقی افتاده ،خانم دکتری مشغول
ویزیت بیمارش بوده که یک آقا که از قضا هم قاضی بوده به
آنجا می آید و امر میکند مریض ما را معاینه کنید ،دکتر می گوید
مشغول ویزیت مریض دیگری هستم که وضعیتش اوژانسی است
که پس از این صحبت مورد غضب قاضی قرار می گیرد و این
قاضی با فردی که همراهش بوده این خانم را شالق زده و بعد
بازداشت میکند.
وی تصریح کرد :در چند موارد خالف واقع صحبت شده و
متاسفانه ایشان بر اساس اطالعات غلطی که به وی داده شده
این گونه حرف ها را نقل کرد.

آتشسوزی هتل هرمز عمدی بود

محسنی اژهای در ادامه گفت :در روزهای هفتم و هشتم
مرداد ماه در بندرعباس دو آتشسوزی صورت گرفت .یکی از
این دو آتش سوزی در مجتمع ستاره جنوب بود که تحقیقات
تاکنون نشان میدهد در این رابطه عمدی در کار نبوده است ،اما
در مورد هتل هرمز تاکنون مشخص شده که این آتش سوزی
عمدی بوده است.
وی با بیان اینکه این حادثه منجر به فوت و مصدوم شدن
افرادی شده است ،گفت :در این رابطه در همان روزهای اول دو
نفر بازداشت شدند و یک نفر هم که متواری بود دستگیر شد.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به پروندهی سیگار مارلبرو
گفت :رسیدگیها در این پرونده منجر به صدور قرار مجرمیت
برای  7نفر و ارسال پرونده به دادگاه شد.

آزادی و کاهش مجازات  20نفر از محکومان
امنیتی

محسنیاژهای اعالم کرد 20:نفر از محکومان امنیتی در روز
عید فطر مشمول عفو شدند .از این تعداد  16نفر آزاد شدند و
مجازات حبس  4نفر نیز تقلیل پیدا کرد.
محسنیاژهای با اشاره به پرونده حمله به علی مطهری در
شیراز گفت که اولین جلسه رسیدگی به پرونده متهمان این
پرونده ،فردا در شیراز برگزار میشود.
محسنی اژهای در پاسخ به سئوالی درباره آخرین وضعیت
پرونده بابک زنجانی و این که چند نفر در این پرونده محاکمه
خواهند شد؟ گفت :در مورد وجوهی که ایشان دریافت کرده و
مبالغی که باید بابت فروش محمولههای نفتی بر میگرداند ،طبق
اظهارنظر بازپرس چون ایشان صادق نبوده معلوم نیست این
پولها را چه کرده است.
وی ادامه داد :ایشان میگفتند در فالن بانکها پول دارند و
به همین دلیل هیاتهایی به دو بانک مطرح شده توسط ایشان
رفتند و بررسی کردند اما مشخص شد ایشان چنین حسابهایی
ندارند.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد :تاکنون بخش عمدهای از
این پولها بدست نیامده و دستگاه قضایی نیز از طریق سیستم
بانکی و وزارت اطالعات دنبال این است که به این پولها دست
پیدا کند.
محسنی اژهای افزود :خود ایشان کماکان مدعی است که

پروندهای تحت عنوان بابک زنجانی  2یا 3
مطرح نیست

قصد خالفی نداشته بلکه میخواسته خدمت کند و اخیرا هم
نامهای نوشته و گفته که به خاطر تحریمها این اتفاق افتاده و
اگر خودم باشم میتوانم این پولها را برگردانم .امیدواریم خود او
یا بستگانش اگر میدانند جایی پول وجود دارد بگویند زیرا به
نفعشان است که پولها را برگردانند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت :در حال حاضر در این پرونده
برای سه نفر کیفرخواست صادر شده و پرونده به دادگاه رفته ،اما
پرونده برای افراد دیگری هم مفتوح است.
سخنگوی قوه قضاییه درباره وضعیت شکایت احمدینژاد از
جهانگیری و اتهامات موجود در این پرونده گفت :این شکایت
ثبت و به بازپرسی ارجاع شده و در مرحله کارهای دادسرایی
است.
وی افزود :یکی از اقدامات دادسرا این است که از شاکی
مستندات و از طرف شکایت دفاع بخواهد ،درباره موارد اتهامی
نیز فعال از بیان جزییات معذور هستم.
خبرنگاری با اشاره به گذشت  45روز از قطعیت حکم مهدی
هاشمی درباره وضعیت اجرای حکم او و این که آیا صحت دارد
که قرار است مهدی هاشمی به جای تحمل حبس به قوه قضاییه
در پرونده کرسنت کمک کند سوال پرسید؟ که محسنی اژهای
گفت :حکم این پرونده قطعی شد و از دادگاه تجدید نظر به دادگاه
بدوی و سپس به اجرای احکام ارسال شد .در اجرای احکام االن
دنبال این هستند که حکم را اجرا کنند و ما همانند سایر پروندهها
امیدواریم حکم زودتر اجرا شود.
وی گفت :وجود فاصله بین زمان قطعیت و اجرای حکم
موضوع غیرمتعارفی نیست و معموال اجرای حکم زمان می برد.
محسنی اژهای گفت :دربار ه بخش دوم سئوال و این که قرار
است به جای مجازات به قوه قضاییه کمک شود باید بگویم که
مطلقا چنین چیزی نشنیدهام.
سخنگوی قوه قضاییه در بخش دیگری از صحبت های
خود با اشاره به تغییر برگزاری جلسه مسئوالن عالی قضایی
از چهارشنبه به دوشنبه گفت که از این به بعد نشست خبری
سخنگوی قوه قضاییه در روز دوشنبه برگزار نخواهد شد و به روز
دیگری که احتماال سه شنبه است موکول میشود.

تکذیب بازداشت اسفندیار رحیممشایی

محسنی اژهای در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران مبنی بر
اینکه شنیده شده اسفندیار رحیم مشایی یکی دیگر از معاونین
رئیس دولت دهم بازداشت شده و باز هم شنیدههایی مطرح است
که این فرد در رابطه با پرونده بقایی به دادگاه احضار شده است،
گفت :هر دو مطلب کذب محض است .نه این فرد بازداشت و نه
فع ً
ال به دادگاه احضار شده است.
وی ادامه داد :اگر سایت ،نشریه یا خبرگزاری این مسائل را
مطرح کرده اگر جنبه عمومی پیدا کند دادستان میتواند نسبت
به آن معترض شود و اگر آن فرد نیز شکایت کند قطعا آن
خبرگزاری ،سایت ،خبرنگار یا هر چیز دیگری تحت تعقیب قرار
میگیرند؛ بنابراین مطلب کام ً
ال تکذیب میشود و چنین چیزی
صحت ندارد.

صدور حکم سعید مرتضوی در آینده نزدیک

محسنی اژهای در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به سئوالی
مبنی بر اینکه آیا جلسه دهم مردادماه آخرین جلسه رسیدگی به
پرونده سعید مرتضوی بوده است؟ گفت :اگر متهمی در دادگاه
تقاضا کند فالن فرد در جلسات حضور پیدا کند ،اینطور نیست
که قاضی الزام داشته باشد هر کسی را که وی درخواست کرد
به دادگاه دعوت کند.
وی ادامه داد :البته در موارد ضروری دادگاه چنین اقدامی
را انجام میدهد ،اما اگر جایی چنین الزامی وجود نداشته باشد
بستگی به تشخیص قاضی رسیدگی کننده به پرونده دارد و اگر
قاضی تشخیص داد که حضور آن فرد می تواند تأثیر داشته باشد
میتواند وی را احضار کند.
وی بیان کرد :در رابطه با این پرونده معاون حقوقی و مدیرکل
ذیربط آن وزارتخانه در جلسه دادگاه حضور پیدا کردند و مطالب
مورد نظر آقای مرتضوی را به دادگاه ارائه دادند ،اما در جریان
جزئیات محاکمه نیستم و اینکه آیا جلسه دادگاه متوقف به
حضور شخص وزیر بوده است یا خیر را نمیدانم .اگر قاضی
تشخیص دهد که رسیدگی به پرونده متوقف به آن شخص نبوده
و تنها اطالعاتی باید از آن وزارتخانه مطرح میشده معاونان
ذیربط ،معاون حقوقی و مدیرکل مالی در جلسه حضور پیدا
کردهاند و اگر به نظر قاضی این موضوع کفایت کند ،به همین
مقدار بسنده میشود.
وی افزود :جلسه قبل آخرین جلسه رسیدگی به این پرونده
بوده است که البته این موضوع را از خود قاضی نپرسیدهام ،ولی از
مسئول باالتر ایشان شنیدهام که جلسه قبل آخرین جلسه دادگاه
بوده است ،اما ایشان درخواست داشتهاند که عالوه بر دفاعیات
شفاهی که ارائه دادهاند میخواهند دفاعیات کتبی را نیز ارائه کنند
و طبق گفته خودشان ظرف چند روز این دفاعیه کتبی را ارائه
خواهند داد .همچنین دادگاه گفته است که ظرف هفت هشت روز
آینده حکم صادر خواهد شد.

محسنیاژهای در ادامه در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه
مدتی است پرونده محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق در
دادگاه کیفری استان تهران مورد رسیدگی قرار گرفته و وی اخیراً
از معاون اول دولت یازدهم شکایتی را مطرح کرد ه است ،به
گفته منتقدان آیا مصلحتی است که به پرونده وی دیر رسیدگی
میشود؟ از سوی دیگر با توجه به اینکه رئیس دولت دهم در حال
حاضر پروندهای در دادگاه دارد میتواند علیه فرد دیگری شکایت
کند ،خاطرنشان کرد :هر موضوعی به ماهیت کار بستگی دارد.
بعضی پروندهها برای رسیدگی به زمان کوتاهی نیاز دارند ،اما
در برخی مواقع دیگر اینگونه نیست و رسیدگی به برخی دیگر
از پروندهها زمان بیشتری را میطلبد ،اما این موضوع را نفی
نمیکنم که بشود در رسیدگی به پروندهها همت بیشتری به خرج
داد ،البته منظورم هر پروندهای است.
وی ادامه داد :شکایت رئیس دولت دهم از معاون اول دولت
یازدهم ربطی به پرونده خودش در دادگاه ندارد؛ زیرا این دو
پرونده متوقف بر یکدیگر نیست و فردی در یک پرونده متهم
و در پرونده دیگر شاکی است؛ لذا این دو موضوع با یکدیگر
منافاتی ندارند.
خبرنگار دیگری سئوال خود را اینگونه مطرح کرد که مطالبی
مبنی بر پرونده بابک زنجانیهای  2و  3مطرح میشود و خواستار
توضیح سخنگوی دستگاه قضا در رابطه با این موضوع شد که
وی خاطرنشان کرد :اگر همه ما ملتزم به قانون باشیم به نفع
همه افراد کشور است.
وی ادامه داد :مسالهای که میخواهم بگویم این است که
ما باید بدانیم وقتی مطلبی را بیان میکنیم باید نسبت به آن
پاسخگو باشیم؛ لذا هر کسی که ادعایی میکند تبعات اجتماعی
به دنبال دارد و اگر نتواند آن را ثابت کند گریبان خودش را
میگیرد .در رابطه با این موضوع عدهای ادعاهایی را مطرح کردند
و سازمان بازرسی کل کشور نسبت به این موضوع ورود پیدا
کردند و طبق بررسیهایی که انجام دادند از آنها خواستند که
بگویند دلیل این ادعاها چیست و اگر نتوانند آنها را ثابت کنند
عواقبی برایشان دارد.
معاون اول قوه قضائیه گفت :بنابراین پرونده تحت عنوان
بابک زنجانی  2و  3در قوه قضائیه نداریم.
محسنیاژهای در پاسخ به سئوال یکی دیگر از خبرنگاران
مبنی بر اینکه رئیس سازمان امور اراضی کشور مطرح کرده
که  500هزار ساخت و ساز غیرمجاز رخ داده آیا قوه قضائیه این
موضوع را تایید میکند ،گفت :از تعداد دقیق آن اطالع ندارم،
اما مدتهاست که دولت ،مجلس و قوه قضائیه نسبت به این
موضوع حساس هستند و آن را دنبال میکنند .ما نیز در جلسات
قبل آمارهایی را ارائه دادیم .حتی در رابطه با تخریبهایی که
صورت گرفته مطالب و آمارهایی را مطرح کردیم .اما مشکلی
که وجود دارد این است آنهایی که مجوز صادر میکنند باید
پاسخگو باشند.
وی افزود :بنابراین این موضوعاتی است که حل نشده و
در حال حاضر در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مطرح و وزیر
دادگستری مسئول بررسی این موضوع شدند .باز هم توصیه این
است که احکام مربوط به این مسائل زودتر صادر شود .در حال
حاضر هر سه قوه نسبت به این موضوع حساس هستند و آن
را دنبال میکنند و امیدواریم مردم نیز همکاری الزم را داشته
باشند.

نمایندگان حق ورود به پروندههای قضایی
را ندارند

محسنیاژهای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه دیدار
نمایندگان با بابک زنجانی در چه تاریخی انجام می شود و آیا
قوه قضاییه ابهامات این پرونده را بررسی نکرده که نمایندگان
چنین درخواستی کرده اند؟ گفت :قبال درباره اینکه آیا نمایندگان
حق ورود به پرونده های قضایی را دارند یا خیر سوال شد که من
گفتم هر درخواست قانونی که نمایندگان داشته باشند پذیرفته
می شود .نمایندگان بر اساس وظیفه قانونی که دارند حق ورود به
پرونده های قضایی را ندارند و این مسبوق به سابقه است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود :در دوران مختلف اگر چنانچه
نماینده ای به این عنوان خواسته با متهمی مالقات کند اجازه
داده نشده است و اگر یادتان باشد حتی در مقطعی یک رییس
جمهور می خواست مالقات کند که اجازه داده نشد .محسنی اژه
ای اظهار کرد :االن هم اصال مالقاتی تنظیم نشده که تاریخ
آن را بگویم .بر اساس این گزارش ،محسنی اژهای در پاسخ به
سئوالی درباره تخلفات بنیاد تعاون ناجا و اینکه آیا این تخلفات از
طرف سخنگوی قوه قضاییه تکذیب شده است یا خیر گفت :قبال
در این باره سوال شد و پرسیدند آیا بازداشت آقای احمدی مقدم
و پسر ایشان صحت دارد یا خیر که من گفتم این موضوع کذب
محض است ،اما درباره تخلفات مالی (بنیاد تعاون ناجا) پرونده
ای تشکیل شده و در حال رسیدگی است.
خبرنگاری از برخورد دستگاه قضایی با انتشار پیامهایی برای
کالهبرداری در فضای مجازی سئوال پرسید که محسنی اژهای
گفت :در خصوص فضای مجازی یک شورای عالی فضای
مجازی وجود دارد که رییس آن ،رییس جمهور است .این شورا
قرار بوده جلسات مستمری داشته باشد و آن طور که گفته میشود
چند ماه است جلسات آن تشکیل نشده است .یک کارگروه تعیین
مصادیق محتوای مجرمانه نیز وجود دارد که شش وزارتخانه در
آن عضو هستند و ریاست آن با دادستان کل کشور است.
محسنی اژهای ادامه داد :این کارگروه وظایفی دارد اما هیچ
کدام از اینها نافی مسئولیت و اختیارات قوه قضاییه نیست
بنابراین اگر در فضای مجازی اتفاقی بیفتد که جنبه عمومی
داشته باشد دادستان وارد می شود و اگر هم جنبه عمومی نداشته
باشد بستگی به شاکی دارد.
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جانشین فرمانده نیروی انتظامی خبر داد

کشف  200تن موادمخدر
از ابتدای سال جاری

جانشین فرمانده نیروی انتظامی گفت 80 :درصد
مرزهای سیستان و بلوچستان انسداد شده و  20درصد
باقی مانده دیگر نیز بزودی بر روی اشرار و قاچاقچیان
مسدود خواهد شد.
به گزارش ایسنا ،سردار اسکندر مومنی در جمع
خبرنگاران در زاهدان ،هدف از سفر خود به سیستان و
بلوچستان را بررسی وضعیت امنیتی و بازدید از مرزهای
استان بیان کرد و گفت :خوشبختانه با اعالم گزارشات
و بازدیدهای میدانی انجام شده از مرزهای استان باید
گفت که سیستان و بلوچستان دارای ضریب امنیتی
بسیار مناسبی نسبت به دیگر استانهاست.
وی اظهار کرد :هدف نیروی انتظامی در سیستان و
بلوچستان ،ایجاد امنیت با رویکرد مردم محوری است ،به گونهای که امنیت امروز این استان
مرهون همکاری مردم با پلیس است.
جانشین فرمانده ناجا با بیان اینکه  77درصد کشفیات در شرق کشور بوده است ،اظهار
کرد :از ابتدای امسال تا کنون  200تن مواد مخدر در کشور کشف شده که  18درصد نسبت
به سال گذشته افزایش داشته است ،این مواد بیشتر از باندهای بزرگ کشف شده است.
جانشین فرمانده ناجا در خصوص کشفیات سالح در سیستان و بلوچستان گفت :سیستان
و بلوچستان در خصوص کشف اسلحه از استان های شاخص قلمداد می شود و در همین
رابطه باندهای مهم قاچاق اسلحه در استان کشف و تعداد زیادی از افراد قاچاقچی نیز
دستگیر شده اند.
سردار مومنی علت توفیقات بدست آمده پلیس در کشف مواد و سالح را همکاری مردم
بیان کرد و افزود :همکاری مردم با پلیس ضامن امنیت در استان است.
جانشین فرمانده نیروی انتظامی همچنین از کاهش سوانح رانندگی در سیستان و
بلوچستان نیز خبر داد و راه اندازی دوربین های سرعت سنج  ،اعمال قوانین و بیشتر شدن
آگاهی مردم درباره قوانین را از علل کاهش آمار تصادفات در این استان عنوان کرد.
وی تاکید کرد :با همکاری وزارت راه ،راه اندازی سیستمهای هوشمند کنترل جاده ها
در سیستان و بلوچستان با هدف کاهش تخلفات رانندگی و سوانح رانندگی در دستورکار
پلیس قرار دارد.

رهایی پسر رئیس کلینیک باشگاه
پرسپولیس از چنگ آدمربایان قبل از اخاذی
یکصد هزار دالری با کشته شدن یک
و دستگیری  5آدمربا در تهران
قرار مجرمیت ربایندگان پسر رئیس کلینیک باشگاه پرسپولیس از سوی بازپرس جنایی
پایتخت صادر شد.
به گزارش ایران ،صبح سهشنبه  22اردیبهشت ماه سال جاری پسر دانشآموز وقتی
از خانهاش خارج شد تا به مدرسه برود ،ربوده شد و آدمربایان که از پدر این کودک 100
هزار دالر میخواستند در کمتر از  12ساعت دستگیر شدند و سینا به آغوش خانوادهاش
بازگشت.
در تعقیب و گریز پلیسی یکی از آدمربایان هدف گلوله قرار گرفته و کشته شد و پنج مرد
جوان نیز بازداشت و تحت تعقیب گرفته شدند.
بعد از گذشت سه ماه بازپرس جنایی تهران قرار مجرمیت آدمربایان را صادر کرد که در
آن ،دو نفر از متهمان تبرئه شده بودند.
بازپرس مدیرروستا از شعبه ششم دادسرای امور جنایی نیز در این خصوص به شوک
گفت :پس از تحقیقات جامع و کامل از سوی پلیس و تحقیقات قضایی و با توجه به اقرارهای
هر پنج متهم این پرونده آدمربایی قرار مجرمیت صادر شده است.
وی افزود :نه تنها اظهارات متهمان میثم و پویا بلکه اقرارهای سه آدمربای دیگر نشان
داده است آنها نقشی در این آدمربایی نداشتهاند و به خاطر همین با توجه به اثبات نشدن بزه
آنان ،برای هر دو متهم قرار منع تعقیب صادر شد.
بازپرس مدیرروستا گفت :بررسیها و اظهارات آدمربایان نشان داد که پویا با توجه به
اینکه دیگر متهمان مهارت رانندگی نداشتهاند بدون اینکه بداند قرار است چه کاری انجام
شود و دوستانش در حال دسیسهچینی آدمربایی هستند در ازای  300هزار تومان راننده
خودروی آدمربایان شدند.
وی افزود :او در جریان کودکربایی نبود و وقتی صبح حادثه پسربچه ربوده میشود و
به نیت دوستانش پی میبرد پس از طی مسیر کمتر از  500متر توقف کرده و پیاده میشود
و آدمربایان را تنها میگذارد.
وی گفته که از همان لحظه نخست ترسیده و تا زمان دستگیری نیز هنوز وحشتزده بود و
نمیدانسته باید چه کاری انجام دهد و تنها تصمیم گرفته از دوستانش فرار کند.
بازپرس جنایی تهران ادامه داد :متهم دیگری که تبرئه شده میثم نام دارد .وی ادعا داشته
هیچ اطالعی از آدمربایی نداشته و اص ً
ال پسربچه را ندیده است .متهمان اصلی نیز این ادعا
را تأیید کردهاند ،میثم تنها به خاطر دوستی با آدمربایان وقتی آنها در پارک بودند و با وی
تماس گرفته و خواستار خریدن ساندویچ شدهاند برای آنها ساندویچ خریده و به آدمربایان
رسانده و سپس آنها را ترک کرده است.
داریوش سوری پزشک تیم پرسپولیس با اعتراض به دستور منع تعقیب دو تن از متهمان
پرونده آدمربایی پسرش به خبرنگار شوک گفت :هفته پیش به دفتر شعبه بازپرسی پرونده
مراجعه کردم و در کمال تعجب متوجه شدم که دو تن از متهمان بیگناه شناخته شدهاند.
نمیدانم چرا چنین حکمی داده شده است .بازپرس پرونده مدعی است متهم ردیف سوم به
نام «پویا» فقط راننده بوده و از آدمربایی خبر نداشته و میثم دیگر متهم نیز تنها در پارک
ساندویچ آورده و اطالعی از حادثه آدمربایی نداشته است.
پدر این گروگان  13ساله گفت :پسر من در وضعیت روحی بدی است و میگوید پویا
را دیده که پشت فرمان حسابی ترسیده بود و به همین خاطر آدمربایان به او گفته اند برای
اینکه شناسایی نشود ماسک روی صورتش بزند .اگر این فرد از آدمربایی خبر نداشت چرا
ترسیده و روی صورتش را پوشانده است؟ اص ً
ال اگر هم بیگناه بود چرا بعد از ترک آدمربایان
به من یا پلیس خبر نداده است؟! دکتر سوری درباره دیگر متهم آزاد شده هم گفت :میثم که
ادعا کرده فقط برای آدمربایان ساندویچ خریده و در جریان آدمربایی نبوده است ،دستهای
پسرم را با طناب بسته و برای اینکه مانع شلوغکاری پسرم شود دهانش را با چسب پوشانده
است .هنوز آثار زخم چسبها روی صورت و گوش پسرم مانده است .به گفته پسرم میثم
چند بار در صندوق عقب را باز کرده و به پسرم سرزده .اگر او فقط مسئول خرید ساندویچ
بوده چرا پسرم را بسته است .در حال حاضر این متهم نه به خاطر آدمربایی که برای سرقت
خودرو و چاقوکشی متهم است.
بنابر این گزارش ،پدر گروگان به شوک گفت که در حال استخدام وکیل است تا نسبت
به این قرار مجرمیت اعتراض کند و مصمم است دو متهم دیگر پرونده نیز با توجه به جنبه
عمومی و خصوصی جرم آدمربایی مجازات شوند.
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شرایطوضوابطتمدیدجریمهریالیبهجایسربازی

به دنبال انتشار خبری در خصوص جریمه ریالی
مشموالن سربازی ،جانشین اداره منابع انسانی ستاد
کل نیروهای مسلح به برخی از پرسشهای مشموالن
در این باره پاسخ داد.
به گزارش ایسنا ،سردار موسی کمالی درباره طرح
جریمه مشموالن دارای هشت سال غیبت و بیشتر
از آن ،گفت :این طرح طبق برنامهریزیهای انجام
شده پیش رفت و برابر اعالم سازمان وظیفه عمومی
رسیدگی و تعیین تکلیف درخواستها تا پایان مرداد ماه
به اتمام خواهد رسید.
وی با بیان اینکه مراحل واریز پولها نیز تا نیمه دوم شهریور و اواخر این ماه ادامه
خواهد داشت اظهار کرد :سازمان وظیفه عمومی در نامهای که به ستاد کل ارسال کرده
از آمادگی خود برای اجرای مرحله دوم خبر داده اما تاکنون و درباره احتمال تمدید این
طرح ،تصمیم گیری نشده است.
جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح در توضیح بیشتر در این باره
گفت :باید تا زمان پایان واریز مبالغ صبر کرد و پس از آن دولت باید بررسی کند که آیا
مبالغ واریز شده ،میزان کسری بودجه و محل درآمدی که از این طریق پیش بینی شده
بود را جبران میکند یا خیر .پس از آن و در شهریور ماه درباره تمدید آن تصمیم گیری
و اطالع رسانی خواهد شد.
کمالی در پاسخ به سوال یکی از مشموالن مبنی بر اینکه آیا این طرح در سالهای
آینده نیز اجرا خواهد شد یا خیر ،گفت :ستاد کل برای این طرح برنامهای نداشته و ما
برای امسال هم چنین تصمیمی نگرفتیم .این قانون بودجه بود و اجرایی شد .بنابراین فکر
نمیکنم که در سال آینده چنین طرحی مجددا اجرا شود .وی ادامه داد :تعداد غایبان واجد
شرایطی که طی این چند سال مایل به پرداخت جریمه سربازی بودهاند در مجموع 288
هزار نفر بوده که حدود  15درصد آن نیز واجد شرایط تشخیص داده نشدند .بنابراین وقتی
طی بیشتر از  10سال تنها این تعداد برای جریمه ریالی اقدام کردهاند ،بدیهی است که
طی یک سال آینده تعداد قابل توجهی به این افراد اضافه نخواهد شد.
جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح از مشموالن و خانوادههای آنان
خواست به امید اینکه در سال آینده چنین قانونی مجددا تصویب شود نباشند و هرچه
سریعتر نسبت به تعیین تکلیف خود یا فرزندانشان اقدام کنند.
کمالی در خاتمه گفت وگوی خود اظهار کرد :همچنین درخواست دیگر ما از شهروندان
و مشموالن این است که اخبار مربوط به حوزه سربازی را تنها از رسانههای معتبر و افراد
مسئول در حوزه سربازی پیگیری کنند .متاسفانه گاهی افراد غیرمسئول اظهاراتی را مطرح
میکنند که یا ستاد کل با آنها مخالف است یا درخواستشان حتی به ستاد کل نیروهای
مسلح نرسیده که اقدام این افراد تنها موجب میشود که جوانان و به ویژه مشموالن به
امیدی واهی در مورد سرباری دل بسته و در نهایت وارد غیبت شوند.
واکنش کمالی به اظهارات وزیر کار درباره «سربازی»
در پی اظهارات وزیر رفاه و رئیس سازمان فنی و حرفهای پیرامون سربازی ،جانشین
اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح ضمن واکنش به این موضوع از مسئوالن غیر
مرتبط خواست از اظهارنظر پیرامون سربازی و قوانین آن خودداری کنند.
سردار موسی کمالی درباره سخنان چندی پیش علی ربیعی ،وزیر تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی مبنی بر اینکه الیحه معافیت فرزندان تحت پوشش بهزیستی از خدمت سربازی
را با همکاری مجلس به تصویب خواهد رساند گفت :خدمت سربازی یکی از منابع تامین
نیروی انسانی در نیروهای مسلح و از ارکان تامین توان رزم و بنیه دفاعی کشور است
که طبق مقررات تصمیم گیری در این خصوص از سوی ستاد کل نیروهای مسلح انجام
میشود و در حال حاضر نیز ستاد کل برنامهای در خصوص آنچه که وزیر رفاه اشاره
کردهاند ندارد .کمالی با تاکید بر اینکه الیح ه معافیت فرزندان تحت پوشش بهزیستی و
بررسی آن به هیچ عنوان صحت ندارد ،گفت :ستاد کل حتی بررسی چنین الیحهای را
نیز در دستور کار خود قرار نداده است.
جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح درباره اینکه در حال حاضر چه
تسهیالتی برای مددجویان بهزیستی در قانون وجود دارد؟ گفت :در حال حاضر برابر ماده
 44قانون سال  90یکی از فرزندان ذکور مادران فاقد همسر تحت پوشش کمیته امداد و
سازمان بهزیستی ،از انجام خدمت سربازی معافند.
کمالی افزود:همچنین مشموالنی که حداقل یک فرزند معلول داشته باشند نیز از انجام
خدمت سربازی معاف شده و تنها پسر خانوادههای تحت پوشش کمیته امداد و سازمان
بهزیستی که حداقل دارای سه فرزند اناث باشند از انجام خدمت سربازی معافند ،بنابراین
الزم است بار دیگر نیز تاکید کنم که موضوعی تحت عنوان الیح ه معافیت فرزندان تحت
پوشش بهزیستی وجود ندارد.
واکنش به طرح سرباز تکنسین

کمالی همچنین به اظهارات رئیس سازمان فنی و حرفهای درخصوص طرح
سرباز تکنسین واکنش نشان داد و گفت :این موضوع نیز همانند همان بحث قبلی
است و تاکنون طرحی تحت عنوان سرباز تکنسین به ستاد کل نیروهای مسلح
ارجاع نشده است بنابراین به نظر من رسانهای کردن طرحی که وجود نداشته ،کار
درستی نیست.
وی ادامه داد:الزم است چنین طرحهایی ابتدا به ستاد کل نیروهای مسلح آمده و پس
از بررسی و در صورت تصویب اطالع رسانی شود نه اینکه قبل از آنکه طرح حتی به دست
ما برسد اطالع رسانی در خصوص آن انجام شود؛ بنابراین این موضوع نیز صحت ندارد.
کمالی در پاسخ به اینکه در صورت ارجاع این طرح به ستاد کل ،نظر نیروهای مسلح
در این خصوص چیست؟ گفت :اصل برای ما این است که از گسترش چنین طرحهایی
جلوگیری شود با این وجود تا زمانی که این طرح بررسی نشده ،نمیتوان اظهارنظر قطعی
درباره آن انجام داد.
درخواست ستاد کل از مسئوالن
جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح از مسووالن غیر مرتبط با حوزه
سربازی خواست که از اظهار نظر در حوزه سربازی که از وظایف ستاد کل نیروهای مسلح
است ،خودداری کنند .وی ادامه داد :همچنین خواسته دیگر ما از این مسووالن این است
که تا زمانی که موضوعی بررسی نشده از رسانهای کردن آن خودداری کنند چرا که
ممکن است مردم با توجه به اظهارنظر آنان در مورد سربازیشان برنامهریزی کرده و وارد
غیبت شوند که ورود به غیبت تبعات خاص خود را دارد.
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خبرنگاری از احتمال وقوع تخلفات در زمینه واردات و صادرات
کاال بعد از برداشتن تحریمها و اقدامات دستگاه قضایی پرسید
که محسنی اژهای گفت :در این رابطه دولت باید برنامههایی
تنظیم کند .قوه قضاییه در جایی وارد میشود که جرمی واقع
شود .مقامات دولتی هم قبول دارند که باید برنامهریزی و
سیاستگذاریهایی در این رابطه و در زمینه مبالغی که آزاد
میشوند داشته باشند ،البته ما نمیدانیم چقدر ارز در خارج از
کشور داریم و کاش این موضوع هم شفاف شود.
وی در پاسخ به سئوالی درباره پرونده بابک زنجانی و اینکه آیا
او به افساد فی االرض متهم است یا خیر گفت :در کیفرخواست
به ماده مربوط به همین اتهام استناد شده اما اینکه چه چیزی
اثبات میشود بستگی به دادگاه رسیدگیکننده دارد.
خبرنگاری با اشاره به ایراد شورای نگهبان به الیحه تامین
مالی مبارزه با تروریسم مبنی بر اینکه این الیحه باید توسط قوه
قضاییه تدوین شود از اقدام قوه قضاییه در این باره پرسید که
محسنی اژهای گفت :این موضوع جزء اولویتهای درجه یک در
دستور کار قوه قضاییه نیست .ما االن در حال تهیه یکسری لوایح
هستیم ولی این موضوع جزء مواردی که از نظر قوه قضاییه در
اولویت هستند ،نیست.
خبرنگاری از صحت و سقم بازداشت سعیدلو و اینکه گفته
میشود بقایی به زودی آزاد میشود سئوال پرسید که محسنی
اژهای گفت :بحثی که مطرح کردید ،کذب محض است .در مورد
فردی هم که می گویید به زودی آزاد میشود باید گفت که این
موضوع در اختیار بازپرس است.
محسنیاژهای همچنین سفر محمدرضا رحیمی به خارج از
کشور را که موضوع سئوال یکی دیگر از خبرنگاران بود ،تکذیب
کرد.
خبرنگاری از اقدام قوه قضاییه در برخورد با تخلفات شرکت
های بیمه که منجر به پرونده سازی برای قوه قضاییه میشوند
پرسید که محسنی اژهای در این باره گفت :در این زمینه هم
دادستان کل کشور و هم معاونت پیشگیری از وقوع جرم اقداماتی
دارند که من در حال حاضر از جزئیات آنها خبر ندارم.
خبرنگاری با اشاره به اظهارنظر رییس کمیسیون اصل 90
مجلس مبنی بر اینکه در مورد ادعای محمدرضا رحیمی در رابطه
با پرداخت پول به نمایندگان از قوه قضاییه استعالم شده اما این
مرجع پاسخ استعالم را نداده است ،پرسید قوه قضاییه چه زمانی
به این استعالم پاسخ خواهد داد؟ محسنی اژهای گفت :اگر به
صورت خالصه بخواهم پاسخ دهم باید بگویم هیچ وقت .درباره
پولهایی که افراد در انتخاباتها خرج میکنند حتما باید یک
ساماندهی صورت بگیرد .سیاستهای کلی انتخابات در مجمع
تشخیص مصلحت نظام تدوین شده که ان شاءاهلل به زودی ابالغ
و بر اساس آن قانون هم تصویب شود.
وی ادامه داد :آقای رحیمی ادعا کرده بخشی از پولی که
گرفته را در رابطه با انتخابات خرج کرده است .برخی از افرادی
هم که در لیست ارائه شده توسط او وجود دارد اصال جزء
نامزدهای انتخابات مجلس نبودهاند .بخشی از پولها به ستادها
داده شده است .بنابراین این چیزی نیست که ما بتوانیم االن
درباره آن اظهارنظر کنیم .در رابطه با آن پول هم اصال دادگاه
محکومیت نداده است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه
آیا مدیرانی از قوه قضاییه مسئوالن موسسه میزان هستند و
اینکه اتهام این افراد اختالس است یا خیر گفت :مدیران از قوه
قضاییه نبودند ولی برخی از قضات بازنشسته و کارمندان دستگاه
قضایی ،سهمی داشتند یا سپردهگذاری انجام داده بودند .بر اساس
بررسیهای ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و بانک مرکزی انحالل
این موسسه اعالم شد .در خصوص تخلفات هم دستگاه قضایی
وارد شد و برخی افراد بازداشت شدند .اما نمیتوانیم بگوییم اتهام،

اختالس است یا خیر ،ولی اجماال تخلفات مالی وجود دارند.
خبرنگاری با اشاره به اکران فیلم قصهها از محسنی اژهای
پرسید آیا مدعی العموم در برابر اشاعه فحشا و توهین به
ارزشهای متدینین وارد نمیشود؟ محسنی اژهای گفت :ما در
مسائل فرهنگی همه باید دقت بیشتری داشته باشیم .انقالب
ما یک انقالب فرهنگی است و اگر به فرهنگ توجه نکنیم به
بخشهایی دیگر خدشه وارد میشود.
وی افزود :هر بخشی مسئولی دارد و دستگاههای نظارتی هم
وجود دارند و اگر تخلفی صورت گیرد حتما این دستگاهها آن را
اطالع میدهند ،کما اینکه مصداقهایی وجود داشته و دادستانی
وارد شده است.
محسنی اژهای درباره پرونده بورسیه ها نیز گفت :تا آنجا
که پیگیری کردهام از خود افرادی که احساس میکنند متضرر
شدهاند به دادگستری شکایت نشده بود .نامهای به من نوشته
بودند که من آن را به دادستان تهران ارجاع دادم و دادستان هم
آن را با مجتمع مربوط ارجاع داد.
وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا در پرونده موسوم
به دکل گمشده فقط یک دکل مطرح است یا بیشتر گفت :همین
یک دکل مطرح استف البته ممکن است موارد مشابهی وجود
داشته باشد که خریداری و پول آن پرداخت شده ولی وارد کشور
نشده است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره پرونده
کمپوست و تغییر دادیاران رسیدگی کننده به این پرونده نیز
گفت :این پرونده تنها در یک شهر مطرح نبوده بلکه در چند شهر
مطرح است و به همین دلیل تغییراتی ممکن است در دادیاران
رسیدگی کننده صورت گرفته باشد.
وی در پاسخ به سئوالی درباره صحت خبر تایید حکم جعفری
تبار و اینکه اصالحات حکم این فرد و جرم وی چه بوده است؟
گفت :من هم شنیدهام که این حکم تایید شده است ،اما از بیان
جزییات این پرونده که مربوط به دادگاه ویژه روحانیت است،
معذورم.
محسنی اژهای در پاسخ به سئوال یکی دیگر از خبرنگاران
مبنی بر اینکه دستگاه قضایی در رابطه با کاهش جمعیت زندان
چه برنامهای دارد؟ اظهار کرد :یکی از مسائل قابل توجه که
دستگاه قضایی بر روی آن حساس است بحث کاهش جمعیت
کیفری است که البته بدون کمک دولت و مجلس نمیتوان جامه
عمل به آن پوشاند.
وی با اشاره به اینکه بخش زیادی از زندانیان مربوط به مواد
مخدر هستند ،گفت :بیش از  44درصد زندانیان مربوط به مواد
مخدر هستند .در سالهای گذشته مصوب شده اردوگاههایی
ساخته شود و مجرمین مواد مخدر از سایر زندانیان جدا شوند ،اما
متأسفانه این موضوع به سرانجام نرسیده و مجرمین مواد مخدر و
سایر مجرمین به طور کامل از هم تفکیک نشدهاند.
معاون اول قوه قضائیه ادامه داد :میدانم که دولت در تنگنا
است و مشکل بودجه داریم ،اما اگر کمک کند که اردوگاهها را
تکمیل کنیم بسیاری از مشکالت ما حل میشود.
محسنی اژهای با تاکید بر اینکه در دولت دهم و یازدهم

کمکهایی شد که کافی نبود ،گفت :قوه قضائیه در تالش است
با کمک دولت اردوگاهها را تکمیل کرده و بخش زیادی از
زندانیان را منتقل کند.
وی تصریح کرد :همچنین در قانون جدید پیشبینی شده
بسیاری از افرادی که میتوانند ،از مجازات جایگزین حبس
بهرهمند شوند.
سخنگوی قوه قضاییه با تاکید بر اینکه یکی از راههای
استفاده از مجازاتهای جایگزین حبس استفاده از دستبندها
و پابندهای الکترونیکی است ،اظهار کرد :در این مسیر بخش
عمدهای از مشکالت ما مربوط به بودجه است چرا که تهیه این
دستبندها نیاز به پول دارد و اگر بودجه تهیه شود میتوانیم بخشی
از زندانیان را با دستبند و پابند الکترونیک کنترل کنیم.
وی خاطرنشان کرد :کسانی که داخل زندانها هستند بر
اساس دستورالعمل و آییننامه مصوب اگر حرفهآموزی کنند ،به
خانواده خود توجه کنند و در مقام توبه برآیند در اولویت عفو قرار
میگیرند ،این افراد اگر تحصیل ندارند باید تحصیل کنند ،سازمان
زندانها هم فضایی را فراهم کرده که این افراد پس از خروج از
زندان برای جامعه افراد مفیدی باشند.
سخنگوی قوه قضائیه افزود :تالش قوه قضاییه این است که
مواردی را که میشود به صورت جرم تعریف نکنیم ،مشخص
کنیم؛ برای مثال اگر االن کسی از چراغ قرمز عبور کند جرم
نکرده و شالق نمیخورد اما جریمه میشود ،دستگاه قضایی هم
در مقام این است در مواردی که ضرورت ندارد جرم باشد ،جریمه
اعمال کند.
معاون اول قوه قضائیه اشتغال زندانیان را موضوع مهم
دیگری عنوان کرد که دستگاه قضایی به دنبال آن است و افزود:
االن تعدادی از زندانیان شاغل هستند اما ما به هیچ وجه راضی
نیستیم .گفتوگوهای ابتدایی با بخش خصوصی صورت گرفته
ن زندانها کم شود و هم فرد زندانی بتواند از
تا هم هزینه سازما 
دسترنج خود برای خانوادهاش هزینه کند.
وی ادامه داد :اگر دولت و مجلس در این زمینه همکاری
کنند هر سال یک قدم به جلو میرویم ،اما به صرف مدیریتها
مشکالت برطرف نمیشود ،ضمن اینکه موضوع بهداشت و
درمان زندانیان هم از مسائل مهم دیگری است که باید به آن
توجه شود.
خبرنگاری سئوال خود را اینگونه مطرح کرد که آیا بخش دوم
پرونده فساد  3هزار میلیاردی در حال رسیدگی است و اینکه آیا
پرونده فردی به نام جهرمی که نامش در این پرونده مطرح بوده
در حال رسیدگی است؟ گفت :در مورد این فرد و چند نفر دیگر از
جمله خاوری با یک مشکل مضاعف روبهرو هستیم.
وی گفت :آن موقع قاضی سراج قاضی پرونده بود و قرار بود
محاکمه کند اما سمتش تغییر کرد و قاضی دیگری جایگزین
ایشان شد .چون آن قاضی هم به عنوان دادرس فعالیت میکرد
منتقل شد و حاال پرونده در اختیار قاضی دیگری قرار گرفته
است.
وی تاکید کرد :در جریان رسیدگی به بخش دوم پرونده فساد
 3هزار میلیاردی یکسری کیفرخواست صادر شده ،برخی تقاضای
اعاده دادرسی دادهاند که برخی از آنها پذیرفته شده و پرونده
مجدداً به شعبات برگشته و برخی دیگر هم حکم گرفتند ،اما در
کل پرونده مختومه نشده است.
معاون اول دستگاه قضایی در پاسخ به سئوال یکی دیگر از
خبرنگاران مبنی بر اینکه مطالبی از سوی آقای اشرفی اصفهانی
مطرح شده که با واکنشهایی روبرو شد و در همین راستا رئیس
سازمان بازرسی کل کشور نامهای را خطاب به ایشان نوشتند و
گفتند مستندات صحبتهای خود را ارائه دهید ،آیا وی پاسخی
به نامه آقای سراج دادهاند؟ گفت :من از آقای سراج نپرسیدهام که
آیا وی پاسخی به نامهشان دادهاند یا خیر ،اما شنیدهام که آقای
اشرفی اصفهانی اظهارات خود را تکذیب کردهاند.

جانشین سازمان وظیفه عمومی خبر داد

معافیت مشموالن دارای فرزند معلول از خدمت سربازی

مطابق قانون خدمت وظیفه عمومی مشموالن دارای فرزند معلول از خدمت دوره
ضرورت معاف می شوند.
به گزارش ایسنا ،سردار ابراهیم کریمی جانشین سازمان وظیفه عمومی ناجا با اعالم
این خبر در خصوص معافیتهای مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی ،گفت:
مشمولینی که براساس اعالم سازمان بهزیستی حداقل یک فرزند آنان دارای معلولیت
باشند از خدمت دوره ضرورت معاف می شوند .کریمی خاطرنشان کرد :مشموالنی که با
بانوان دارای معلولیت جسمی -حرکتی ازدواج میکنند بصورت موقت از انجام خدمت دوره

ضرورت معاف می شوند و پس از گذشت پنج سال از استمرار ازدواج آنان معافیت موقت
آنان به دائم تبدیل می شود .به گفته وی در راستای ماده  6قانون جامع حمایت از حقوق
معلوالن یکی از فرزندان اولیائی که هردو یا یکی از آنها معلول بوده و یا حداقل دو نفر از
فرزندان آنها معلول باشد از انجام خدمت دوره سربازی معاف می شوند.
به گزارش پایگاه خبری پلیس ،همچنین ،رسیدگی به درخواستهای این دسته از
مشموالن براساس ضوابط ابالغی ستاد کل نیروهای مسلح بوده و غیبت مانع بهره مندی
مشموالن از معافیت های مذکور است.

مردجنایتکاربهاعضایخانوادهاشقرصهایمسمومخوراندتادستهجمعیبمیرند!
اعترافات تنها بازمانده جنایت خانوادگی بعد از به هوشآمدن،
قاتل مادر و خواهرش معرفی کرد.
پدرش را ِ
به گزارش شرق ،مأموران پلیس بروجرد شنبه هفته گذشته
مطلع شدند اعضای یک خانواده در حالیکه بهشدت مسموم
شدهاند به بیمارستان انتقال یافته و دو نفر از آنها فوت شدهاند.
کارآگاهان بالفاصله به مرکز درمانی رفتند و اطالع پیدا کردند
زن میانسال و دختر 12سالهاش فوت شدهاند .آنها سعی کردند با
بازجویی از پسر 14ساله خانواده ،راز این ماجرا را فاش کنند .پسر
نوجوان ابتدا گفت پدرش آنها را مسموم کرده است اما دقایقی بعد
ادعای خودش را تکذیب کرد و گفت پدرش دخالتی در این ماجرا
نداشت .پسر 14ساله بعد از گفتن این جمالت از هوش رفت و
تحقیقات نیمهتمام ماند بااینحال ،پلیس که احتمال وقوع جنایت
خانوادگی را دور از ذهن نمیدید ،تالش خود را برای دستگیری
پدر این خانواده آغاز کرد و مرد میانسال در ترمینال بروجرد
بازداشت شد .او بعد از انتقال به پلیس آگاهی ،گفت از مرگ

همسر و دخترش بیاطالع است.
این مرد توضیح داد« :من در تهران کار میکنم و مرتب در
رفتوآمد هستم ،زمان وقوع حادثه نیز در منزل نبودم».
مظنون اصلی پرونده به آزمایشگاه پزشکیقانونی منتقل و
معلوم شد اعتیاد ندارد .از سویی کارآگاهان پی بردند همسر او
سابقه افسردگی و حتی اقدام به خودکشی دارد به همین دلیل
فرضیه تازهای شکل گرفت مبنی بر اینکه متهم واقعا نقشی در
مرگ همسر و فرزندانش نداشته است.
کارآگاهان برای رسیدن به نتیجه قطعی منتظر ماندند ،بلکه
پسر نوجوان به هوش بیاید این در حالی بود که آزمایشهای
پزشکی نشان میداد این افراد سمی قوی خوردهاند .سرانجام پسر
14ساله به هوش آمد و مأموران دوباره از او بازجویی کردند .او
بار دیگر پدرش را بهعنوان قاتل معرفی کرد و این دفعه جزئیات
واقعه را توضیح داد.
او گفت« :پدر و مادرم هفته پیش چند بار با هم دعوا کردند

تا اینکه روز حادثه پدرم برای آشتیکردن ،از بیرون غذا خرید
وقتی غذا خوردیم او به هر کدام از ما یک قرص داد و گفت این
قرصها انرژیزا و خیلی مفید است .وقتی آنها را خوردیم ،پدرم
از خانه بیرون رفت .چند دقیقه بعد مادر و خواهرم درد شدیدی را
احساس کردند طوری که روی زمین افتادند و دیگر نمیتوانستند
تکان بخورند بعد از آن ،درد سراغ من آمد اما با هر زحمتی که بود
توانستم خودم را خیابان برسانم و از مردم کمک بخواهم .مردم ما
را با آمبوالنس به بیمارستان رساندند».
کارآگاهان بعد از شنیدن این اظهارات بار دیگر به بازجویی از
پدر خانواده پرداختند اما او هنوز به ارتکاب قتل اقرار نکرده است.
سرهنگ علیرضا دلیری ،فرمانده انتظامی بروجرد ،دراینباره گفت:
«اظهارات پسر خانواده پرده از قتل مشکوک مادر و دخترش
برداشت و اکنون در انتظار اعترافات پدر خانواده هستیم».
وی افزود :در صورت نهاییشدن علت قتل ،اطالعرسانی
کاملی درباره این حادثه صورت میگیرد.

9

جامعه

یکشنبه  18مرداد  - 1394شماره 690

معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی خبر داد

امکان حضانت فرزندخوانده برای دختران مجرد
وخانوادههای دارای فرزند
شرایط فرزند خواندگی تسهیل شد

معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
گفت :شرایط فرزند خواندگی تسهیل شده است و از این پس
خانواده های دارای فرزند نیز می توانند فرزندخوانده بپذیرند.
به گزارش ایسنا ،دکتر احمد میدری گفت :در تاریخ 14تیر
سال جاری آیین نامه حمایت از کودکان و نوجوانان بی
سرپرست و بد سرپرست تصویب شد که این آیین نامه در واقع
نحوه فرزند خواندگی و حضانت را در ایران تعیین می کند و
باید گفت این آیین نامه چند تغییر مهم نسبت به قانون مصوب
سال  1353دارد.
وی افزود :قبل از تصویب این قانون تنها خانواده هایی
می توانستند فرزند خوانده داشته باشند که فرزندی نداشتند اما
اکنون با قانون جدید خانواده های دارای فرزند نیز که تمایل به
فرزند خواندگی دارند می توانند برای این کار اقدام کنند.
معاون رفاه اجتماعی با اعالم اینکه دختران و زنانی که
ازدواج نکردند یا تنها زندگی می کنند نیز می توانند در صورت

تمایل برای پذیرش فرزند اقدام کنند ،افزود :این دو محدودیت
فرزند خواندگی در قانون جدید برطرف شده است.
دکتر میدری تشریح کرد :بر اساس قانون قبل ،کسر
مشخصی از دارایی افراد به فرزند خوانده تعلق می گرفت و با
توجه به عدم پذیرش این موضوع توسط برخی خانواده ها و بر
اساس قانون جدید یک خانواده می تواند با حکم دادگاه با کسر
کمتری از دارایی ها و در واقع با تضمین کمتری فرزند خوانده
داشته باشد.وی با بیان اینکه فرایند رسیدگی به وضع فرزند
خواندگی در این آیین نامه تسهیل شد ادامه داد :قب ً
ال افراد
متقاضی اول به دادگاه و سپس به بهزیستی مراجعه میکردند
اما در فرایند جدید فرد مستقیم به بهزیستی مراجعه می کند و
در آنجا فرایند های حقوقی انجام می شود و در فرایند آخر افراد
به دادگاه مراجعه می کنند.
وی خاطر نشان کرد :طبق آیین نامه جدید سن فرزند
خواندگی نیز تسهیل شده است به طوری که در گذشته سن

وقتی عروس در مراسم پاتختی بود ،فکرش را نمیکرد که
تازهداماد و برادرشوهرش در کمین طعمهای برای سرقت میلیونی
هستند.
به گزارش همشهری ،اين دو برادر سارق كه پيش از اين
بارها زندان را تجربه كردهاند سحرگاه دوشنبه هفته گذشته در
طرح پليس آگاهي پايتخت در جنوب تهران دستگير شدند .آنها
از بهمنماه سال گذشته با شكايت مرد جواني تحت تعقيب پليس
قرار گرفتند.
شاكي در توضيح ماجراي سرقت گفت :از آنجا كه شغلم آزاد
است براي برداشت پول از حسابم به بانكي در جنوب غرب تهران
رفتم37 .ميليون تومان از حسابم برداشت كردم و از بانك بيرون
آمدم و به سمت ماشينم كه در نزديك آنجا پارك بود ،رفتم .كيف
پر از پول را زير صندلي گذاشتم اما وقتي ماشين را روشن كردم
و كمي از بانك دور شدم ،يك دفعه احساس كردم كه الستيك
ماشينم پنچر شده است .پياده شدم تا نگاهي به الستيك بيندازم
كه در يك لحظه جواني از زير صندلي كيف را برداشت و سوار
موتوري شد و با همدستش فرار كرد.
با اين شكايت ،تيمي از مأموران پليس آگاهي پايتخت با
دستور قاضي نصرتي بازپرس شعبه اول دادسراي ناحيه 34تهران
تحقيقات خود را در اينباره شروع كردند .هنوز بررسيهاي پليسي
در اين زمينه تكميل نشده بود كه شكايت ديگري پيش روي
تيم تحقيق قرار گرفت .اين بار هم شاكي كه از بانكي در همان
حوالي 12ميليون تومان پول گرفته بود پس از خروج از بانك در
دام دزدان گرفتار شده بود.
به گفته مالباخته ،سارقان كه سوار بر موتور بودند هنگامي كه
وي قصد داشت سوار ماشينش شود در يك لحظه به سمت وي
شيرجه رفته و كيف ميليوني را از دست او قاپيده بودند .آنطور كه

بهنظر ميرسيد دزدان بسيار حرفهاي بودند و در شروع تحقيقات،
تصاوير دوربين مداربسته بانكها بازبيني شد و تصاوير 2سارق
موتورسوار بهدست آمد.
مأموران در مرحله بعد سراغ آلبوم مجرمان سابقهدار رفتند
و مشخص شد كه  2متهم با يكديگر برادر بوده و پيش از اين
بارها به اتهام سرقت و درگيري به زندان رفته بودند .اسامي
دزدان اين پرونده در فهرست متهمان سابقهداري كه قرار بود
در طرح پليس شناسايي و دستگير شوند ،قرار گرفت و آنها جزو
همان 106سارقي بودند كه در طرح دوشنبه هفته گذشته دستگير
شدند.
دو برادر سارق هفته گذشته براي انجام تحقيقات به شعبه اول
دادسراي ناحيه 34تهران منتقل شدند .برادر بزرگتر كه 46ساله
است پيش از اين در سال 78به اتهام سرقت به زندان رفته بود.
وي گفت :براي تأمين مخارج زندگي مسافركشي ميكنم اما
پولي كه بهدست ميآورم كفاف زندگيام را نميدهد .روز حادثه
همراه برادرم بودم كه او پيشنهاد سرقت داد .به بانك رفتيم و بعد
از زاغزني و شناسايي طعمه در فرصتي مناسب ماشينش را سرقت
كرديم و 27ميليون تومان پول دزديديم.
برادرم پول را تقسيم كرد و 13ميليون و  500هزار تومان
سهم من شد كه با آن بدهيهايم را پرداخت كردم و براي دخترم
جهيزيه خريدم.
اين دو متهم براي انجام تحقيقات بيشتر درخصوص شناسايي
همدستان احتمالي و جرايم ديگر در اختيار مأموران قرار گرفتند.
چنانكه هركس در دام آنها گرفتار شده ميتواند براي شكايت
به پايگاه سوم پليس آگاهي تهران و يا شعبه اول دادسراي ناحيه
34تهران مراجعه كند.
شايد باورتان نشود اما در اين پرونده برادر به برادرش ركب

افراد برای فرزندخواندگی باید کمتر از  12سال می بود که این
مورد به  16سال افزایش پیدا کرده است .معاون رفاه اجتماعی
وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی با اعالم اینکه با آیین نامه
جدید ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز می توانند فرزند خوانده
انتخاب کنند گفت :این افراد با همکاری بهزیستی می توانند
کودکان و نوجوانان ایرانی را به عنوان فرزند خوانده بپذیرند.
وی با اشاره به اینکه در تدوین این قانون مشاوران دینی نیز
نقش داشتند افزود :این آیین نامه و قانون به شکلی نوشته شده
که با آموزه های دینی کام َ
ال سازگار باشد.
براساس گزارش روابط عمومی وزارت تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی ،میدری تاکید کرد :بر اساس این آیین نامه مقرر
شده است که با همکاری بهزیستی به خانواده های متقاضی
مشاوره دینی داده شود چرا که از لحاظ شرعی این بچه ها با
بچه واقعی فرق دارند ولی خانواده ها می توانند با آموزه های
این مشاوران این مشکالت را بر طرف کنند.

سرقتهای سریالی تازهداماد یک شب پس از عروسی با همدستی برادرش در تهران!

زد آن هم برادر كوچكتر به برادر بزرگتر؛ داخل كيف نخستين
مالباخته37 ،ميليون پول بود اما برادر كوچكتر به دروغ به برادر
بزرگ گفته بود كه شاكي 27ميليون تومان از بانك پول گرفته
است .متهم كوچكتر كه 34ساله است ،درست فرداي شب
عروسي زمانيكه نوعروس و خانوادهاش در مراسم پاتختي بودند
سرگرم شكار طعمهاي براي سرقت بود .در ادامه گفتوگو با اين
سارق را بخوانيد.
سابقه داري؟
چندين بار به اتهام سرقت و درگيري دستگير شدم.
همسرت ميدانست كه پيش از اين زندان رفتي و سابقه
داري؟
نه ،او خبر نداشت .چون واقعا ميخواستم بعد از ازدواجم
زندگي درستي داشته باشم.
پس چرا فرداي شب عروسي سرقت كردي؟
براي مراسم عقد و عروسي حسابي دستم خالي شده بود .براي
همين تصميم گرفتيم سرقت كنيم .آن روز وقتي به بانك رفتيم
و متوجه شديم كه شاكي پول زيادي از بانك گرفته ،وسوسه
شديم تا با پنچركردن ماشين او با چاقويي كه همراهمان بود،
دست به سرقت بزنيم.
به جز برادرت گويا همدستاني هم داشتي كه در طرح پليس
آگاهي دستگير شدند؟
نه ،اگر هم باشند من آنها را نميشناسم .شايد برادرم بقيه را
بشناسد .من تازه دستگير شدهام و هنوز از چيزي خبر ندارم!
همسرت متوجه شده كه دستگير شدي؟
در خانه بوديم كه يك دفعه مأموران ريختند و دستگيرم
كردند .همسرم بهشدت ترسيده بود و من بهشدت نگران وضعيت
او هستم.

جاماندن قيچي  28سانتی طی  45رو ز درون شکم زن بيمار
و ماجراهای پس از آن در مشهد!

پرونده شکايت زني که هنگام عمل جراحي ،قيچي  28سانتي متري در شکم وي جا مانده و
پس از آن نيز در عمل جراحي دوم براي خارج کردن قيچي به حالت کما رفته بود ،در شعبه 201
دادسراي عمومي و انقالب مشهد مطرح و مورد رسيدگي قضايي قرار گرفت.
به گزارش خراسان ،زن ميانسالي با مراجعه به دستگاه قضايي و تسليم شکوائيه اي به دادسراي
مشهد مدعي شد :اسفند سال گذشته بنا به تشخيص پزشک معالج و براي انجام عمل جراحي انسداد
آئورت در يکي از بيمارستان هاي مشهد بستري شدم و توسط جراحي به نام  ...عمل شدم اما هنوز
مدتي از اين عمل نگذشته بود که در ناحيه شکم احساس درد و سوزش شديدي پيدا کردم تا اين که
پس از گذشت  45روز از اين ماجرا ،دوباره نزد پزشک معالج رفتم اما نتوانستم او را مالقات کنم.
اين زن در ادامه شکايت خود ادعا کرد :در حالي که درد مي کشيدم بنا به دستور پزشکان به
راديولوژي رفتم و عکسي از محل درد تهيه کردم .اين جا بود که يکي از پزشکان تشخيص داد يک
عدد قيچي در شکم من جا مانده است .به همين دليل دوباره نزد همان پزشک متخصص رفتم که
وي گفت :براي خارج کردن قيچي بايد دوباره تحت عمل جراحي قرار بگيرم .اين گونه بود که با
دستور پزشکي دوباره در يکي ديگر از بيمارستان هاي مشهد بستري شدم و مرا به اتاق عمل بردند.

شاکي اين پرونده همچنين مدعي شد :هنگام عمل جراحي دوم به دليل تزريق داروي اشتباه به کما
رفتم که بعد فهميدم کادر درماني اتاق عمل براي خارج کردن من از حالت کما از دستگاه «شوک»
استفاده کرده اند که به خاطر همين موضوع چند تا از دنده هايم نيز شکسته است.
اکنون با گذشت  4ماه از آن حادثه نه تنها بهبود نيافته ام بلکه دچار عوارض غيرقابل تحمل
ناشي از قصور پزشکي به دليل جاگذاشتن قيچي در شکم و همچنين عوارض ناشي از عمل جراحي
دوم شده ام و ...
اين گزارش حاکي است :به دنبال مطرح شدن اين شکايت ،هيئت بدوي انتظامي نظام پزشکي
نيز پس از بررسي اين شکايت و طي حکمي اعالم نظر کرد که مسئوليت عوارض ناشي از برجا
ماندن جسم خارجي در عمل به طور کامل برعهده جراح معالج است.
گزارش خراسان حاکي است :اين پرونده در حالي مراحل قضايي خود را طي مي کند که به
دستور قاضي پرسا (معاون دادستان مشهد) و با توجه به اهميت و حساسيت موضوع ،شکايت اين زن
 60ساله براي رسيدگي قضايي به شعبه  201دادسراي عمومي و انقالب ارجاع شد و توسط قاضي
مالزميان تحت رسيدگي قرار گرفت.

قتل مرد جوان توسط همسر خیانتکار برای مخفی ماندن ارتباط پنهانی در قائمشهر!
زن جوان زمانی که متوجه شد شوهرش به ارتباط پنهانی او
با مرد غریبه شک کرده برای فاش نشدن این راز ،شوهرش را
با ضربههای چاقو از پای درآورد .
به گزارش جام جم ،عصر  25تیر امسال مردی با مرکز
فوریت های پلیسی  110شهرستان قائمشهر تماس گرفت و
از زخمی شدن برادرش خبر داد .ماموران انتظامی دقایقی بعد
به خانه ای در خیابان تهران این شهر که محل درگیری بود،
اعزام و متوجه شدند مرد  34ساله ای با ضربه های چاقو بشدت
زخمی شده و وسایل خانه نیز به هم ریخته است .مرد زخمی به
بیمارستان و برادر وی به اداره جنایی پلیس آگاهی منتقل شد.
همزمان با شروع تحقیقات ،یکی از مسئوالن بیمارستان به
ماموران خبر داد مرد جوان بر اثر شدت خونریزی فوت کرده
است .برادر مقتول در اظهاراتش گفت :عصر روز حادثه چند
بار با تلفن خانه و همراه برادرم ـ محمد ـ تماس گرفتم که او
پاسخگو نبود .همسر او به نام ساحره هم از سرنوشت شوهرش
اظهار بی اطالعی می کرد .سراسیمه خود را به خانه برادرم

رساندم و با شکستن قفل در وارد شدیم و او را غرق در خون
یافتیم اما وی در بیمارستان فوت کرد.
با وقوع این جنایت ،ماموران از ساحره نیز تحقیق کردند
که وی گفته های برادر شوهرش را تائید کرد .روز های
پایانی هفته گذشته ماموران به سرنخ هایی دست یافتند که
نشان می داد زن مقتول روزی که برای تحقیقات به پلیس
آگاهی آمده بوده لباس هایی به تن داشته که هنگام کشف
جسد شوهرش در خانه آن را به تن نداشته است .در این
مرحله با ورود به خانه مقتول آنجا را دوباره بازرسی کردند
و لباس و کیف متعلق به همسر مقتول را که آثار لکه های
خون روی آن بود ،یافتند .این اموال در اختیار کارشناسان
اداره تشخیص هویت پلیس آگاهی قرار گرفت و کارشناسان
نظر دادند لکه های خون روی کیف و لباس همسر مقتول
با گروه خونی شوهرش مطابقت دارد.
بنابراین ساحره دو روز پیش با دستور قضایی بازداشت و
برای ادامه تحقیقات به پلیس آگاهی منتقل شد تا این که

هفته گذشته متهم به قتل قفل سکوت خود را شکست و گفت:
مدتی پیش به دلیل اختالف هایی که با شوهرم پیدا کرده بودم
با مرد غریبه ای ارتباط دوستی پیدا کردم که این ماجرا لو رفت
و شوهرم متوجه شد .دیگر حاضر به ادامه زندگی با من نبود تا
این که با وساطت برادر شوهرم او مرا بخشید و با حل شدن
مشکلمان دوباره نزد فرزند و همسرم بازگشتم .همان مرد غریبه
تماس هایش را دوباره با من از سر گرفت .حتی برای این که
شوهرم متوجه ماجرا نشود ،این مرد برایم گوشی تلفن همراه
خرید .متهم به قتل خاطرنشان کرد :شب پیش از حادثه شوهرم
با چاقویی که به دست داشت مرا تهدید کرد و گوشی ام را به
زور از من گرفت و تهدیدم کرد اگر در بررسی محتویات گوشی
متوجه ارتباط پنهانی من با فرد غریبه ای شود مرا خواهد کشت.
می ترسیدم راز ارتباط پنهانی ام فاش شود .بنابر این روز حادثه
شوهرم را با ضربه های چاقو کشتم و با صحنه سازی می
خواستم خود را در این جنایت بی گناه جلوه دهم که نقشه ام
نقش بر آب شد .

دستگیری کارمند متخلف بانک به اتهام برداشت
غیرمجاز یک میلیارد و  200میلیون تومان از
حسابهای مشتریان  2بانک دولتی با همدستی
باجناقش با سوءاستفاده از سیستم چکاوک در تهران
رئیس پلیس فتای تهران بزرگ از دستگیری کارمند یکی از بانکهای دولتی که با
سوءاستفاده از سیستم چکاوک اقدام به برداشت بیش از  12میلیارد ریال از حساب مشتریان
کرده بود ،خبر داد.
به گزارش ایسنا ،سرهنگ محمد مهدی کاکوان در تشریح جزئیات این خبر گفت :چندی
پیش پروندهای در خصوص نقد کردن چکهای فاقد موجودی در پلیس آگاهی مطرح و در
تحقیقات کارگاهان آگاهی مشخص شد که چکهایی که فاقد موجودی بودند با استفاده از
سیستم چکاوک نقد شدهاند .وی ادامه داد :در این روش فرد سودجو چک مربوط به یکی
از بانکهای دولتی را به بانک دولتی دیگر برده و در آنجا با سوء استفاده از سیستم چکاوک
چک را نقد کرده بود در حالی که هیچ پولی در حساب اصلی وجود نداشت.
کاکوان با بیان اینکه تحقیقات در این خصوص آغاز شده و بانک مذکور مدعی شد
سیستم چکاوک هک و برداشت از این طریق انجام شده است اظهار کرد :با توجه به این
ادعا مقام قضایی رسیدگی به این موضوع را به پلیس فتا ارجاع کرد اما در تحقیقات اولیه
کارگاهان مشخص شد که هیچ گونه هکی در سیستم چکاوک انجام نشده و این اقدام در
پی موضوعات داخلی انجام شده است .وی با بیان اینکه با کسب این اطالعات تحقیقات
کارگاهان فتا وارد فاز دیگری شد اظهار کرد :در تحقیقات بعدی فردی که نسبت به نقد
کردن چکها از بانک اقدام و توسط آگاهی دستگیر شده بود مورد بازجویی قرار گرفته و
سرانجام در جریان بازجوییهای فنی مشخص شد که باجناق این فرد از کارمندان بانک
مذکور بوده و به اطالعات سیستم چکاوک دسترسی دارد.
رئیس پلیس فتای تهران بزرگ با بیان اینکه این کارمند بانک دستگیر و تحت بازجویی
قرار گرفت اظهار کرد :همچنین سیستم رایانهای وی نیز مورد ارزیابی قرار گرفت و مشخص
شد نام برده بدون اطالع مسئوالن بانک و با سوء استفاده از موقعیت خود رمزهای عبور را در
سیستم خود ذخیره کرده و به همین شیوه مقدمات اقدام مجرمانه را فراهم کرده است.
وی ادامه داد :متهم که به این اطالعات دسترسی داشته است ،هنگام نقد کردن وجوه در
سیستم چکاوک اطالعاتی را وارد میکرده که نشان دهنده پربودن حساب بانکی بوده است
اما در عمل چنین قضیهای صحت نداشته و سیستم چکاوک با استناد بر این اطالعات غلط
مجوز برداشت مبلغ چک از بانک دوم را صادر میکرده است.
کاکوان با بیان اینکه متهم دوم نیز به ناچار به بزه خود اغراق کرد ادامه داد :تا کنون در
جریان تحقیقات مشخص شده است که این دو باجناق اقدام به برداشت مبلغ یک میلیارد و
 210میلیون تومان از حساب مشتریان بانک به همین شیوه کردهاند که تاکنون  600میلیون
تومان آن را توسط صرافیها به سکه و ارز تبدیل کرده و قصد داشته مابقی آن را به همین
شیوه تبدیل کنند که دستگیر شدند .رئیس پلیس فتای تهران بزرگ درباره اینکه آیا احتمال
افزایش رقم برداشت شده از حسابها وجود دارد یا خیر؟ خاطر نشان کرد :تحقیقات در این
زمینه ادامه دارد و احتمال افزایش این مبلغها وجود دارد؛ ضمن اینکه مبالغ سرقت شده نیز
در حال بازگشت به بانک است .کاکوان اضافه کرد :متهم پیش از این نیز دارای سابقه بوده و
از محل کار قبلی خود نیز اخراج شده بود ،بنابراین هشدار ما به دستگاهها و سازمانهایی که
به اطالعات مردم دسترسی دارند ،این است که از افراد موثق در چنین سمتهای حساسی
استفاده کنند تا مقدمات چنین مواردی پیش نیاید.

دستگیری شیاد تبهکار به اتهام زمينخواری
 3200متری با همدستی یک سردفتر اسناد
رسمی و جعل اسناد در منطقه ونک تهران

مشاور و نماینده تاماالختیار وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ بیتالمال و منابعطبیعی
از بازداشت یک زمینخوار بزرگ مربوط به میدان ونک خبر داد .به گزارش خبرگزاری صدا
و سیما ،حسین معصوم از پیگیری پرونده جعل اسناد در دادسرای تهران خبر داد و گفت:
براساس اطالعات شهروندان مبنی بر جعل سند مربوط به دولت در یک زمین به مساحت
 ۳۲۰۰مترمربع واقع در میدان ونک  -خیابان مالصدرا ،شکایتی در دادسرای مبارزه با
زمینخواری مطرح شد که مراحل پایانی خود را میگذراند .مشاور و نماینده تاماالختیار
وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ بیتالمال و منابع طبیعی افزود :با پیگیریهای موثر
و پیچیده فنی سرانجام ریاست شعبه تجدیدنظر رسیدگیکننده به پرونده ،حکم بازداشت
متهمان از جمله «زمینخوار حرفهای» و «سردفتر اسناد رسمی» صادر شد .معصوم تاکید
کرد :رسیدگی به این پرونده که یکی از پروندههای پیچیده زمینخواری است و جعل سند
مربوط به آن به سال  ۱۳۳۶برمیگردد دارای ابعاد خاص و پیچیدهای است و همچنان
ادامه دارد.

ناکامی  2مهندس تبهکار در فروش دهها
میلیونی اطالعات کاربران تلفن همراه
رئیس پلیس فتای تهران بزرگ از دستگیری دو همکالسی که قصد فروش اطالعات کاربران
یکی از اپراتورهای تلفن همراه در فضای مجازی را داشتند خبر داد .به گزارش ایسنا ،سرهنگ
محمد مهدی کاکوان در این باره گفت :چندی پیش در پی اعالم حراست یکی از اپراتورهای
تلفنهای همراه مبنی بر فروش دیتا بیسهای (اطالعات اصلی کاربران) در فضای مجازی
پروندهای تشکیل و بررسی موضوع در دستور کار ماموران پلیس فتا قرار گرفت .وی با بیان اینکه
پلیس با بررسی محلهای بارگذاری این اطالعات در فضای مجازی یکی از متهمان را شناسایی
و پس از هماهنگی با مقام قضایی او را دستگیر کرد ،افزود :این متهم تحت بازجویی قرار گرفته و
در اظهارات خود اعتراف کرد که با همکاری یکی از همکالسیهایش به این اطالعات دسترسی
پیدا کرده و قصد فروش آن را داشته است .رئیس پلیس فتای تهران بزرگ با بیان اینکه تحقیقات
برای شناسایی و دستگیری همدست این متهم نیز آغاز شد گفت :در تحقیقات بیشتر مشخص
شد که همدست این فرد کارمند این اپراتور تلفن همراه بوده که با هماهنگی حراست شرکت
مذکور این فرد دستگیر و به مقر پلیس منتقل شد .وی با اشاره به انجام بازجویی از متهم دستگیر
شده اظهار کرد :این فرد در اعترافات خود گفت که قصد داشته این اطالعات را به مبلغ 150
میلیون تومان به فروش برساند که توسط پلیس دستگیر شد .کاکوان با بیان اینکه هر دو متهم
مرد بوده و بین  25تا  30سال سن داشتند گفت :هر دوی آنها دارای لیسانس نرم افزار بوده
اما گمان نمیکردند که از طریق فضای مجازی احتمال شناسایی و دستگیریشان وجود داشته
باشد .به گفته کاکوان دو متهم دستگیر شده پس از تشکیل پرونده طی مراحل قانونی برای ادامه
روند رسیدگی به جرم ،روانه دادسرا و پس از آن راهی زندان شدند.

جامعه

10
استخدام پرستار در بیمارستانهای تهران

موسسه کارآفرینان آوا سالمت وابسته به وزارت بهداشت برای تامین نیروی پرستار
مورد نیاز بیمارستانهای دانشگاههای علوم پزشکی تهران ،ایران و شهید بهشتی
تعدادی پرستار به صورت قراردادی استخدام خواهد کرد.
به گزارش فارس ،موسسه کارآفرینان آوا سالمت وابسته به وزارت بهداشت برای
تامین نیروی پرستار مورد نیاز بیمارستانهای دانشگاههای علوم پزشکی تهران ،ایران
و شهید بهشتی مندرج در این آگهی ،تعدادی از افراد واجد شرایط را پس از طی مراحل
گزینش به صورت قراردادی استخدام میکند.
امتیازات استخدام از طریق این آگهی:
 -1همترازی حقوق و مزایا بر اساس احکام با کارکنان استخدامی هم سطح در
دانشگاه
 -2دریافت تسهیالت رفاهی (نقدی و غیرنقدی) مشابه کارکنان استخدامی
دانشگاه
 -3دریافت مبتنی بر عملکرد (کارانه و اضافه کار) بر اساس دستورالعمل ابالغی
مطابق با سایر پرستاران دانشگاه
 -4پذیرفته شدگان درصورت وجود مجوز استخدامی در دانشگاه و داشتن شرایط
احراز ،در اولویت استخدام توسط دانشگاهها قرار خواهند گرفت.
شرایط پذیرش متقاضیان:
الف) شرایط عمومی:
.1تدین به یکی از ادیان رسمی کشور مصرح در قانون اساسی
.2التزام به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران
 .2داشتن تابعیت ایرانی
.3داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم (ویژه برادران)
.4عدم اعتیاد به مواد مخدر و روان گردان
.5عدم سابقه محکومیت جزایی موثر
.6داشتن سالمت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که برای آن
بکارگرفته میشوند
ب) شرایط اختصاصی:
 .1داشتن حداقل مدرک کارشناسی پرستاری از یکی از موسسات آموزش عالی
مورد تایید وزارت بهداشت
 .2داشتن پایان طرح مشمولین خدمت پزشکان و پیراپزشکان یا معافیت از آن
تبصره  :1ایثارگران محترم طبق قوانین و مقررات مربوط از مزایای مربوطه بهره
مند خواهند شد.
تبصره  :2پرستارانی که در حال حاضر به صورت نیروی شرکتی از طریق شرکت
های مختلف در بیمارستان های این دانشگاه ها در حال ارائه خدمت هستند،مشمول
امتیازات مندرج در این آگهی می شوند و نیازی به شرکت در این فراخوان ندارند.
نحوه ثبت نام :
متقاضیان واجد شرایط می توانند از تاریخ  1394/5/14لغایت  1394/5/24برای
ثبت نام الکترونیکی اینجا کلیک کنید.
متقاضیان می توانند در صورت داشتن سوال با شماره  09333944343تماس
حاصل کنند.
اعالم نتایج :
با توجه به محدودیت ظرفیت پذیرش ،متقاضیان بر اساس شاخص های مدنظر
موسسه اولویت بندی شده و
پس از بررسی های الزم ،نتایج نهایی به متقاضیان پذیرفته شده اعالم می شود.
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هشدار رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر
نسبت به کاهش سن اعتیاد در کشور

رییس پلیس مبارزه با موادمخدر نیروی انتظامی گفت:
متاسفانه سن اعتیاد در کشور رو به کاهش است.
به گزارش ایسنا ،سردار علی مویدی در نشست خبری با
اصحاب رسانه در مشهد ،با اشاره به نقش رسانهها در امر مبارزه
با مواد مخدر ،با اشاره به کاهش سن اعتیاد ،عنوان کرد :متاسفانه
سن اعتیاد در کشور رو به کاهش است این مساله میتواند زنگ
خطر جدی برای خانوادهها باشد.
وی با بیان اینکه نقش پلیس در آگاهی دادن خانوادهها در
رابطه با این مساله مهم است ،گفت :ارتقاء سطح آگاهی جامعه
به منظور مقابله با چگونگی و کیفیت اعتیاد بسیار مهم است،
خانوادهها باید چتر نظارتی را بر اعضا خود گسترش دهند.
مویدی تصریح کرد :در حال حاضر تهدیدات اجتماعی ،روحی
و روانی بیشتر شده است از خانوادهها درخواست میکنیم به
عنوان مرجعی که مسائل مختلف را مشاهده میکنند مراقبت،
مواظبت و نظارت بر فرزندان خود را استمرار بخشند.
وی با اشاره به ناامن شدن مرزهای خشکی کشور برای
قاچاقچیان ،گفت :بخش بیشتری از موادمخدر از طریق دریا به
کشور وارد میشود.
رییس پلیس مبارزه با موادمخدر نیروی انتظامی خاطرنشان
کرد :خراسان رضوی جزو اولویتهای هدفمند ناجا در مبارزه
با موادمخدر است ،خوشبختانه در بحث کمیت و کیفیت شاهد
توفیقات خوبی بودهایم و تالش خوبی را در مرزبانی و داخل
استان شاهد هستیم.
وی با اشاره به رتبه نخست ایران در کشف موادمخدر،
در خصوص اولویتهای سال جاری در حوزه مبارزه با مواد
مخدر نیز بیان کرد :تمرکز در شرق کشور اولین اولویت و

مهمترین آنهاست ،مقابله جدی با ترانزیت
موادمخدر از استانهای مرزی ،برخورد جدی
با خردهفروشان ،مصرفکنندگان موادمخدر و
اماکنی که مبادرت به توزیع این مواد میکنند
جزء دیگر اولویتهای نیروی انتظامی هستند.
رییس پلیس مبارزه با موادمخدر ناجا با
اشاره به نمونههای جدید موادمخدر صنعتی،
افزود :نمونههای جدیدی از موادمخدر در دنیا
گسترش پیدا کرده است این مواد با ظاهر
بسیار جذاب میتواند آیندهای تلخ را رقم بزند.
وی گفت :در این زمینه باید بیشتر هشدار داد،
هوشیارانه عمل و هوشمندانه برخورد کنیم  ،در عین حال به
مقابله عالمانه نیز توجه کنیم.
مویدی با بیان اینکه موادمخدر سنتی بیشتر از مرز افغانستان
وارد کشور میشود ،اظهار کرد :مواد صنعتی و روانگردانها نیز
به میزان محدودی در داخل کشور توسط افراد سودجو تولید
میشود از مردم درخواست میکنیم در صورت مشاهده اینگونه
کارگاهها و افراد آن را هرچه سریعتر به اطالع پلیس برساند.
افزایش  20درصدی کشفیات مواد مخدر در کشور
رییس پلیس مبارزه با موادمخدر نیروی انتظامی با اشاره به
آمار کشفیات مواد مخدر ،تصریح کرد 200 :تن انواع موادمخدر از
ابتدای سال جاری در کشور کشف شده است ،کشفیات موادمخدر
نسبت به سال گذشته  20درصد افزایش داشته و بیشترین نوع
کشفیات تریاک و حشیش ،هرویین و مرفین و همچنین کمترین
کشفیات نیز مربوط به موادمخدر صنعتی است.
وی تصریح کرد :بزرگترین محموله کشف شده توسط

ماموران مبارزه با موادمخدر کشور محموله
پنج تنی در بندرعباس بود.
مویدی عنوان کرد :از آغاز سال جاری ،دو
نفر از همکاران نیروی انتظامی در راه مبارزه
با مواد مخدر به شهادت رسیدند و تعدادی نیز
مجروح شدند.
رییس پلیس مبارزه با موادمخدر نیروی
انتظامی گفت :متاسفانه در حال حاضر ویژگی
اصلی قاچاقچیان امروز مسلح بودن آنان
است .وی با اشاره به اینکه بیشترین ورود
موادمخدر از جنوب کشور است  ،ادامه داد که
مرزهای شرقی کشور به ناامنترین راه برای قاچاقچیان تبدیل
شده است.مویدی با بیان اینکه مرزهای خشکی برای قاچاقچیان
نا امن شده است ،گفت :به همین دلیل باید تمهیدات الزم در
رابطه با مرزهای آبی انجام شود.
وی خاطرنشان کرد 65 :درصد از مواد از مرز پاکستان و 30
تا  35درصد از مرز افغانستان وارد کشور میشود.
مویدی با اشاره به اهمیت تکنولوژی در امر مبارزه با
موادمخدر ،اظهار کرد :به دلیل تحریمها نتوانستهایم از ابزار و
تکنولوژی جدید بهره ببریم اما تالش کردیم تا در داخل کشور
به این تکنولوژیها دست پیدا کنیم ،سگهای یابنده موادمخدر
نتیجه این تالشها است.
رییس پلیس مبارزه با موادمخدر نیروی انتظامی با بیان اینکه
همکاری خوبی با پلیس بینالملل داریم ،گفت :امروز پلیس
مبارزه با موادمخدر ایران کامال هماهنگ با دیگر کشورها عمل
میکند .

داشتن اطالعات كافي درباره نحوه انشعاب آب شهري سبب
شد تا كارمند اخراجي سازمان آب نقشه كالهبرداري از مالكان
ساختمانهاي در حال ساخت را طراحي و اجرا كند .اين مرد هر
چند موفق شد از اين راه پول زيادي به جيب بزند اما كارآگاهان
پليس آگاهي او را بازداشت كردند .به گزارش جوان ،اولين
شكايت عليه اين مرد  26ساله كه يوسف نام دارد  31خردادماه
امسال در اداره چهاردهم پليس آگاهي تهران تشكيل شد.
شاكي توضيح داد :در حال ساخت ساختماني مسكوني در
خيابان سيدجمالالدين اسدآبادي هستم .مدتي قبل مردي سر
ساختمان حاضر شد و خودش را علي محمدي ،كارمند سازمان
آب معرفي كرد .او اطالعات درستي درباره مشخصات ساختمان
به من داد كه باعث شد به او اعتماد كنم .آن مرد خواست براي
كارهاي انشعاب آب به شركت آب مراجعه نكنم .شماره حساب
مدير مالي شركت آب را در اختيارم گذاشت و خواست  15ميليون
و  350هزار تومان به حساب او واريز كنم تا كارهاي مربوط به
انشعاب آب ساختمان انجام شود .من هم اعتماد كردم و پول را

در چهار مرحله به همان حساب واريز كردم اما وقتي براي انجام
كارهاي ساختمان مجبور به مراجعه به شركت آب شدم ،فهميدم
كه مردي به نام علي محمدي وجود خارجي ندارد و آن مرد فريبم
داده و از من كالهبرداري كرده است .بعد از مطرح شدن شكايت
بود كه شماره حساب مورد نظر بررسي شد و تحقيقات نشان داد
كه اين حساب با اوراق جعلي افتتاح شده است .تحقيقات بيشتر
هم نشان داد كه باز كننده حساب مردي به نام يوسف .ن ،از
كارمندان اخراجي سازمان آب است .بعد از به دست آمدن تصوير
يوسف شاكي به اداره پليس دعوت شد و متهم را شناسايي كرد.
بعد از شناسايي شدن مرد كالهبردار تحقيقات درباره سوابق
او ادامه پيدا كرد .بررسيها نشان داد كه يوسف دو سال قبل به
علت تخلفهاي اداري از محل كارش اخراج شده است .پس از
آن مخفيگاه متهم در شهر پرند شناسايي و متهم چند روز قبل
بازداشت شد.
يوسف وقتي مورد بازجويي قرار گرفت به كالهبرداري از
شاكي و جرائم مشابه اقرار كرد .او گفت بعد از اخراج از محل كارم

به علت آشنايي كه با اين حرفه داشتم در خيابانهاي غرب و
شمال غرب تهران پرسه ميزدم و ساختمانهاي در حال ساخت
را شناسايي ميكردم .بعد اطالعات مورد نظرم درباره مالك را به
دست ميآوردم .بعد از به دست آوردن اطالعات مرحله بعدي
نقشهام را اجرا ميكردم .با معرفي خودم به عنوان مأمور آب مالك
ساختمان را فريب ميدادم .اطالعاتي كه من درباره نحوه انشعاب
آب داشتم سبب ميشد كه آنها به من اعتماد كنند .بعد از آن
در آخرين مرحله شماره حسابي را كه با اوراق جعلي افتتاح كرده
بودم ،در اختيارشان ميگذاشتم و آنها پول مورد نظر را به حساب
واريز ميكردند .من هم بعد از واريز شدن پول آن را برداشت
ميكردم و به دنبال سوژه تازهاي ميرفتم.
سرهنگ كارآگاه محمدرضا ذاكراستقامتي ،معاون مبارزه با
جعل و كالهبرداري پليس آگاهي تهران بزرگ گفت :كساني كه
به اين شيوه مورد كالهبرداري قرار گرفتهاند به اداره چهاردهم
پليس آگاهي تهران بزرگ در خيابان وحدت اسالمي مراجعه
كنند.

دستگیری کارمند اخراجی سازمان آب
به اتهام کالهبرداری از مالکان ساختمانهای در حال ساخت در تهران

آغاز محاکمه دانشآموز جنایتکار به اتهام قتل معلمش در بروجرد

رسیدگی به پرونده قتل معلم بروجردی که با ضربه چاقوی
دانشآموزش از پا درآمد ،در دادگاه کیفری استان لرستان برگزار
اما بهدلیل نبود پرونده شخصیت متهم ،ادامه رسیدگی به بعد موکول
شد.
به گزارش شرق ،متهم که نوجوانی ١٥ساله به نام محمد است،
یک سال قبل بعد از اینکه توسط معلم فیزیک مدرسهای در بروجرد
مورد شماتت قرار گرفت با واردآوردن ضرب ه چاقو به گردن او باعث
مرگش شد .محمد بعد از قتل از مدرسه فرار کرد و به تهران آمد .او
مدتی بعد وقتی بهدلیل درگیری در تهران به کانون اصالح و تربیت
انتقال یافت ،توسط پدرش شناسایی و به بروجرد بازگردانده شد.
محمد که به گفته مددکارش بهشدت عصبی است ،بعد از
بازداشت در بازجوییها به قتل معلمش اعتراف کرد و گفت« :پدرم
آن زمان داشت با ناظم صحبت میکرد ،من هم میخواستم از
دوستم چیزی بگیرم .در کالس را زدم معلم در را باز و من را به
داخل کالس پرت کرد و من هم یک ضربه چاقو به او زدم .قصدم

کشتن او نبود .از معلمم نه نفرت داشتم و نه او را دوست داشتم ،فقط
برای اینکه کارش را تالفی کنم به او ضربه زدم».روز گذشته زمانی
که محمد برای محاکمه به دادگاه کیفری استان لرستان بردهشد،
بعد از رسمیت پیداکردن جلسه ،وکالی او به نبود پرونده شخصیت
براساس قانون آیین دادرسی جدید اعتراض کردند که مورد قبول
هیأت رسیدگیکننده قرار گرفت و وقت رسیدگی تجدید شد اما
قضات به طرفین اجازه دادند تا کمی در مورد وضعیت پرونده صحبت
کنند و در صورت وجود راهحلی برای مصالحه ،اقدامات الزم انجام
شود .اولیای دم مرحوم خشخاشی  -معلم فیزیک -که بهشدت از
این واقعه ناراحت بودند ،درخواست قصاص متهم را مطرح کردند و
سپس نمایندگان حقوقی آموزشوپرورش استان لرستان نیز خواستار
اشد مجازات برای محمد شدند.
سارا نجیمی ،یکی از وکالی متهم ،نیز اظهاراتی را مطرح کرد و
خواستار تجدیدنظر در دیدگاه آموزشوپرورش درخصوص این پرونده
ی دم برای
شد .او دراینباره به خبرنگار ما گفت« :درخواست اولیا 

______________________________________________________
17922788588
شماره مکانیزه139430400901020463 :
آگهی تغییرات شرکت تعاونی مسکن جهاد دانشگاهی به شماره ثبت  42243و شناسه ملی 10100876169
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ  1393/09/03و مجوز اداره کل تعاون کار و رفاه
اجتماعی استان تهران به شماره  932/15/265274مورخ  1393/12/20تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی  92به تصویب رسید .عباس ناصری کد ملی 6169849452
و سعید سیدمومنی کد ملی  0064822044به سمت بازرس اصلی و امیر مظاهری کد ملی  0054845319به
سمت بازرس اصلی و امیر مظاهری کد ملی  0054845319به سمت بازرس علیالبدل برای مدت یک سال
مالی انتخاب گردیدند.
با ثبت این مستند تصمیمات انتخاب بازرس ،تصویب ترازنامه و صورتهای مالی ،انتخاب روزنامه کثیراالنتشار
انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهیهای سازمان
ثبت قابل دسترس میباشد.
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری -سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
87287
______________________________________________________
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شماره مکانیزه139430400901023044:
تاسیس موسسه غیرتجاری حقوقی محبوب پناهی در تاریخ  1394/03/19به شماره ثبت  36148به شناسه
ملی  14004997354ثبت و امضای ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم
آگهی میگردد.
 موضوع موسسه :انجام امور مشاوره حقوقی و وکالت از طریق وکالی دارای پروانه وکالت معتبر (در صورتضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای الزم).
 مدت موسسه :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود -مرکز اصلی موسسه :تهران ،میدان فاطمی ،اول خیابان فلسطین ،پالک  ،60واحد  4کدپستی 1415795619

مجازات محمد قابل درک است هرچند محمد یک کودک است و
وضعیت او نشان میدهد دچار بحران روحی شدید بوده و قصدش
هم قتل معلمش نبود ه است ،اما بههرحال با توجه به آسیبی که
اولیای دم دیدهاند ،ناراحتی آنها قابل درک است و ما هم تسلیت
میگوییم اما اینکه نمایندگان حقوقی آموزشوپرورش هم درخواست
اشد مجازات برای یک عضو خود کنند ،اصال قابل درک نیست .این
فقط معلم نیست که باید مورد حمایت آموزشوپرورش باشد ،بلکه
دانشآموز هم عضوی از بدنه آموزشوپرورش است و باید از سوی
این وزارتخانه مورد حمایت قرار گیرد .انتظار میرود آموزشوپرورش
مسئولیت خود را دراینباره قبول کند .این کودک چندین روز با
خودش چاقو حمل میکرد و معلمان و ناظم هم متوجه بحران
روحی او شد ه بودند اما هیچ اقدامی در جهت اینکه به این کودک
کمک و او را به یک روانشناس معرفی کنند یا حداقل از خانوادهاش
بخواهند نسبت به بچه حساسیت بیشتری نشان دهند ،انجام ندادند.
آنها کنترل نکردهاند که بچه چاقو با خودش به مدرسه نبرد حاال

 سرمایه موسسه :فاقد سرمایه میباشد. اولین مدیران موسسه :آقای فرداد امیر اسکندری به سمت رئیس هیات مدیره به شماره ملی 5669259335و آقای محبوب پناهی به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره به شماره ملی  1466077107به عنوان
اعضای هیات مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند.
 دارندگان حق امضا :کلیه اوراق اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ،سفته ،بروات ،قراردادها و عقوداسالمی و سایر مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
 اختیارات مدیرعامل :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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شماره مکانیزه139430400901020570 :
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی کیمیا تجارت آژند با مسئولیت محدود به شماره ثبت  419133و شناسه ملی
103207051228
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ  1394/02/09تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
 محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس :تهران ،خیابان مطهری ،خیابان سلیمان خاطر ،پالک  ،73واحد ،3کدپستی  1579733415تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید.
با ثبت این مستند تصمیمات تغییر محل (تغییر نشانی در یک واحد ثبتی) انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق
الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهیهای سازمان ثبت قابل دسترس میباشد.
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری -سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
87289
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17922777580
			
شماره مکانیزه139430400901019654 :
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود رادمان تجهیز ستاره در تاریخ  1394/03/19به شماره ثبت  473685به

نیز درخواست اشد مجازات برای او را دارند .انتظار میرود حاال که
قانونگذار نسبت به کودکان زیر  ١٨سال قوانین سهلتری را وضع
کرده ،آموزشوپرورش نیز در کنار حمایت از معلم ،از دانشآموزش
هم حمایت کرده و پرونده را به سمت مصالحه ببرد و خواستار
ی دم شود نه اینکه خودش هم درخواست
بخشش از سوی اولیا 
قصاص کند».
بنا بر این گزارش ،محمد نیز دیروز در جلسه دادگاه توضیح داد:
من نمیخواستم معلمم را بکشم .اعصابم خرد بود ،خواستم جواب
کاری را که با من کرده بود بدهم .بعد هم که به تهران آمدم آقایی
به من تنه زد عصبانی شدم و با او درگیر شدم که بعد هم مأموران
من را به کانون اصالح و تربیت بردند.
قاضی دادگاه خارج از جلسه رسیدگی با توجه به سن متهم ،از
اولیایدم خواست تا نسبت به درخواست خود بیشتر فکر کنند و اعالم
کرد رسیدگی به جلسه آینده موکول میشود تا پرونده شخصیت نیز
از سوی کانون اصالح و تربیت بروجرد به دادگاه فرستاده شود.

شناسه ملی  14004997219ثبت و امضای ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع
عموم آگهی میگردد.
 موضوع شرکت:مصالح ساختمانی ،قطعات کامپیوتری ،آهنآالت ،تجهیزات فنی و مواد اولیه و کلیه کاالهایمجاز بازرگانی ،تولید و توزیع کلیه کاالهای بازرگانی مجاز اخذ وام و اعتبارات و افتتاح حسابهای ارزی و ریالی
در کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی ایجاد شعبه و اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و
خارج از کشور ،شرکت در مزایدات و مناقصات و شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی اخذ وام بهرهگیری
از تسهیالت مالی و اعتباری بانکها و موسسات مالی و اعتباری ،در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات
پس از اخذ مجوزهای الزم.
 مدت شرکت :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت:تهران ،خیابان حبیبالهی بلوار تیموریؤ خیابان فضلاهلل اکبری پالک  ،5طبقه  ،1کدپستی1455713181
 سرمایه شرکت :مبلغ  100000000ریال میباشد. اولین مدیران شرکت :آقای نیما برازنده به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل به شماره ملی 0010779418دارنده  95000000ریال سهمالشرکه و نرگس صائمی به سمت رئیس هیات مدیره به شماره ملی0017283612
دارنده  5000000ریال سهمالشرکه به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.
 دارندگان حق امضا :کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ،سفته ،بروات ،قراردادها و عقوداسالمی و سایر نامههای اداری با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است.
 اختیارات نماینده قانونی :طبق اساسنامهثبت موضوع مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد.
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری -سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
87290
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سازمان پزشکی قانونی اعالم کرد

ثبت روزانه یکهزار و  650پرونده نزاع و درگیری در کشور!

پزشکی قانونی کشور اعالم کرد :در ۳ماهه نخست سال
 ۱۵۱هزار و  ۳۷۵مصدوم نزاع به ادارات پزشكي قانوني
كشور مراجعه كردند.
به گزارش مهر ،سازمان پزشكي قانوني كشور اعالم
کرد :در سه ماهه نخست سال جاري از كل مراجعين نزاع
به مراكز پزشكي قانوني  ۱۰۴هزار و  ۵۷۹نفر مرد و ۴۶
هزار و  ۷۹۶نفر زن بودند.
در اين مدت استانهاي تهران با  ۲۶هزار و  ۷۳۴نفر،
خراسان رضوي با  ۱۳هزار و  ۱۴۱نفر و اصفهان با ۱۰
هزار و  ۸۱۳نفر بيشترين و استانهاي خراسان جنوبي با
 ۹۲۵نفر ،ايالم با  ۹۴۵نفر و سمنان با يكهزار و  ۲۱۳نفر
كمترين آمار مراجعين نزاع را داشتهاند.
بر اساس اين گزارش در خرداد ماه امسال نيز آمار
مراجعين نزاع با كاهش  ۲.۹درصدي مواجه بوده و از ۵۷
هزار  ۴۱۱نفر در خرداد سال گذشته به  ۵۵هزار و  ۷۳۲نفر
در سال جاري رسيده است.
گفتني است در سال گذشته نيز آمار مراجعين نزاع به
مراكز پزشكي قانوني كشور با كاهش  ۲.۹درصدي مواجه
بود .در سال گذشته ( )۱۳۹۳در مجموع  ۵۸۹هزار و ۶۰۲
نفر به منظور انجام معاينات صدمات ناشي از نزاع به

پزشكي قانوني مراجعه كردند.
پزشکی قانونی توصیه هایی برای مراجعان به این
مرکز مطرح کرده است که به شرح زیر است:
 -۱ظاهر خون آلود تأثيري در صدور نظريه كارشناسي
توسط پزشكي قانوني ندارد ،آنچه مبناي صدور نظريه
كارشناسي در خصوص جراحات است ،نوع جراحت و
عمق آن است .لذا معاينه دقيق تر ضايعات نيازمند تميز
بودن موضع و بررسي دقيق آن توسط كارشناسان پزشكي
قانوني است.
 -۲همچنين بايد افزود که ديگر چيزي به نام طول
درمان در پزشكي قانوني تعيين نميشود و اين هم يکي
ديگر از باورهاي نادرست به يادگار مانده از گذشته است.
 -۳براي صدور نظريه كارشناسي در خصوص صدمات
ناشي از نزاع توسط سازمان پزشكي قانوني ارائه معرفي
نامه از مراجع قضايي و يا كالنتري الزامي است.
 -۴در مواردي براي بررسي دقيق تر جراحات و يا
عوارض صدمات نيازمند اخذ مشاوره و يا تصويربرداري و يا
ساير اقدامات پاراكلينيك است .اين امر براي حفظ حقوق
مراجعين و اظهار نظر دقيق در خصوص صدمات است ،لذا
صبر و شكيبايي بيشتر مراجعين را مي طلبد.

 -۵در صورت وجود جراحات و صدمات عمده و تهديد
كننده ،فرد مي تواند پس از انجام اقدامات درماني به
پزشكي قانوني مراجعه كنند .سوابق اقدامات انجام شده از
سوي پزشكي قانوني از مرجع درمان كننده اخذ خواهد شد
تا حقي از فردي ضايع نشود.
 -۶صدمات ايجاد شده در نزاع (شامل آثار ضرب و
مال معيني
جرح) يا مشمول ديه است يا ارش .ديه مقدار ِ
است و در شرع مقدس به سبب جنايات غيرعمدي بر
نَفس ،عضو يا منفعت يا جنايات عمدي در مواردي كه به
هر جهت قصاص ندارد ،مقرر شد ه است .اَرش نيز ديه غير
مقدر است و ميزان آن در شرع تعيين نشده است و دادگاه
با لحاظ نوع و كيفيت جنايت و تآثير آن بر سالمت مجني
عليه و ميزان خسارت وارده با در نظر گرفتن ديه مقدر و
با جلب نظر كارشناس ميزان آن را تعيين مي كند .لذا در
مواردي كه براي صدمه وارده ديه مقدر وجود نداشته باشد
كارشناس پزشكي قانوني بر اساس نوع جراحت و كيفيت
آن و تأثير بر سالمت ُمجني عليه و ايجاد يا عدم ايجاد
نقص عضوي و تأثير در كارايي عضو يا اندام اقدام به تعيين
ارش مي كنند كه ميزان ارش نسبت به ديه كامل انسان
تعيين مي شود.

راز قتل  ۵مرد و زن که در کمتر از  ۲۴ساعت و در
 ۲حادثه جداگانه در شهرستان جیرفت قربانی جنایت شده
بودند ،فاش شد.
به گزارش همشهری2 ،نفر از قربانيان ،گروگانگيراني
بودند كه هدف حمله گروگانها قرار گرفتند و جانشان را از
دست دادند.چند روز پيش 3مرد جوان در روستاي كراي از
توابع شهرستان جيرفت تصميم گرفتند براي رسيدن به پول
دست به گروگانگيري اتباع افغاني بزنند .نقشهاي كه آنها در
سر داشتند ،كامال حساب شده بود .آنها بايد مهاجراني را كه
غيرقانوني وارد ايران شده بودند ربوده و براي آزاديشان از
خانوادههايشان اخاذي ميكردند .مردان جوان پس از ربودن
5تبعه افغاني آنها را به خانهاي منتقل و مجبورشان كردند كه
در تماس با خانوادههايشان ،درخواست پول كنند.
مبلغي كه آدمربايان براي اخاذي گروگانها درنظر داشتند
30ميليون تومان براي هر گروگان بود .آنها با شكنجه
گروگانها ،خانوادههايشان را تهديد ميكردند كه اگر تن به
خواستهشان ندهند آنها را خواهند كشت و اين در حالي بود
كه خانواده گروگانها به پرداخت 8ميليون تومان براي آزادي
هر گروگان راضي شده بودند.مدتي از ماجراي گروگانگيري
گذشته بود تا اينكه شنبه گذشته اتفاق مرگباري رخ داد.
گروگانها كه دست و پا بسته در داخل خانه زنداني بودند
توانستند دور از چشم گروگانگيران ،دست و پايشان را باز
كنند .زماني كه گروگانگيران وارد خانه شدند تا به آنها سر
بزنند ،هر 5مرد افغاني به آنها حمله كردند و گروگانگيران

را به باد كتك گرفتند .اين درگيري هولناك منجر به مرگ
2گروگانگير و مجروح شدن شديد سومين عضو باند شد و
گروگانها پس از آن از خانه فرار كردند تا خودشان را نجات
دهند .همدستان گروگانگيران وقتي از ماجرا باخبر شدند،
جستوجو براي به دام انداختن گروگانها را شروع كردند.
از سوي ديگر ماجرا به پليس نيز گزارش شد و تيمهاي
عملياتي زيرنظر مجيد رستمي ،دادستان عمومي و انقالب
جيرفت وارد عمل شدند.
جستوجوها ادامه داشت تا اينكه ساعاتي بعد جسد
بيجان يكي از گروگانهاي فراري در حوالي روستا پيدا
شد .دادستان جيرفت در گفتوگو با همشهري گفت :هر
چند در ابتدا بهنظر ميرسيد كه گروگان افغاني هنگام فرار
و در جريان درگيري با همدستان گروگانگيران جانش را از
دست داده اما در ادامه معلوم شد كه وي بهدليل جراحات
ناشي از شكنجههايي كه در اين مدت از سوي گروگانگيران
ديده بود ،جان باخته است.
مجيد رستمي ادامه داد :در ادامه جستوجوها مأموران
توانستند 2نفر از گروگانهاي فراري را دستگير كنند كه آنها
پس از انتقال به بيمارستان تحت درمان قرار گرفتند و به
محض مرخص شدن ،تحت بازجويي قرار خواهند گرفت.

آنجا شدند .قربانيان زن و شوهر بودند و مرد با ضربات چاقو
و زن بر اثر اصابت ضربات جسمي سخت به سرش به قتل
رسيده بود .تحقيقات براي كشف راز جنايت شروع شد و
مأموران در نخستين اقدام به بازجويي از دختر خانواده كه
قاتل را ديده بود پرداختند .دختر جوان گفت :دقايقي قبل
وقتي قصد ورود به خانه را داشتم ،برادرم را ديدم كه از
ديوار خانه به بيرون پريد و فرار كرد .وحشتزده وارد خانه
شدم و آنجا بود كه جسد پدر و مادرم را ديدم و پليس را خبر
كردم .طبق گفتههاي دختر جوان ،برادر او از مدتها قبل با
پدرش بر سر مسائل مالي اختالف داشت .او بارها از پدرش
طلب ارث و ميراث كرده بود و اختالفاتشان بر سر همين
مسئله بود .با اين اطالعات ،عامل جنايت دستگير شد و با
اعتراف به قتل پدر و نامادرياش گفت :وقتي مادرم فوت
شد ،پدرم با زن ديگري ازدواج كرد كه از او نيز صاحب فرزند
شد .در اين مدت هميشه تصور ميكردم كه پدرم هواي مرا
ندارد و با هم دچار اختالفات مالي شديم .روز حادثه بر سر
همين مسئله نزد او رفتم اما باز هم وي حاضر نشد تن به
خواستهام بدهد .من هم عصباني شدم و با چاقو به او ضربه
زدم .وقتي پدرم روي زمين افتاد ،وحشت كردم .در همين
هنگام نامادريام به خانه برگشت و براي اينكه لو نروم ،او را
هم به قتل رساندم و فرار كردم و متوجه نشدم كه خواهرم
مرا هنگام فرار ديده است .با اعترافات پسر جوان ،او به
بازسازي صحنه قتل پرداخت و با قرار قانوني راهي زندان
شد.

افشای راز قتل  4مرد و یک زن در جیرفت

جنايت خانوادگي

دومين پرونده اما از يك جنايت خانوادگي حكايت دارد.
شامگاه شنبه مأموران پليس شهر ساردوئيه از توابع جيرفت
در جريان قتل زن و مردي در خانهشان قرار گرفتند و راهي

درخواست طالق مرد  70ساله و زن  50ساله يك روز پس از ازدواج!
مرد  70ساله يك روز بعد از ازدواجش درخواست طالق داد.
به گزارش مردم ساالری ،چندي پيش مرد مسن به دادگاه خانواده رفت و درخواست طالق داد.
وي در خصوص علت آن به قاضي گفت :تنها يک روز است که با همسرم ازدواج کردهام .در سن
 70سالگي تنها شده بودم و نياز به همدم داشتم .ميخواستم با زني ازدواج کنم که در کنار او آرامش
پيدا کنم .خيلي وقت بود که افسرده شده بودم و تنهايي زندگيام را تحت تاثير قرار داده بود .تا اينکه
يکي از آشناهايم همسرم را به من معرفي کرد .او  50سال سن دارد و مثل من تنها بود .وقتي با او
آشنا شدم تصميم به ازدواج گرفتم و احساس کردم بقيه عمرم را تنها نخواهم ماند.
مرد مسن ادامه داد:من و همسرم به عقد يکديگر درآمديم و او به خانه من آمد .اما درست يک

ساعت بعد همسرم بهانهگيريهايش را شروع کرد و مرتب داد و فرياد و دعوا به راه انداخت .از
همه چيز ايراد گرفت و حتي مدل چيدمان خانه ام را هم تغيير داد و گفت که نميتواند در خانهاي
با اين چيدمان زندگي کند.
وي افزود 24 :ساعت بيشتر از عقدمان نگذشته ولي در اين مدت چندين بار سر موضوعات
مختلف با همسرم دعوايم شد .من ازدواج کردم که زندگي آرامي داشته باشم و همسرم همدل و
همزبانم باشد .نه اينکه به مشکالتم اضافه شود و هر روز حرص بخورم .براي همين با خودم گفتم
هرچه سريع تر به دادگاه بيايم و به اين زندگي پايان دهم تا از شر اين زن خالص شوم .بعد از
صحبتهاي اين مرد همسرش نيز به دادگاه احضار شد.
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شماره مکانیزه139430400901015123 :
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود خشت اول هنر تجارت در تاریخ  1394/03/19به شماره ثبت  473687به
شناسه ملی  14004997295ثبت و امضای ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع
عموم آگهی میگردد.
 موضوع شرکت :مطالعات و برنامهریزی راهبردی و طراحی و بازنگری ساختار سازمانی و اجرای برنامههایاستراتژیک و راهبردی و مشاوره از طریق بهکارگیری سیستمهای نوین ،ارائه خدمات مشاورهای و اجرا در زمینه
مدیریت اقتصادی ،مدیریت پروژه و کنترل کیفیت ،بررسی کنترل فنی و اصالح سیستمها و انتقال دانش فنی و
تکنولوژی ،تجزیه و تحلیل خطوط تولید در صنایع و توسعه تکنولوژی و چرخه بهره ،اجرای پروژههای مشترک
در قالب کنسرسیوم ،کانیزکردن سیستمهای اداری و اجرای سیستمهای مکانیزه شده و اتوماسیون اداری،
انجام بازاریابی (غیرهرمی ،غیرشبکه و غیر الکترونیک) ،اجرای برنامههای استراتژیک ،ارزیابی و امکانسنجی
بازار،خدمات مشاورهای بازرگانی،خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی،انجام
حقالعملکاری و ترخیص کاال از گمرکات ،اخذ وام و تسهیالت ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی و
اعتباری دولتی و خصوصی ،تولید و توزیع انواع مصنوعات فلزی و لوازم اداری و اجرای نماهای داخلی،تجهیز و
راهاندازی واحدهای تولیدی و فروشگاهی ،طراحی و اجرای نمایشگاههای تخصصی و عمومی و نصب سازههای
نمایشگاهی ،شرکت در مناقصات و مزایدات،اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور ،شرکت در
نمایشگاههای داخلی و خارجی (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای الزم).
 مدت شرکت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت :تهران خیابان ملت پاساژ شیری طبقه اول پالک  36کدپستی 1143656667 سرمایه شرکت :مبلغ  50000000ریال میباشد. میزان سهمالشرکه هر یک از شرکا:آقای سعید عبدالحسینی دره مرادی دارنده  400/000/000ریال سهمالشرکه
خانم نجمه بهرامی دارنده 5/000/000ریال سهمالشرکه
آقای علی عبدالحسینی درهمرادی دارنده  2/500/000ریال سهمالشرکه
خانم نورا عبدالحسینی درهمرادی دارنده  2/500/000ریال سهمالشرکه
 اولین مدیران شرکت:خانم نجمه بهرامی به سمت عضو هیات مدیره به شماره ملی  2296315550و آقای سعید عبدالحسینی
درهمرادی به سمت مدیرعامل و رئیس هیات مدیره به شماره ملی  0059101458برای مدت نامحدود انتخاب
گردیدند.

 دارندگان حق امضا :کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ،سفته ،بروات ،قراردادها و عقوداسالمی با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل منفردا
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
87291
______________________________________________________
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شماره مکانیزه139430400901025410 :
آگهی تغییرات شرکت دیار دارو تهران با مسئولیت محدود به شماره ثبت  459551و شناسه ملی
14004355318
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ  1394/03/11تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران سازمان برنامه شمالی بزرگراه شهید باکری بزرگراه آیتاهلل
کاشانی پالک  636طبقه یک واحد یک کدپستی  1483945364تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به
شرح فوق اصالح گردید.
با ثبت این مستند تصمیمات تغییر محل (تغییر نشانی در یک واحد ثبتی) انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق
الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهیهای سازمان ثبت قابل دسترس میباشد.
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری -سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
87292
______________________________________________________
17922777998
		
شماره مکانیزه139430400901022833 :
آگهی تغییرات شرکت تابلو صنعت شهاب با مسئولیت محدود به شماره ثبت  350814و شناسه ملی
10103998669
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ  1394/02/23تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
«طراحی و تولید و اجرای انواع تابلو برقهای صنعتی فشار قوی و ضعیف و روشنایی ،الکترونیکی و الکتریکی
قابها و قطعات و متعلقات صنعت روشنایی اعم از خانگی و صنعتی خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه
کاالهای مجاز بازرگانی و تهیه و توزیع شرکت در مناقصات و مزایدات و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و
حقوقی دولتی و خصوصی ،داخلی و خارجی .اخذ و اعطای نمایندگی از شرکتها و موسسات داخلی و خارجی،
اخذ وام و تسهیالت ریالی و ارزی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری شرکت در همایشها و سمینارها و
نمایشگاههای تخصصی و غیرتخصصی داخل و خارج از کشور» به موضوع شرکت الحاق گردید و ماده مربوطه

دستگيری عامل اصلي آتشسوزی هتل هرمز
قبل از فرار در فرودگاه بندرعباس
عامل اصلي آتشسوزي هتل هرمز ،يكشنبه هفته گذشته هنگام فرار در فرودگاه
بينالمللي بندرعباس دستگير شد .در آتشسوزي بامداد جمعه هتل هرمز بندرعباس ،يكي از
آتشنشانان به دليل گازگرفتگي جان خود را از دست داد و از  ٥٧مسافري كه از آتش جان
سالم به در بردند ،يك نفر همچنان به دليل وخامت اوضاع در بيمارستان بستري است.
به گزارش اعتماد ،هفته گذشته سردار عزيزاهلل ملكي ،فرمانده انتظامي استان هرمزگان
انگيزه متهم از به آتش كشيدن هتل هرمز را «اختالف مالي» و «مسائل شخصي» اعالم
كرد و در تشريح جزييات عمليات دستگيري متهم گفت« :پس از اطفاي حريق ،ماموران
پليس آگاهي بندرعباس به سرعت تحقيقات خود را آغاز كردند .بررسي دفاتر مشخصات
مسافران هتل توسط آنها نشان ميداد كه شب قبل از آتشسوزي ،سه نفر با ادعاي انجام
فعاليتهاي اقتصادي به هتل هرمز مراجعه و هر كدام يك اتاق جداگانه اجاره كردند».
سردار ملكي ادامه داد« :تحقيقات نشان ميداد يكي از اين افراد پس از اينكه وقوع
آتشسوزي را به كاركنان هتل اطالع داده ،به شكل مرموزي از هتل خارج شده است كه پس
از بازجويي از دو فرد ديگر ،متهم متواري پس از انجام اقدامات پليسي و اطالعاتي در اقدامي
ضربتي هنگام فرار در فرودگاه بندرعباس دستگير شد».عامل اصلي آتشسوزي هتل هرمز
مردي  ٤٩ساله است كه در بازجوييها به آتش زدن اتاق خود در طبقه دوم هتل و سرايت آن
به طبقات فوقاني ،اعتراف و انگيزه خود را «اختالف حساب» و «مسائل شخصي با دو فرد
ديگر» اعالم كرده است .آتشسوزي هتل هرمز سه بامداد جمعه ،كمتر از  ٢٤ساعت پس از
حريق گسترده در مجتمع ستاره جنوب اين شهر كه سه كشته و  ٢٧مصدوم برجاي گذاشت
اتفاق افتاد .وقوع اين دو آتشسوزي در فاصله زماني كوتاه باعث شد تا زمزمه ارتباط آنها
با يكديگر به تدريج قوت گيرد با اين حال فرمانده انتظامي هرمزگان اين موضوع را تكذيب
كرد و با اشاره به ادامه تحقيقات از سه متهم پرونده گفت« :طبق بررسيهاي ابتدايي پليس
و اعالم كارشناسان آتشنشاني ،حريق هتل هرمز هيچ ارتباطي با آتشسوزي مجتمع ستاره
جنوب ندارد».
سردار ملكي علت آتشسوزي مجتمع ستاره جنوب را «عدم رعايت نكات ايمني» و
«اتصال كابل برق» اعالم كرد و از انتشار اخباري مبني بر وجود ردپاي خرابكاري در
آتشسوزي اين مجتمع انتقاد كرد .اشاره او به انتشار خبرهايي در شبكههاي اجتماعي
است كه دو آتشسوزي هتل هرمز و مجتمع ستاره جنوب را در ارتباط با يكديگر دانسته و
از خرابكاري در وقوع آنها خبر ميدادند .در آتشسوزي مجتمع تجاري ستاره جنوب سه نفر
از اعضاي يك خانواده به دليل گازگرفتگي جان خود را از دست دادند و  ٢٧نفر ديگر نيز
مصدوم شدند كه حال يكي از آنها وخيم اعالم شده است .تنها جان باخته آتشسوزي هتل
هرمز بندرعباس نيز آتشنشاني به نام بركت جوذري است كه به گفته برادرش تنها يك
سال تا بازنشستگياش باقي مانده بود .بركت جوذري براي نجات سه نفر از مصدومان كه در
محاصره دود و آتش گرفتار شده بودند ،ماسك اكسيژن خود را از صورت برداشت و به آنها
داد اما خود دچار گازگرفتگي شديد شد و يك ساعت پس از انتقال به بيمارستان جان باخت.
روز شنبه نيز مراسم تشييع او با حضور مردم در مزار شهداي بندرعباس برگزار شد.
حجتاالسالم غالمحسين محسنياژهاي ،سخنگوي قوه قضاييه در هشتاد و دومين
نشست خبري خود كه هفته گذشته برگزار شد ،با اشاره به «عمدي» بودن آتشسوزي هتل
هرمز بندرعباس گفت« :در روزهاي هفتم و هشتم مرداد ماه در بندرعباس دو آتشسوزي
اتفاق افتاد .يكي از اين دو حريق مربوط به مجتمع ستاره جنوب بود كه تحقيقات تاكنون
نشان ميدهد در اين رابطه عمدي در كار نبوده اما در مورد هتل هرمز تاكنون مشخص
شده كه اين آتشسوزي عمدي بوده است ».اژهاي با اشاره به فوت يكي از آتشنشانان در
اين حادثه و مصدوم شدن تعدادي ديگر از مسافران از بازداشت هر سه متهم پرونده و ادامه
رسيدگي به پرونده آنها خبر داد.

زن جوان در دادگاه خانواده:

شوهرم دستپخت مرا نميخورد ،طالق میخواهم!
زن جوان وقتي ديد كه شوهرش غذاهاي بيرون را به غذاي خانه ترجيح ميدهد راهي
دادگاه خانواده شد و درخواست طالق داد.
به گزارش آرمان ،چندي پيش زن جواني با مراجعه به دادگاه خانواده درخواست طالق داد
و درباره علت آن به قاضي گفت :آقاي قاضي شوهرم عاشق غذاهاي بيرون است و بيشتر
پولهايش را خرج غذاهاي بيرون ميكند .هرچقدر هم برايش غذاهاي خوشمزه بپزم باز هم
به سراغ غذاهاي بيرون ميرود.
وي افزود :بارها برايش غذا پختم و به او دادم تا به سركارش ببرد ،ولي اهميتي نداده و
باز هم بدون اينكه غذاي مرا بخورد ،غذا از بيرون خريده است .خيلي وقت است كه دارم
رفتارهاي او را تحمل ميكنم ولي واقعا تحملش برایم سخت است .اينكه من با كلي ذوق و
شوق براي شوهرم غذا بپزم اما او پول بدهد و از بيرون غذا بخرد ،واقعا عذاب آور است.
زن جوان ادامه داد :هرچه با او دعوا ميكنم فايدهاي ندارد و باز هم كار خودش را انجام
ميدهد .واقعا احساس ميكنم با رفتارش دارد به من توهين ميكند .براي همين ديگر
نميخواهم در كنار اين مرد زندگي كنم .بعد از صحبتهاي اين زن قاضي شوهر او را هم
به دادگاه احضار كرد تا صحبتهايش را بشنود.

در اساسنامه اصالح شد.
آدرس شرکت به صفادشت روبهروی شهرک صنعتی صفادشت جنب آتشنشانی انتهای خیابان ،کوچه شقایق
پالک  8کدپستی  316418653انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید.
با ثبت این مستند تصمیمات اصالح ماده اساسنامه (الحاق به موضوع فعالیت) ،تغییر محل (تغییر نشانی از یک
واحد ثبتی به واحد دیگر) انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در
پایگاه آگهیهای سازمان ثبت قابل درستس میباشد.
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری -سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
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شماره مکانیزه139430400901029672 :
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان فاتح سینا با مسئولیت محدود به شماره ثبت  448550و شناسه ملی
14003846290
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ  1394/03/23تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
 آقای صادق شفائی ،با پرداخت  50000000ریال به صندوق شرکت سهمالشرکه خود را از مبلغ 400000000ریال به مبلغ  450000000ریال افزایش داد .خانم راحله یزدانی،با پرداخت 50000000ریال به صندوق شرکت
سهمالشرکه خود رر از مبلغ  400000000ریال به مبلغ  450000000ریال افزایش داد .در نتیجه سرمایه شرکت
از  100000000ریال به  1100000000ریال افزایش یافت و ماده قانونی اساسنامه به شرح فوق اصالح یافت.
لیست شرکا و میزان سهمالشرکه هر یک پس از افزایش به شرح زیر میباشد.
 صادق شفائی شماره ملی  5509964537دارای  450000000ریال راحله یزدانی شماره ملی  0322805767دارای  450000000ریال حامد یزدانی شماره ملی  0323949878دارای  90000000ریال سعید علی زاده شماره ملی  4520024838دارای  50000000ریال محمدرضا خالقی شماره ملی  1271189720دارای  50000000ریال فرزانه یزدانی شماره ملی  0310768047دارای  10000000ریالبا ثبت این مستند تصمیمات افزایش سرمایه از طریق افزایش سهمآلشرکه انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق
الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهیهای سازمان ثبت قابل دسترس میباشد.
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری -سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
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یکشنبه  18مرداد  - 1394شماره 690
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه:

شرایط و ضوابط بهرهمندی زنان خانهدار
از مزایای بیمه تأمین اجتماعی
مدیرکل امور فنی بیمهشدگان سازمان تأمین اجتماعی ،شرایط بهره مندی زنان خانه دار از
تعهدات قانونی تأمین اجتماعی را اعالم کرد.
به گزارش ایسنا ،سیروس نصیری گفت :زنان خانه دار با احراز شرایط مربوطه از آذر  87در
زمره مشمولین بیمه صاحبان حرف ومشاغل آزاد قرار گرفته و این قبیل از متقاضیان در صورت
تمایل می توانند با مراجعه به یکی از شعب سازمان تأمین اجتماعی به صورت خود اظهاری با
عنوان خانه دار و انعقاد قرارداد و پرداخت حق بیمه مقرر از تعهدات قانونی این سازمان بهره
مند شوند.
وی افزود :بر این اساس زنان خانه دار میتوانند خود را بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد
کنند و حق بیمه را نیز به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کنند.
نصیری با بیان اینکه حداکثر سن برای پذیرش درخواست و عقد قرارداد 45سال است
که در غیر این صورت متقاضی می بایست 2برابر مازاد سنی مقرر دارای سابقه پرداخت حق
بیمه قبلی نزد سازمان تأمین اجتماعی باشد ،تصریح کرد :چنانچه متقاضی در زمان درخواست
دارای حداقل 10سال سابقه پرداخت حق بیمه قبلی نزد سازمان تأمین اجتماعی باشد ،از اعمال
شرط سنی معاف خواهد بود و به عبارت دیگر با هر سنی این گروه از متقاضیان می توانند
بیمه شوند.
مدیرکل امور فنی بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی اظهار کرد :در صورتی که متقاضیان
بیمه زنان خانه دار ،سابقه پرداخت حق بیمه قبلی نزد سازمان تأمین اجتماعی را نداشته باشند،
می توانند دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه خود را بین حداقل دستمزد مصوب شورای عالی
کار و حداکثر دستمزد مصوب زمان عقد قرارداد انتخاب کنند .چنانچه متقاضی دارای سابقه
پرداخت حق بیمه قبلی به مدت 360روز ویا بیشتر نزد سازمان تأمین اجتماعی باشد ،میانگین
مبنای پرداخت حق بیمه وی در آخرین360روز به عنوان مبنای پرداخت حق بیمه ،مالک عمل
قرار می گیرد.
به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی ،نصیری گفت :مددجویان تحت
پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و زنان سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزیستی
حسب مورد با معرفی از سوی مراجع مذکور در صورتی که کمتر از  50سال سن داشته باشند،
در اجرای بند"ب" ماده  11آئین نامه اجرائی ماده  7قانون هدفمند سازی یارانه ها و در راستای
تعمیم و گسترش پوشش بیمه ای به گروههای خاص جامعه از تاریخ  1389/12/21با معافیت از
پرداخت حق بیمه به میزان ده بیست و هفتم حق بیمه کامل(با نرخ 27درصد) بر اساس حداقل
دستمزد مصوب شورای عالی کار که حق بیمه آن از محل منابع حاصله از هدفمند سازی یارانه
ها تأمین می شود ،مشمول تعهدات قانونی مقرر در بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد شامل
بازنشستگی ،ازکارافتادگی ،فوت و خدمات درمانی قرار گیرند.

انتقام اینترنتی زن کینهجو از هوویش
با ثبت مشخصات او درون یک سایت همسریابی
در خراسان رضوی
زن جوانی برای انتقام از همسر خیانتکار خود مشخصات هووی پنهان خود را در سایت
همسریابی ثبت کرد.
به گزارش ایران ،پرونده زن جوانی با مراجعه به پلیس فتای خراسان رضوی اعالم کرد
هرگز خودش اقدام به ثبتنام در سایتهای همسریابی نکرده است اما از سراسر ایران با وی
برای ازدواج تماس میگیرند .رئیس پلیس فتای خراسان رضوی گفت :کارشناسان پلیس فتا با
یکسری اقدامات تخصصی متوجه بارگذاری اطالعات توسط فردی دیگر شدند .با دستگیری
متهم که وی نیز یک زن است مشخص شد که این زن در پی اطالع از عضو شدن همسرش در
یکی از شبکههای اجتماعی و ارتباط پنهانی با زن جوانی اطالعات و تصاویر هووی پنهانی خود
را از کامپیوتر شوهرش برداشته و با این مشخصات در سایتهای همسریابی عضو کرده است.
سرهنگ عرفانی با اشاره به معرفی متهمان این پرونده به مقام قضایی خاطر نشان کرد:
هرگونه اقدام مجرمانهای در این فضا همانند فضای واقعی تحت پیگرد قرار گرفته و مورد
بررسی پلیس قرار خواهد گرفت.

قتل مادر با شلیک گلوله
توسط پسر ناخلف در اندیمشک!
پسري با شليك گلوله از اسلحه جنگي مادر خود را در انديمشك به قتل رساند.
به گزارش آرمان ،حوالي ساعت  22چهارشنبه دو هفته قبل در منزل شخصي يك خانواده
انديمشكي در كوي رسالت اين شهر مادر يك خانواده با شليك گلوله فرزند خود به قتل رسيد.
ماموران انتظامي انديمشك پس از اطالع از اين جنايت در محل حاضر شده و موضوع را
پيگيري كردند.
خانواده مقتول ابتدا مدعي شدند يك موتوري با عبور از خيابان به سمت مادر آنان شليك
كرده و متواري شده است اما پس از بررسي و تحقيقات پليس ،سرنخهاي الزم بدست آمده
و ساختگي بودن ادعاي اعضاي خانواده روشن شد .سرهنگ اكبر كروندي فرمانده انتظامي
شهرستان انديمشك درباره اين خبر گفت :پس از تحقيقات پسر مقتول به اتهام قتل دستگير
شده اما تحقيقات تكميلي در خصوص اين جنايت ادامه دارد .وي علت اين قتل را اختالفات
خانوادگي ذكر كرد و از شهروندان خواست در اين خصوص به شايعات توجه نكنند.

قتل پسر  37ساله توسط پدر  70ساله
با ادعای اعتیاد او به شیشه در تهران
مرد سالخوردهاي كه متهم است بعد از مشاجره با پسر معتادش ،او را به قتل رسانده حادثه
را شرح داد.
به گزارش جوان ،ساعت  3و  30دقيقه سحرگاه پنجشنبه هشتم مردادماه كاركنان بيمارستان
بهارلو مرگ مشكوك مرد جواني را به كالنتري  112ابوسعيد خبر دادند .مأموران پليس پس از
حضور در بيمارستان با جسد خونين مرد  37سالهاي روبهرو شدند كه با دو ضربه چاقو به قلب و
پهلو فوت شده بود .پس از آن قاضي بستانزاده ،بازپرس ويژه قتل پايتخت به همراه كارآگاهان
اداره دهم پليس آگاهي در محل حاضر شد .تحقيقات نشان داد مقتول ساعتي قبل در درگيري
با پدر  70سالهاش زخمي شده است .در بررسيهاي بعدي مشخص شد مقتول به مخدر شيشه
اعتياد داشت .پدر مقتول گفت :پسرم از مدتي قبل به مواد مخدر شيشه اعتياد پيدا كرد .چند بار
سعي كرديم او را ترك دهيم اما فايدهاي نداشت .او هر وقت براي تهيه مواد پول نداشت ما را
اذيت ميكرد و آبروي ما را در محل برده بود .وي درباره حادثه گفت :پسرم دو روز قبل از حادثه
از خانه بيرون رفت و از او خبري نداشتيم .من نگرانش بودم تا اينكه نيمههاي شب وارد خانه
شد .وقتي به او گفتم كه در اين دو شب كجا بودي با من درگير شد .او كمان اره را برداشت و به
من حمله كرد .من براي دفاع از خودم به آشپزخانه رفتم و چاقويي برداشتم كه هنگام درگيري
چاقو به قلب و پهلويش برخورد كرد .پسرم خونين روي زمين افتاد و من بالفاصله با اورژانس
تماس گرفتم و او را به بيمارستان رساندم اما فوت شد .متهم به دستور قاضي بستانزاده براي
تحقيقات بيشتر در اختيار كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي قرار گرفت و جسد مرد جوان هم
براي آزمايشات الزم به پزشكي قانوني فرستاده شد.

 50درصد جرایم کشور به علت استفاده از مواد مخدر و روانگردان است

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه
گفت :آسیبهای اجتماعی در تمامی ابعاد زمینه ساز وقوع
جرم بوده و یا ارتباطی مستقیم با جرائم گوناگون دارند.
به گزارش ایسنا ،محمدباقر الفت در نشست مشترک
سازمان بهزیستی کشور با معاونت پیشگیری از وقوع جرم
قوه قضاییه در راستای امضای سند همکارهای مشترک
برای پیشگیری از وقوع جرم افزود :در حال حاضر شاهد
بلوغ همکاریهای بین دستگاهی در جهت کاهش
آسیبهای اجتماعی هستیم .سازمان بهزیستی با معاونت
اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه دارای
مشخصات و خصیصههای بارزی است که این همکاریها
میتوانند در پیشگیری و کاهش وقوع جرم در جامعه بسیار
تاثیرگذار باشند.
وی در ادامه با تاکید بر آنکه تمامی اقدامات در این سند
همکاری در راستای تئوریهای موفق علمی و الگوهای
موفق سایر کشورها و بومی سازیهای آنها در کشور بوده
است ،گفت :در حال حاضر همه سازمانهایی که در حوزه
کاهش آسیب و پیشگیری از آن فعالیت میکنند لزوم این
نوع نگاه را برای کاهش آسیب در جامعه پذیرفته و بر آن
تاکید دارند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه
در ارتباط با گسترش روزافزون همکاری با بهزیستی گفت:
این همکاریها ناشی از درک درست دو طرف از آسیب
و اقدامات مناسب در راستای کاهش آن است و امیدواریم
نتیجه آن کاهش آسیبها و پیشگیری از وقوع جرم در

کشور باشد.
وی در ارتباط با این سند همکاری نیز
تصریح کرد :این سند همکاری در 21
عنوان به صورت پروژهای میان بهزیستی
و قوه قضاییه تنظیم شده و در آن خانواده،
مشاورههای قبل و حین ازدواج ،کاهش
طالق ،کاهش آثار منفی ناشی از این
پدیده ،فرزندان طالق و غیره همگی لحاظ
شدهاند و برای اجرایی کردن هر یک از این
مسائل در جامعه نیز پروژههایی در این سند همکاری در
نظر گرفته شدهاند.
وی درباره خشونت اظهار کرد :متاسفانه در حال حاضر
شاهد افزایش خشونت در سنین و جنسیتهای مختلف
هستیم و منازعات در سطح همه استانها در جایگاه 10
جرم اول قرار گرفته است.
وی همچنین به استفاده از آالت مختلف چون قمه،
چاقو و حتی سالحهای گرم در این منازعات اشاره کرد و
گفت :این مساله نشان دهنده گسترش خشونت در جامعه
و همچنین افزایش جرایم مربوط به آن است و در چنین
شرایطی وظیفه ما پیشگیری و کاهش این اقدامات در
سطح فردی و اجتماعی است.
وی عنوان کرد :برای پیشگیریهای رشدمدار و
همچنین انجام هرگونه اقدام موثری در راستای کاهش
جرایم و آسیبها باید مدارس و مهدکودکها را مبنا قرار
دهیم تا بتوانیم شاهد پیشگیریهای رشد مدار در جامعه

باشیم .به همین منظور نیازمند افزایش
همکاری با آموزش و پرورش هستیم
وی در خصوص درگیری جامعه با اعتیاد
 ،مواد مخدر و روانگردانها نیز گفت :با
وجود آنکه شدیدترین مجازاتها برای
مرتکبین به جرایمی از قبیل خرید ،فروش
و تولید مواد مخدر محرک و روانگردانها
در قانون دیده شده است ،اما معتقدیم تنها
مقابله و برخورد با مجرمین در این موضوع
کافی نیست ،بلکه باید اقدامات پیشگیرانه را در این مساله
جدی گرفت و در این سند همکاری برای کاهش آسیبها
در مبتالیان به اعتیاد با نگاه درمان محور اقدامات موثری
را در نظر گرفتهایم.
الفت در ادامه اعتیاد را زمینهساز سایر جرایم دانست و
گفت :در حال حاضر  50درصد از جرایم کشور مبتنی بر
استفاده از مواد مخدر و ناشی از مصرف آن است و حتی در
قتلها نیز اعتیاد تاثیر زیادی داشته است و متاسفانه امروز
مصرف روانگردانها به آن افزوده شده است که در راستای
کاهش این مساله و این بیماری (اعتیاد) نیز با بهزیستی در
این سند همکاری پروژههایی خواهیم داشت.
وی در پایان ضمن ابراز امیدواری از انعقاد این سند
همکاری با بهزیستی گفت :گمان میکنم که این تالش
مشترک طی دو سه سال آینده اثرات مثبت بسیاری را
در جامعه ایجاد کند و شاهد کاهش آمارهای آسیبهای
اجتماعی و بهبود شرایط در این حوزه باشیم.

مرد شیشهای که به خاطر توهم شیشه تصور میکرد
افرادی در تعقیب او هستند ،در اقدامی جنونآمیز پس از حمله
مرگبار به همسر و دخترش ،خودزنی کرد .دختر هفت ساله
خانواده بر اثر شدت جراحات جان باخت.
به گزارش جام جم ،رسیدگی به این پرونده  28تیر امسال
در تماس فردی با مرکز فوریت های پلیسی  110شهرستان
آران و بیدگل در رابطه با زخمی شدن یک زن جوان و کشته
شدن دختر هفت ساله او در دستور کار ،ماموران جنایی پلیس
آگاهی این شهر قرار گرفت.
کارآگاهان جنایی با اعزام به محل حادثه که خانه ای در
یکی از محله های جنوبی شهر بود ،وارد ساختمان مورد نظر
شدند.
کارآگاهان با ورود به خانه مورد نظر مشاهده کردند مرد
 31ساله ای به نام سعید با ضربه های چاقو زخمی شده و در
چند قدمی وی نیز همسر جوانش غرق در خون افتاده است.
در ادامه بازرسی خانه جسد دختر هفت ساله این زوج به نام
رقیه در یکی از اتاق ها پیدا شد .بررسی های اولیه نشان می
داد رقیه با  14ضربه چاقو به قتل رسیده است.
ماموران در ادامه دریافتند ،با توجه به به هم ریختگی خانه
فرد غریبه ای وارد این ساختمان شده و این جنایت هولناک را
رقم زده است بنابراین برای رازگشایی از این ماجرا ،به تحقیق
از اهالی محل پرداختند که مشخص شد آنها ورود و خروج فرد

غریبه ای را به این خانه ندیده اند و گمان نمی کنند عامل یا
عامالن جنایت به زور وارد خانه زوج همسایه شده بودند .در
این مرحله از تحقیقات ماموران به عملیات میدانی دست زدند
و به سرنخ هایی دست یافتند که نشان می داد پدر خانواده که
سعید نام دارد معتاد به شیشه بوده و همیشه صدای مشاجره
او و همسرش را می شنیدند .روز حادثه نیز چند بار صدای
مشاجره و دعوای مرد جوان و همسرش را شنیده اند .همین
اطالعات کافی بود تا کارآگاهان جنایی اطمینان یابند که پدر
خانواده مرتکب قتل شده باشد .با گذشت یک هفته از وقوع
این جنایت هولناک مادر خانواده با تالش پزشکان از مرگ
نجات یافت.
زن جوان در اظهاراتش گفت :همسرم ماده مخدر
شیشه مصرف می کرد و همیشه در توهم بود .برای ادامه
زندگی و آینده دخترمان هر کاری که می شد انجام دادم
تا شوهرم اعتیادش را ترک کند اما بی فایده بود .این
اواخر هم شوهرم حال خوبی نداشت و مدام پس از مصرف
شیشه می گفت افرادی در تعقیبش هستند و قصد دارند او
را به قتل برسانند.
وی خاطرنشان کرد :شوهرم خیلی نگران بود و می ترسید.
هر شب کابوس می دید .می ترسید اگر کشته شود چه بالیی
بر سر من و دخترم می آید .نگران ما دو نفر بود .صبح روز
حادثه زمانی که من و دخترم از خواب بیدار شدیم ،شوهرم

بیرحمانه و در حالی که چاقویی به دست داشت به ما حمله
کرد .در بیمارستان که به هوش آمدم متوجه شدم دخترم کشته
شده و همسرم ،خودزنی کرده است.
با ثبت اظهارات زن بازگشته از دروازه مرگ ،ماموران
منتظر ماندند تا با به هوش آمدن عامل جنایت در بیمارستان،
تحقیقات از وی را آغاز کنند.
در این مرحله از تحقیقات ماموران به بررسی سوابق کیفری
متهم به قتل به نام سعید پرداختند که مشخص شد او سه
سابقه کیفری در زمینه قاچاق مواد مخدر دارد و مدتی در زندان
بوده است.
سرانجام دو روز قبل وضع او مناسب شد و در بازجویی ها
گفت :شیشه مصرف کرده و توهم ناشی از آن رهایم نمی کرد.
مدتی بود که احساس می کردم افرادی در تعقیبم هستند و می
خواهند مرا بکشند .از طرفی عالقه بسیاری به خانواده ام داشتم
و نگران بودم افرادی که در تعقیبم هستند ،به آنها نیز آسیب
برسانند .بنابراین تصمیم گرفتم خود و اعضای خانواده ام را به
قتل برسانم تا هیچ کدام از ما سه نفر در دام آن افراد غریبه
گرفتار نشوند .به همین خاطر پس از زخمی کردن همسر و
دخترم ،خودزنی کردم.
سرهنگ ستار خسروی ،رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان
در این باره گفت :با اعتراف تکان دهنده متهم به قتل ،برای او
قرار قانونی صادر شد.

بعد از حادثه دردناک رخ داده در فرودگاه جده ،این بار نوبت
ماموران پلیس فرودگاه ترکیه رسید که در مواجهه با مسافران
ایرانی ،برخورد زننده نشان داده و نگرانیهایی را پدید آورند!
به گزارش تابناک ،طی روزهای گذشته ،در یکی از
پروازهای هواپیمایی پگاسوس که به مقصد استانبول در
حرکت بوده است ،مسافران ایرانی شاهد برخورد زننده ماموران
هواپیمایی بودهاند؛ به گونه ای که سه تن از بانوان ایرانی را
پس از ضرب و شتم و بی احترامی بازداشت نمودهاند.
همسر یکی از این بانوان ماجرای رخ داده را اینگونه برای
«تابناک» تشریح میکند:
پرواز شماره  ۵۱۳هواپیمایی پگاسوس از فرودگاه امام به
مقصد فرودگاه استانبول با حدود  ۸ساعت تاخیر پرواز کرد .قبل
از پرواز ،مسافرانی که پرواز های کانکشن به کشور های دیگر
داشتند میدانستند که پرواز بعدی خود را از دست دادهاند و از
نماینده شرکت هوایی مزبور درخواست کردند که اجازه دهند
تاخیری که با از دست دادن پرواز بعدی باید در استانبول باشند
را در تهران بگذرانند ولی با اطمینان خاطر از سمت این مسئول
مبنی بر اینکه حتما با پرواز جایگزین به مقصد نهایی فرستاده
خواهند شد ،تصمیم میگیرند که سوار هواپیما شوند.
در فرودگاه استانبول مسافرانی که مقصد بعدیشان شهر
اسلو بوده متوجه میشوند که باید  ۳روز منتظر پرواز بعدی
باشند .مسافران از شرکت هواپیمایی میخواهند که با پرواز
دیگر و زودتر حرکت کنند .صحبت ها باال میگیرد و کارمند
شرکت پگاسوس بی احترامی و پرخاش میکند که این بی
احترامیها با اعتراض مسافران همراه میشود و چند نفر از
مسافران برای ثبت و ارائه این حرکت به مسوالن باالتر ،شروع
به فیلم برداری میکنند.

با دیدن این صحنه ،کارمندان پگاسوس ،پلیس فرودگاه
را در جریان میگذراند و پلیس فرودگاه بدون لباس پلیس و
نشان دادن مدارک اقدام به در گیری با مسافران میکنند .در
این میان یک دختر نروژی-ایرانی را مورد ضرب و شتم قرار
میدهند و به صورت وی سیلی میزنند .آنها  ۳نفر از مسافران
که خانمهایی جوان بودند را بدون در نظر گرفتن محجبه بودن
آنها و رعایت اصول اسالمی بازداشت میکنند و عالوه بر آن،
به زور تلفن های همراه این دختران را گرفته و تمام فیلمهای
گرفته را پاک میکنند.
پس از چندین ساعت بدون آب و غذا در حالی که حال
یکی از این دختران خوب نبود آنها را با بی احترامیهای
مختلف لفظی و فیزیکی توسط ماشین های حمل مجرمان
به بازداشتگاه پلیس در فرودگاه منتقل میکنند تا در بازداشتگاه
هم بدون رعایت اصول اسالمی از این دختران انگشت نگاری
و عکس برداری صورت گیرد .در این بین پلیس و کارمندان
شرکت هوائی پگاسوس حاضر در محل از مسخره کردن و
خندیدن به این سه دختر تنها که اشک از چشمانشان جاری
بود فروگذار نبودند.
در پاسی از شب با تغییر شیفت پلیس و حضور یک مترجم
کمی آرامش به فضا باز میگردد و پلیس از تمام اتفاقات ،عذر
خواهی میکند ،اما صبح روز بعد باز رفتار بیرحمانه پلیس
با دست بند زدن و اعزام این بانوان به مرکز پزشکی جهت
آزمایش خون و بازرسی بدنی ادامه مییابد .پس از انتقال
از مرکز پزشکی به پلیس اتباع خارجی رفتارهای ناشایست،
استفاده از الفاظ رکیک و برخورد فیزیکی شدت میگیرد .تا
جائی که نماینده کنسولگری ایران در استانبول در محل
حضور پیدا می کند و این اولین باری است که این دختران

کمی احساس آرامش میکنند.
در این میان به زور تعهدی از آنها گرفته میشود و با
پیگیریها و همکاریهای کنسولگری ایران و نروژ این سه
دختر بدون معرفی به دادگاه دیپورت میشوند و در این میان
شرکت پگاسوس نیز پرواز آنها تا اسلو را از عهده خود خارج
کرده و هیچ مسولیتی به عهده نگرفته است.
در پی وقوع این رویداد ،احمد شوهانی ،عضو کمیسیون
امنیتملی و سیاستخارجی مجلس با محکوم کردن
برخورد نامناسب پلیس ترکیه با گردشگران ایرانی ،بر لزوم
پیگیری اتفاق فرودگاه استانبول ترکیه از سوی مسئوالن
وزارت خارجه تأکید کرد و به خبرگزاری خانه ملت گفت:
قطعا این اقدامات پلیس ترکیه خالف قوانین بینالمللی
بوده و قطعا باید با متخلفان این اتفاق برخورد شود؛ بر
اساس معاهدات بینالمللی و تفاهم دو جانبه میان ایران و
ترکیه ،مسئوالن این کشور باید حقوق هموطنان ایرانی را
لحاظ کنند ،در غیر این صورت وزارت خارجه باید تصمیم
جدیدی را در این رابطه اتخاذ کند.
وی افزود :حفظ شأن گردشگران و مسافران برای کشور
میزبان بسیار ضروری است و پرسنل این کشور نمیتوانند به
هر نحوی که میخواهند با افراد برخورد کنند .در شرایط کنونی
بخش عمدهای از درآمد کشور ترکیه از محل جذب گردشگر
بهویژه گردشگران ایرانی است ،حال نیروهای انتظامی این
کشور با چه جرأتی با مسافران ما بد برخورد میکنند؟ آنها
با توجه به نقش گردشگران ایرانی در درآمد دولت ترکیه
میبایست مراقب رفتارهای خود باشند ،زیرا اینگونه رفتار
و اقدامات به روند حضور گردشگران ایرانی در ترکیه اثر
میگذارد.

قتل هولناک دختربچه 7ساله با 14ضربه چاقو
توسط پدر معتاد به شیشه در آران و بیدگل!

هتک حرمت بانوان ایرانی مسافر در فرودگاه ترکیه!
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زن جوان در دادگاه خانواده :شوهرم
در مسافرت هم از من
ميخواهد غذا بپزم ،طالق
میخواهم!

زن جوان وقتي ديد که شوهرش در مسافرت پول
خرج نمي کند ،به دادگاه خانواده رفت و درخواست
طالق داد.
به گزارش مردم ساالری ،چندي پيش زن جواني
با مراجعه به دادگاه خانواده درخواست طالق داد و در
خصوص علت آن به قاضي گفت :آقاي قاضي شوهرم
بعد از مدت ها مرا به يک مسافرت برد ،اما در آنجا
آنقدر اذيتم کرد که مسافرت برايم مثل جهنم شد.
وي افزود :ما مثال به تفريح رفته بوديم ،ولي همسرم
از همان ابتدا مرا به يک مسافرخانه برد و قبول نکرد
که به يک هتل برويم .بعد از آن سعي مي کرد مرا
به رستوران ها و پيتزا فروشي هاي ارزانقيمت ببرد و
بيشتر اوقات هم که مجبورم مي کرد در همان اتاقي
که اجاره کرده بوديم ،برايش غذا درست کنم.
زن جوان ادامه داد:به او گفتم ما به مسافرت آمده
ايم تا راحت باشيم و استراحت کنيم .اگر قرار بود در
اينجا هم کار کنم و غذا بپزم پس ديگر چه فرقي با
خانه دارد .ولي او اصال به حرفم گوش نمي داد و کار
خودش را مي کرد .تا اينکه همانجا از اين مسافرت
خسته شدم و تصميم گرفتم به تهران برگردم و از اين
مرد خوادخواه جدا شوم .بعد از صحبت هاي اين زن
شوهرش هم به دادگاه احضار شد تا قاضي صحبت
هاي او را هم بشنود.

زن میانسال در دادگاه خانواده:

 شوهرم دختر  17سالهام را
درون خانه زندانی میکند،
طالق میخواهم!

زن جوان زمانیكه دید شوهرش ،دختر  17سالهاش
را محدود میكند ،به دادگاه خانواده رفت و درخواست
طالق داد.
به گزارش آرمان ،چندی پیش زن میانسالی با
مراجعه به دادگاه خانواده درخواست طالق داد و در
خصوص علت آن به قاضی گفت :آقای قاضی از وقتی
با شوهرم ازدواج كردم او اجازه نمی دهد دختر 17
ساله ام جایی برود و برای خودش تصمیم بگیرد .او
دخترم را در خانه زندانی می كند و اجازه نمی دهد
جایی برود .حتی به او اجازه صحبت با تلفنش را هم
نمیدهد و مرتب اذیتش می كند.وی افزود:هرچه به
او می گویم تو فقط ناپدری این دختر هستی و حق
نداری او را اذیت كنی یا به او تحكم كنی ،فایدهای
ندارد.
زن جوان ادامه داد:آقای قاضی دخترم در زندگی
مشترك ما حتی از خود من هم برای شوهرم مهمتر
شده و او تمام فكر و ذهنش را بر روی دخترم متمركز
كرده است .االن چند ماه است كه دارم او را تحمل
می كنم و تصور می كردم با صحبت كردن این
مشكل حل شود .ولی فایدهای ندارد و دخترم بعد از
ازدواج مجدد من واقعا اذیت می شود .برای همین
دیگر نمی خواهم در كنار این مرد زندگی كنم.
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اعتراف پسر معتاد به شیشه به قتل هولناک پدرش
در خراسان رضوی

پرونده مردی معتاد که پدرش را به قتل رسانده ،با اعترافات
این جوان به جریان افتاده است.
به گزارش شرق ،کارآگاهان جنایی پلیس آگاهی استان
خراسانرضوی چند روز قبل از طریق تماسهای مردمی در
جریان قتل مردی مسن قرار گرفتند و به محل حادثه رفتند.
آنها پیکر خونآلود پیرمرد را درحالیکه در راهرو افتاده بود،
مشاهده کردند .غیر از این مرد شخص دیگری در خانه حضور
نداشت و از پسر او که در همان ساختمان اقامت داشت نیز
خبری نبود.
تمامی شواهد و مدارک برجایمانده حکایت از آن داشت
که قتل در جریان کشمکش به وقوع پیوسته و قاتل یا قاتالن
پیرمرد را از پیش میشناختند .پس از انتقال جنازه به پزشکی
قانونی ،وقتی اهالی محل تحتبازجویی قرار گرفتند ،خبر دادند
مقتول با پسری که صمد نام دارد اختالفات شدیدی داشت.
اعتیاد صمد به ماده مخدر شیشه ،اختالفات او با پدرش و
همچنین غیبت وی باعث شد این جوان موردسوءظن قرار
بگیرد ،تا اینکه باالخره اعضای خانواده مقتول تأیید کردند
تورج عامل این جنایت است و بعد از اطالعدادن مرگ پدرشان
به محلی نامعلوم گریخته است.
مأموران تحقیقات وسیعی را برای یافتن این جوان و
بازداشت او آغاز کردند اما پیش از آنکه تجسسها به نتیجه
برسد ،متهم خودش را به پلیس معرفی و به ارتکاب قتل اقرار
کرد.
تورج گفت« :من به شیشه اعتیاد دارم و همین هم باعث
اختالف من و پدرم شده بود .پدرم از وقتی مادرم فوت شد در
طبقه اول خانهمان تنها زندگی میکرد و من هم در طبقه باال
میماندم البته همیشه د ِر حیاط را پدرم برایم باز میکرد .او
برای اینکه وارد خانهاش نشوم ،همیشه پشت در واحد خودش
آجر میچید و پولهایش را نیز از من مخفی میکرد».
متهم به قتل ادامه داد« :من معموال شبها دیر به خانه

میرفتم .شب حادثه حدود ساعت یک بود که زنگ حیاط
را زدم اما پدرم در را باز نکرد .بعد از چند دقیقه مطمئن شدم
چون از دستم ناراحت است نمیخواهد مرا راه بدهد ،به همین
دلیل با سنگ یکی از شیشهها را شکستم و همسایهها را بیدار
کردم و پدرم وقتی این وضع را دید در را باز کرد اما در پاگرد با
هم جروبحث کردیم .من شیشه کشیده بودم و در آن لحظات
بسیارعصبانی بودم .در آن شرایط با میلهای فلزی ضربهای به
پدرم زدم و او نقش بر زمین شد.
من هنوز متوجه اعمالم نبود و در همان حالت با آجرهایی
که پدرم معموال پشت در میگذاشت چند ضربه دیگر به او
وارد کردم و بعد بدون اینکه وارد واحد خودم شوم ،همانجا
خوابیدم .صبح که بیدار شدم فهمیدم پدرم نفس نمیکشد و
فوت شده است».
صمد در ادامه اعترافاتش گفت« :از اتفاقی که افتاده
بسیارناراحت بودم و نمیدانستم باید چه کنم .در حالت
پریشانی و با همان لباسهای خونآلود از خانه بیرون
رفتم .تصمیم گرفتم برادرم را از موضوع مطلع کنم ،به
همین سبب به منزل او رفتم و ماجرا را برای همسر برادرم
تعریف کردم .او بعد از شنیدن حرفهایم از حال رفت.
بعد از آن از خانه برادرم فرار کردم .مدتی در خیابانها
سرگردان بودم تا اینکه باالخره به این نتیجه رسیدم
ادامه زندگی به این شیوه ممکن نیست .به همین دلیل
تصمیم گرفتم خودم را معرفی کنم .من قبال هم چند بار
بهخاطر جرایمی که انجام داده ،به زندان رفته بودم و یکی
از دالیل اختالف من و پدرم هم خالفهایی بود که انجام
میدادم».
متهم بعد از اعتراف به جرم خود ،به محل قتل بازگردانده
شد و صحنه جنایت را بازسازی کرد.
بنا به این گزارش صمد درحالحاضر در بازداشت بهسر
میبرد و تحقیقات از او ادامه دارد.

دستگیری زن کینهجو به اتهام قراردادن
مشخصات همسر برادرش
درون یک سایت همسریابی در استان البرز

رئیس پلیس فتای البرز از دستگیری خواهرشوهری که به دلیل ناکامی در
ازدواج به روابط عاشقانه برادر و همسرش حسادت میکرد با بارگذاری شماره
تماس همسربرادرش در سایتهای همسریابی برای عروس خانه دردسرآفرید.
به گزارش ایسنا ،سرهنگ یزدان نیکنام در تشریح این خبر اظهار کرد :چندی
پیش زن جوانی با دردست داشتن شکواییهای از دادسرای رسیدگی به جرایم
اینترنتی به پلیس فتا مراجعه و بیان کرد فرد ناشناسی شماره تماس او را دریک
سایت همسریابی قرار داده است و روزانه دهها نفر برای ازدواج با او تماس
میگیرند.
وی افزود :به دنبال این شکایت تالشهای کارآگاهان پلیس فتا برای شناسایی
عامل بارگذاری شماره تلفن در سایت همسریابی آغاز شد و ماموران با استفاده از
آخرین تکنیک شیوههای کشف نوین جرم به اطالعاتی دست یافتند که نشان از
حضور یک زن در ماجرا را میداد.
بر اساس اعالم مرکز اطالع رسانی پلیس فتا ،نیکنام با بیان اینکه کارشناسان
فتا با ردیابی و انجام تحقیقات شبانه روزی متهم را شناسایی و دستگیر کردند،
گفت :پس از انتقال متهم به پلیس فتا وی ابتدا منکر هرگونه اتهامی شد ولی
پس از روبه رو شدن با شاکی پرونده ،به ناچار لب به اعتراف گشود و دلیل اصلی
آن را حسادت عنوان کرد و اعتراف کرد که چند سال پیش از همسرش جدا شده
و پس از جدایی در خانه پدرش زندگی میکرده در این میان همیشه به زندگی
عاشقانه برادرش با عروسشان حسادت میکرده تا اینکه یک روز مشخصات او را
به همراه شماره تماسش در یکی از سایتهای همسر یابی ثبت کرده تا با این
کار برادرش را مجبور به جدایی از همسرش کند و به خیال خود به این زندگی
رومانتیک خاتمه دهد.
به گفته رئیس پلیس فتای استان البرز ،بر اساس قانون جرائم رایانهای هر کس
از طریق سامانههای رایانهای و فضای مجازی موجبات هتک حیثیت شهروندان را
فراهم کند افزون بر اعاده حیثیت به حبس و جزای نقدی محکوم خواهد شد.

قتل هولناک مرد طالساز و سرقت کیف او توسط  2موتورسوار مسلح درمشهد

هفته گذشته  2جوان موتورسوار با شليک گلوله به سوي راننده
يک دستگاه خودرو  206در بولوار وکيل آباد مشهد ،وي را به قتل
رسانده و کيف سامسونتي را از عقب خودرو مقتول سرقت کردند.
به گزارش خراسان ،حدود هفته گذشته مرد  55ساله اي سوار بر
يک دستگاه خودرو  206نوک مدادي در الين فرعي بولوار وکيل
آباد و در نزديکي پل زيرگذر وکيل آباد  8حرکت مي کرد که ناگهان
 2جوان سوار بر موتورسيکلت با سرعت جلوي خودرو پيچيدند و
متوقف شدند.
راننده  206با ديدن موتورسواران حيرت زده پايش را روي پدال
ترمز فشرد و خودرو را متوقف کرد.
در اين لحظه جوان ترک نشين موتورسيکلت در حالي که سالح
کلت ماکاروف را در دست مي فشرد در اقدامي سريع از موتورسيکلت
پياده شد و به سمت راننده خودرو رفت .او همچون گانگسترهاي
غربي لوله سالح را در حالي به سمت راننده گرفت که شيشه هاي
خودرو باال بود .ناگهان صداي وحشتناک شليک گلوله با صداي
شکستن شيشه خودرو در هم آميخت و چشم هاي هراسان رهگذران
به سوي محل شليک خيره شد .جوان موتورسوار سپس به سمت
ديگر خودرو رفت و صحنه شليک دوباره تکرار شد .او بار ديگر
گلوله اي را از سمت سرنشين خودرو به پهلوي راننده شليک کرد و
در حالي که مرد  55ساله از شدت درد به خود مي پيچيد او در عقب
 206را گشود و کيف سامسونتي را که در صندلي عقب قرار داشت
برداشت .موتورسوار مسلح پس از ارتکاب اين جنايت وحشتناک بر
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شماره مکانیزه139430400901027497:
آگهی تغییرات موسسه معماری میر میران به شماره ثبت  20970و شناسه ملی 10103309242
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ  1394/02/08و سند صلح شماره  96878مورخ
 1393/12/25دفترخانه  338تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای ایرج اعتصام ک م  2121118950کلیه سهمالشرکه خود به مبلغ  10000000ریال را به آقای امیر پویا
اصغری فرزند حمیدرضا به شماره شناسنامه  2501و شماره ملی  0061501379واگذار کرد و از موسسه خارج
شد.
آقای حمید میرمیران ک.م  0031778011کلیه سهمالشرکه خود به مبلغ  1800000ریال را به امیر پویا اصغری
با مشخصات فوق واگذار و از موسسه خارج شد.
 آقای سیدمهدی میرمیران ک.م  4321865077مبلغ  200000ریال از سهمالشرکه خود را به آقای امیر پویااصغری و مبلغ  1600000ریال به آقای حبیباهلل قدیرزاده فرزند عزیزاله به شماره شناسنامه  439و شماره ملی
 4432120401واگذار کرد و از موسسه خارج شد.
 آقای اسداله ارباب ک.م  0779380967بخشی از سهمالشرکه خود به مبلغ  1500000ریال را به اقای اکبرسرداری زنوز فرزند بشیریه شماره شناسنامه  363و شماره ملی  1582148880و مبلغ  300000ریال را به
آقای سامان سیار فرزند سیدجواد به شماره شناسنامه  3769و شماره ملی 006427751واگذار کرد و از موسسه
خارج شد.
 آقای سیدعلیرضا قهاری ک.م  2295044995کلیه سهمالشرکه خود به مبلغ  900000ریال را به آقای سامانسیار واگذار کرد و از موسسه خارج شد.
 خانم انوشه منصوری ک.م  0041083989بخشی از سهمالشرکه خود به مبلغ  300000ریال را به آقای سامانسیار و مبلغ  6000000ریال سهمالشرکه را به خانم بهارک کشانی فرزند مرتضی به ش.ش  1672و شماره ملی
 1284777537واگذار کرد و از موسسه خارج شد.
 آقای مهرداد بهمنی ک.م  1287720404کلیه سهمالشرکه خود به مبلغ  900000ریال را به خانم بهارککشانی واگذار کرد و از موسسه خارج شد .اسامی شرکا و میزان سهمالشرکه هر یک پس از نقل و انتقال
سهمالشرکه به شرح ذیل میباشد:
 آقای امیر پویا اصغری دارنده  3000000ریال آقای حبیباله قدیرزاده دارنده  1600000ریال آقای اکبر سرداری زنوز دارنده  1500000ریال آقای سامان سیار دارنده  1500000ریال خانم بهارک کشانی دارنده  1500000ریال آقای پرویز فراست شریعت پناهی دارنده  900000ریالبا ثبت این مستند تصمیمات نقل و انتقال سهمالشرکه انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک

ترک موتورسيکلت همدستش نشست که با موتور روشن در محل
جنايت منتظر وي بود و بدين ترتيب آنان در ميان بهت و حيرت
عابران و رانندگان عبوري از محل حادثه گريختند .هنوز  30ثانيه
از اين اقدام جنايتکارانه نگذشته بود که راننده مجروح ،خودرو را با
زحمت زياد به حرکت درآورد تا بتواند با رسيدن به مرکز درماني خود
را از مرگ نجات دهد اما بيش از  400متر مسافت به سمت وکيل
آباد  6را طي نکرده بود که به دليل شدت خونريزي و ضعف جسماني
ناشي از اصابت گلوله ،کنترل فرمان از دستش خارج شد و خودرو پس
از برخورد به جدول حاشيه بولوار متوقف شد.
گزارش خراسان حاکي است :با هجوم رهگذران و رانندگان
عبوري به سوي راننده مجروح ،ترافيک سنگيني در بولوار وکيل
آباد به وجود آمد اما ديگر دير شده و راننده  206به قتل رسيده بود.
دقايقي بعد در حالي ماموران کالنتري نجفي ماجراي اين جنايت
مسلحانه را به قاضي ويژه قتل عمد اطالع دادند که وي در حال
بررسي موضوع مرگ مرد جواني در حادثه آتش سوزي يک منزل
مسکوني بود .با توجه به اهميت و حساسيت ماجرا ،بالفاصله قاضي
سيدجواد حسيني عازم محل وقوع جنايت شد و بدين ترتيب با حضور
کارآگاهان پليس آگاهي و کارشناسان سالح ،تحقيقات قضايي درباره
اين قتل هولناک ادامه يافت.
بررسي هاي ميداني قاضي حسيني نشان مي داد :گلوله اي که
از سمت راننده شليک شده است به ساق پاي مرد  55ساله اصابت
کرده و تنها خراشيدگي زير پوست ايجاد کرده اما گلوله اي که از

شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهیهای سازمان ثبت قابل دسترس میباشد.
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری -سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
90216
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شماره مکانیزه139430400901028660 :
آگهی تغییرات شرکت دریا مدآفرین آریا با مسئولیت محدود به شماره ثبت  459569و شناسه ملی
14004355945
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ  1394/03/18تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای قربانعلی کریمان به کد ملی  0039583074با دریافت کلیه سهمالشرکه خود به مبلغ  60000000ریال
از صندوق شرکت ،از شرکت خارج گردید .آقای محمدرضا کریمان به کد ملی  0080231837با دریافت کلیه
سهمالشرکه خود به مبلغ  45000000ریال از صندوق شرکت،از شرکت خارج گردید .در نتیجه سرمایه شرکت از
مبلغ  40500000ریال به مبلغ  30000000رایل کاهش و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید .لیست شرکا
و میزان سهمالشرکه هر یک پس از کاهش سرمایه به قرار ذیل میباشد.
مهدی کریمان با کد ملی  0064105970دارای  1500000000ریال
محمدرضا هزاوهء با کد ملی  0533081017دارای  150000000ریال
با ثبت این مستند تصمیمات کاهش سرمایه از طریق خروج شریک ا نتخاب شده توسط متقاضی در سوابق
الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهیهای سازمان ثبت قابل دسترس میباشد.
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری -سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
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شماره مکانیزه139430400901013360:
آگهی تغییرات شرکت مهندسی طراح نماد استوار با مسئولیت محدود به شماره ثبت  400130و شناسه ملی
10320517326
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ  1394/02/01تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
تعداد اعضای شرکت از  4نفر به  5نفر افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید.
یلدا مالنادلی پیشنماز به شماره ملی  00636738465با پرداخت  45000000ریال به صندوق شرکت در زمره
شرکا درآمد.
نیما دانش مقدم به شماره ملی  0491846592با افزایش مبلغ  40000000ریال به صندوق شرکت سهم خود
را به  55000000ریال افزایش داد.
سرمایه شرکت از مبلغ  100000000ریال به  1850000000ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه
اصالح گردید.
اسامی و میزان سهمالشرکه هر یک از شرکا پس از افزایش سرمایه:
یلدا مالنادعلی پیشنماد به شماره ملی  0063738465دارای  40000000ریال سهمالشرکه

سمت ديگر خودرو شليک شده پس از عبور از کمربند شلوار راننده،
در پهلوي وي جاي گرفته است.
گزارش خراسان حاکي است :در ادامه تحقيقات و با شناسايي
هويت مقتول که «ع» نام داشت مشخص شد وي از اهالي همان
منطقه بوده و به شغل طالسازي اشتغال داشته است با پيدا شدن
برخي سرنخ ها اين احتمال قوت گرفت که درون کيف سامسونت
طال بوده و سارقان مسلح به قصد دستبرد به طالها ،او را به قتل
رسانده اند .در همين حال «قاضي سيدجواد حسيني»هرگونه انگيزه
و يا شائبه سياسي در اين جنايت مسلحانه را رد کرد و گفت :بررسي
ها و تحقيقات دقيق نشان مي دهد که انگيزه عامالن جنايت فقط
سرقت طال بوده است.
چرا که مقتول قصد داشت مقداري طال را به بازار امام رضا(ع)
منتقل کند .قاضي ويژه قتل عمد افزود :عامالن اين جنايت مسلحانه
از موتورسيکلت آپاچي دو رنگ سبز و سورمه اي استفاده کرده اند
و تاکنون يک نفر مظنون نيز پس از انجام تحقيقات ميداني در اين
باره دستگير شده است که بازجويي از وي با صدور دستورات ويژه
ادامه دارد.
قاضي شعبه  211دادسراي عمومي و انقالب مشهد با اشاره به
اين که سرنخ هاي مهمي از عامالن اين جنايت به دست آمده است،
از کساني که اطالعاتي درباره اين حادثه دارند و يا موتورسيکلت
مورد استفاده قاتالن را شناسايي کرده اند خواست اطالعات خود را با
پليس  110و يا شماره  2183700پليس آگاهي در ميان بگذارند.

نیما دانش مقدم به شماره ملی  0491846592دارای  5000000ریال سهمالشرکه
رضا کرویی به شماره ملی 0071222952دارای  15000000ریال سهمآلشرکه
حامد علی اکبری به شماره ملی  0491481616دارای  40000000ریال سهمآلشرکه
محمدرضا مقدادی به شماره ملی  0055284191دارای  30000000ریال سهمالشرکه
با ثبت این مستند تصمیمات افزایش سرمایه از طریق ورود شریک جدید ،کاهش ،افزایش اعضای هیات
مدیره،تغییر نوع عضویت هیات مدیره ،افزایش سرمایه از طریق افزایش سهمالشرکه انتخاب شده توسط متقاضی
در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهیهای سازمان ثبت قابل دسترس میباشد.
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری -سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
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شماره مکانیزه139430400901023522 :
آگهی تغییرات شرکت تعاونی کفشدوزک صلح آبی به شماره ثبت  409835و شناسه ملی 10320606614
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ  1393/10/05و مجوز اداره کلتعاون کار و رفاه اجتماعی
استان تهران به شماره  932/15/278724مورخ  1393/10/15تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
 محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس «شهر تهران ،بوستان نهجالبالغه  ،2مابین اتوبان حکیمو همتبوفه شمراه  2کدپستی  »1463919556تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید.
با ثبت این مستند تصمیمات تغییر محل (تغییر نشانی در یک واحد ثبتی) انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق
الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهیهای سازمان ثبت قابل دسترس میباشد.
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری -سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
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شماره مکانیزه139430400901029435 :
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شماره ثبت  11021و شناسه ملی 10100439645
به استناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ  1394/02/21تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای امیرحسین نریمانی خمسه با کد ملی  004792394به سمت مدیرعامل و آقای محسن رضایی با کد ملی
 4321987784به سمت رئیس هیات مدیره و آقای محمد حسینی منش با کد ملی  0450944115به سمت
نایب رئیس هیات مدیره تعیین گردیدند.
کلیه اسناد و اوراق تعهدآور موسسه از قبیل قراردادها ،چک ،سفته و سایر اوراق تجاری با امضای مدیرعامل یا
رئیس هیات مدیره به همراه یک نفر از اعضای هیات مدیره و مهر موسسه معتبر است.
با ثبت این مستند تصمیمات تعیین دارندگان حق امضا ،تعیین سمت مدیران انتخاب شده توسط متقاضی در
سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهیهای سازمان ثبت قابل دسترس میباشد.
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری -سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
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14
تاثیر مثبت باال رفتن از درخت روی قدرت ذهن

متخصصان سالمت میگویند :انجام فعالیتهایی نظیر باال رفتن از درخت و
پیادهروی با پای برهنه در تقویت مهارتهای ذهنی و ادراکی موثر باشد.
متخصصان بر اساس مطالعات جدید خود اظهار داشتند که انجام فعالیتهای
جسمانی از قبیل باال رفتن از درخت و پیادهروی با پای برهنه حتی برای چند دقیقه
در طول روز موجب میشود فرد تواناییهای ادراکی خود را تقویت کند.
به گفته متخصصان سالمت ،هدف از انجام این مطالعه بررسی تاثیر فعالیتهای
عمقی که شامل هوشیاری و آگاهی از وضعیت بدن به لحاظ جسمی است بر
تقویت تواناییها و مهارتهای ذهنی و درکی بوده است.
«تریسی آلووی» از دانشگاه فلوریدای شمالی گفت :تقویت حافظه فعال
میتواند تاثیرات مفیدی بر بخشهای مختلفی از زندگی داشته باشد و مشاهده
فعالیتهای عمقی میتواند در کوتاه مدت این توانایی را افزایش دهد.
در این بررسی تعدادی فرد  18تا  59ساله حضور داشتند که حافظه فعال آنان
مورد آزمایش قرار گرفت .سپس از آنان درخواست شد تا عملکرد خود را در انجام
فعالیتهایی همچون باال رفتن از درخت و راه رفتن یا خزیدن چهار دست و پا
روی یک میله نشان دهند .دو ساعت پس از انجام این تست ،عملکرد حافظه فعال
شرکتکنندگان مجدد ارزیابی و مشخص شد  50درصد بیشتر شده است.
به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری یونایتدپرس ،متخصصان همچنین دو
گروه از شرکتکنندگان دیگر که در کالس آموزش اطالعات جدید و یوگا شرکت
داشتند ،مورد بررسی قرار دادند تا مشخص شود آیا فعالیتهای بیتحرک و ساکن
بر حافظه فعال تاثیر دارند که البته در هیچ یک از آنان این تاثیرگذاری مشاهده
نشد.

خودداری از مصرف بیشاز حد شامپوهای
ضد شوره برای پیشگیری از سفیدشدن
زودهنگام موها

یک متخصص پوست و مو گفت :ژنتیک مهمترین علت سفیدی موها قبل از
 30سالگی است.
به گزارش ایسنا،عبدالرضا عرفانی استفاده از شامپوهای قلیایی از عوامل تشدید
کننده سفیدی موها است ،اظهار کرد :شامپوهای حاوی گوگرد ،روی یا شامپوهای
ضد شوره قلیایی هستند و سرعت سفید شدن موها را بیشتر میکند.
وی با بیان اینکه رفتن به محیطهای اسیدی مانند استخرها نیز بر سفید شدن
موها تاثیرگذار است ،اضافه کرد :استرس ،هیجان ،تنش ،فشارهای عصبی و بویژه
دیر خوابیدن به سفید شدن موها سرعت میبخشد.
این متخصص پوست و مو با اشاره به اینکه اختالالت عملکرد غده تیروئید در
هر دو حالت کمکاری و پرکاری از جمله علل مهم سفیدی موها است ،خاطر نشان
کرد :کمخونی ،کمبود آهن و فقدان ویتامینهای مورد نیاز برای رشد موها نیز از
سایر علل سفید شدن موها است.
عرفانی ادامه داد :کندن موی سفید بیفایده است و تاثیری در کاهش رویش
مجدد موی سفید ندارد و بهتر است برای رفع یا کاهش ایجاد موی سفید از
شویندههای رنگی مو ،شامپوهای مالیم ،شامپوهای نرمکننده یا مخصوص
کودکان استفاده شود.
وی با اشاره به اینکه کمبود ویتامینها مانند آهن و روی در تسریع سفیدی
موها مؤثر است ،اضافه کرد :تمام عوامل دخیل در سفید شدن مو به غیر از علل
ژنتیک قابل درمان است.
این متخصص پوست و مو با اینکه سفید شدن مو هیچ ربطی به تیره و روشن
بودن موها ندارد ،خاطر نشان کرد :سفید شدن مو به طور معمول فرآیندی است
که با گذر سن ایجاد میشود و بر اساس تحقیقات انجام شده علت اصلی سفید آن
کاهش تولید مادهای به نام پروکسید هیدروژن در بدن است.
عرفانی ادامه داد :پروکسید هیدروژن در فولیکولها و سلولهای مو به مقدار
زیادی تولید میشود و در نتیجه ساخت رنگدانه مالنین را متوقف میکند.
وی با تاکید بر اینکه نوع رژیم غذایی نامناسب در سفید شدن موها مؤثر است،
گفت :در صورتی که سفیدی موها بیش از  30سالگی در افراد ایجاد شود به آن
سفید شدن زودرس مو گفته میشود.

آشنایی با نشانههای سکت ه قلبی
برای کمک به درمان بیمار در مواقع اضطراری

یک متخصص بیماریهای قلب و عروق گفت :شناخت عالئم سکتهها به
درمان زودهنگام بیمار کمک شایانی میکند.
به گزارش ایسنا ،دکتر بابک فغفوریان اظهار کرد :درد قفسه سینه و پشت
جناق سینه همراه با تعریق ،تهوع و استفراغ از عالئم ابتال به سکته قلبی به
شمار میرود.
وی با بیان اینکه در برخی موارد سکتههای قلبی با عالئمی نظیر درد فک ،باالی
ناف و گردن نیز همراه است ،تصریح کرد :درد ناشی از سکته قلبی معموال بیش از
 20دقیقه طول میکشد و با گذشت زمان نیز بر شدت آن افزوده میشود.
وی در خصوص کیفیت درد ناحیه قلبی ناشی از سکته گفت :درد شدید ،مبهم
و منتشر است و بیمار فشار و سنگینی را در قلب خود احساس میکند و گاهی نیز
به صورت سوزش سردل است .این متخصص قلب و عروق عنوان کرد :سکته
قلبی بر اثر انسداد یکی از رگهای قلبی اتفاق میافتد که درمان آن نیز با توجه
به شرایط بیمار از دارو درمانی تا جراحی متفاوت است.
فغفوریان افزود :سکته قلبی یک بیماری شایع میان افراد است که بعد از سنین
میانسالی شیوع آن بیشتر میشود؛ به طوری که مردان باالی  40سال و زنان
سنین باالی  50سال بیش از دیگران در معرض خطر ابتال به سکتههای قلبی
قرار دارند.وی ادامه داد :عواملی مانند فشار خون باال ،چربیخون ،چاقی ،دیابت،
سابقه فامیلی و دیگر عوامل زمینهساز ،خطر بروز سکتههای قلبی را در میان افراد
افزایش میدهد.
این متخصص قلب و عروق در پایان توصیه کرد :فردی که دچار سکته قلبی
شده را تا جایی که ممکن است حرکت ندهید و هر چه سریعتر به مرکز اورژانس
برای انجام اقدامات درمانی برسانید.

علمی

یکشنبه  18مرداد  - 1394شماره 690

تأثیر مثبت مصرف غذاهای تند با افزایش طول عمر
پزشکان معتقدند مصرف همیشگی مواد خوراکی تند
میتواند با کاهش خطر مرگ و میر زودهنگام مرتبط
باشد.
در این بررسی از نزدیک به  500هزار نفر در چین این
پرسش مطرح شد که چند وقت یکبار غذای تند مصرف
میکنند .این افراد در شروع مطالعه بین  30تا  79سال
سن داشتند و برای مدت زمان حدود هفت سال تحت
نظر قرار گرفتند که در طول این مدت حدود  20هزار
نفر از آنان فوت کردند .متخصصان دریافتند افرادی که
در طول انجام مطالعه ،یک یا دو روز در هفته غذای
تند میخوردند ،احتمال فوتشان طی این هفت سال10 ،
درصد کمتر بوده است .عالوه بر این ،افرادی که در طول
هفته سه یا چهار روز غذای تند و تیز مصرف کرده بودند
احتمال فوتشان  14درصد کاهش پیدا کرد ه بود.
«لو کویی» ،نویسنده ارشد این مطالعه از دانشگده

سالمت عمومی هاروارد در ایالت ماساچوست گفت :نتایج
بدست آمده از این مطالعه قطعی نیست و به همین دلیل
نمیتوان در مورد رابطه بین مصرف مواد غذایی تند و
کاهش سطح مرگ و میر اظهارنظر نهایی کرد.
متخصصان به طور دقیق نمیدانند چرا مصرف این
گونه مواد خوراکی با کاهش میزان مرگ و میر مرتبط
است اما مطالعات پیشین روی سلولها و حیوانات به چند
مکانیزم محتمل اشاره دارد .به طور مثال بررسیهای
نشان داده که این نوع از مواد خوراکی میزان التهاب
را کاهش داده ،تجزیه چربی در بدن را تشدید میکند
و ترکیب باکتریهای معده را تغییر میدهد .به گزارش
ایسنا به نقل از الیوساینس ،به گفته متخصصان در
شرایط فعلی اظهارنظر قطعی در مورد تاثیرات مثبت
غذاهای تند و ادویهدار بر سالمت انسان و کاهش مرگ
و میر امکانپذیر نیست.

توصیهپزشکان به پلکزدن چشمها حین استفاده از کامپیوتر
یک جراح و متخصص بیماریهای چشم با بیان اینکه  75درصد از افراد طی فعالیت مکرر با کامپیوتر به سندروم
بینایی ناشی از کامپیوتر مبتال میشوند ،تاکید کرد :مجموعهای از عالیم چشمی و بینایی حاصل از کار مکرر با کامپیوتر،
باعث تضعیف چشم میشود که با حفظ رطوبت چشمی و استفاده از عینک مناسب برای دید متوسط میتوان از بروز
آن جلوگیری کرد.
به گزارش ایسنا ،دکتر بهرام عینالهی با اشاره به اینکه مجموعهای از عالیم چشمی و بینایی که بر اثر کار با
کامپیوتر ایجاد میشوند ،سندروم بینایی ناشی از کامپیوتر یا  CVSنامیده میشود ،گفت :خستگی چشم ،سوزش ،ریزش
اشک ،تاری دید و درد گردن و شانهها از جمله عالیم ابتال به این سندروم بینایی است.
وی اضافه کرد :یکی از مهمترین دالیل خشکی و سوزش چشم هنگام کار با کامپیوتر کاهش میزان پلک زدن است
که با خیره شدن به صفحه مانیتور و تمرکز بر روی موضوع کار سبب میشود تا پلکها مدت بیشتری باز بمانند و در
نتیجه اشک روی سطح چشم سریعتر تبخیرشود.
این عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی ،تصریح کرد :پلک زدن ارادی سبب میشود سطح چشم با اشک آغشته
شده و خشک نشود و در صورتی که خشکی چشم شدید باشد ،میتوان از قطرههای اشک مصنوعی استفاده کرد.
عینالهی با بیان اینکه هنگام کار با کامپیوتر الزم است تا روشنایی اتاق به نصف وضعیت معمولی کاهش یابد،
خاطرنشان کرد :هنگام کار با کامپیوتر باید هر پنج تا  ۱۰دقیقه چشم را از مانیتور برداشته و طی مدت پنج تا  ۱۰ثانیه
به نقطهای دور نگاه شود ،این کار سبب استراحت عضالت چشم میشود .همچنین زمان پلک زدن طبیعی و به دست
آوردن رطوبت کافی برای چشمها فراهم میشود.
این جراح و متخصص بیماریهای چشم در پایان یادآور شد :در صورت رعایت توصی ه پزشکان و عدم برطرف شدن
عالیم سندروم بینایی ناشی از کامپیوتر میتوان از عینکهای مخصوص با دید متوسط استفاده کرد ،زیرا گاهی مشکل
در دید متوسط افراد است اما رعایت آن مورد فراموشی قرار میگیرد.

تأثیر منفی اضافهوزن روی پوست بدن

یک متخصص پوست و مو با تاکید بر اینکه چاقی
میتواند عوارض جبرانناپذیری روی پوست داشته باشد،
گفت :بیشترین میزان عوارض در افراد چاق پس از 30
سالگی اتفاق میافتد و این عوارض در زنان بیشتر از
مردان است.
به گزارش ایسنا ،دکتر حسین مرتضوی یکی از
عوارض چاقی را پیری زودرس دانست و گفت :این
عارضه میتواند ضایعات پوستی را تشدید کند و باعث
ایجاد ترک و خطوط فرو رفتهای به نام استریا بر روی
پوست شود که بیشتر در قسمتهایی از بدن که تحت
کشش هستند مانند بازوها ،پستان ،نواحی شکم ،ران،
باسن و کشاله ران ایجاد شوند.
وی با بیان اینکه استریا بسیار شایع است و بیشتر در
زنان باردار و دختران جوانی که چاق هستند ایجاد میشود،
یادآور شد :برای پیشگیری از استریا در بدن میتوان با
چرب کردن و ماساژ دادن مکرر به وسیله روغنهای
گیاهی مانند روغن زیتون و بادام ،باعث کاهش عوارض
بر روی پوست شد.

این عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
داشتن وزن مناسب را راهکار بسیار موثر ،مفید و مناسبی
در سالم ماندن پوست دانست و خاطرنشان کرد :افراد برای
جلوگیری از چاقی میتوانند از رژیمهایی که فاقد گوشت
قرمز هستند ،استفاده کنند .عدم استفاده از روغنهای
جامد در پخت و پز ،فست فودها ،تنقالتی مانند چیپس و
پفک نیز میتواند در جلوگیری از بروز چاقی بسیار کمک
کننده باشد.
مرتضوی با بیان این مطلب که رژیمهای حاوی آنتی
اکسیدان ،سبزیجات ،گیاهان و میوههای رنگی مانند
توت فرنگی میتوانند از پیر شدن پوست جلوگیری کند،
تصریح کرد :استفاده از ضد آفتاب ،کاله و لباسهای
مناسب در برابر آفتاب میتواند به بهتر و سالم ماندن
پوست کمک کند .این متخصص پوست و مو در پایان
افزود :اگر پوست برخی از افراد دچار آسیبهای شدیدی
شده باشد ،میتوانند تحت نظر پزشک داروهایی را مصرف
کنند ،عمل جراحی یا لیزر انجام دهند که این کار نیار به
پیگیری و مراقبت پزشک دارد.

ل سیر
توصیه متخصصان تغذیه به مصرف مکم 
برای ضدعفونی شدن ریهها ،معده و پوست

یک متخصص فارماکوتراپی با بیان اینکه ضدعفونی شدن ریهها ،معده و پوست از فواید مصرف مکملهای "سیر"
است ،تاکید کرد :این مکملها از جمله مکملهای غذایی و درمانی هستند که به دلیل بوی نامطبوع سیر تازه ،توصیه
و رواج یافته است.
به گزارش ایسنا ،دکتر سیمین دشتی خویدکی با اشاره به اینکه ماده فعال اصلی سیر خام آلیسین نام دارد ،گفت :در
اثر تکه کردن یا کوبیدن سیر خام ،آلیسین با آنزیم آلینازی واکنش میدهد و تولید آلیسین میکند که ماده ضدباکتری
قوی است و هنگامی که وارد جریان خون میشود ،موجب ضد عفونی شدن ریهها ،معده و پوست میشود .همچنین
ترکیبات گوگرددار سیر دارای خاصیت ضد قارچ و باکتری است و به همین علت سیر در بسیاری از بیماریهای آنفلوآنزا
نیز مفید است.وی افزود :کاهش کلسترول و تریگلیسیرید ،کاهش فشار خون و کمک به کاهش چربی ،دارا بودن
خواص ضد انعقادی ،حفظ سالمتی قلب وعروق ،خواص آنتی اکسیدانی و ضدسرطانی و بدون بو بودن این مکملها،
ضد عفونی کننده ریه ،معده و پوست ،درمان سرماخوردگی ،آنفلوآنزا ،عفونتهای دستگاه تنفسی و سینوزیت از جمله
مزایای مصرف مکملهای سیر است.
این عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تصریح کرد :مصرف مکملهای سیر میتواند به مشکالت
بینایی و عصبی مبتالیان دیابت کمک کند و از عوارض پرتو درمانی و شیمی درمانی بکاهد .همچنین از بدن در برابر
رادیکالهای آزاد حفاظت میکند.
دشتی خویدکی با بیان اینکه مصرف مکملهای سیر در تبدیل چربی اضافی به انرژی کمک میکند ،خاطرنشان
کرد :ترکیبات موجود در سیر به کاهش میزان کلسترول بویژه کلسترول بد ( )LDLدر بدن کمک میکند .بنابراین
چربی اضافی بدن را به انرژی تبدیل میکند که در حفظ سالمتی بسیار موثر است.
این متخصص فارماکوتراپی در پایان یادآور شد :به منظور جلوگیری از ایجاد بوی نامطبوع باید از جویدن مکملهای
سیر خودداری شود و برای استفاده در دوران بارداری و شیردهی ،پیش از انجام عمل جراحی و همچنین در صورت
مصرف داروهای ضد انعقاد خون ،مشورت با پزشک قبل از مصرف الزامی است.

عوارض خطرناک مصرف
بیشاز حد نمک

یک نفرولوژیست با اشاره به اینکه افزایش
مصرف پتاسیم و کاهش مصرف نمک منجر به
کاهش بیماریهای قلبی میشود ،اظهار کرد:
متاسفانه میزان مصرف نمک در جامعه افزایش و
میزان مصرف پتاسیم کاهش یافته است که این
مساله بسیار نگران کننده است.
به گزارش ایسنا ،دکتر محمدرضا عباسی با اشاره
به اینکه افزایش مصرف نمک در افرادی که در سینین
باال قرار دارند میتواند منجر به ایجاد عوارض خطرناک
و جبران ناپذیر شود ،گفت :بر اساس مطالعات کاهش
مصرف نمک و افزایش پتاسیم در بدن میتواند منجر به
کاهش برخی از بیماریهای قلبی شود.وی با تاکید به
اینکه بر اساس بررسیهای انجام شده کمبود پتاسیم در
بدن میتواند منجر به افزایش فشار خون شود ،تصریح
کرد :در سسها و مواد افزودنی مقدار قابل توجهی نمک
وجود دارد که این مسئله بسیار نگران کننده است .این
متخصص نفرولوژیست خاطرنشان کرد :بحث آگاهی
و اطالع رسانی در خصوص عوارض مصرف نمک در
کشورهای دیگر مدت طوالنی است که آغاز شده است
و به همین علت ضرورت دارد که کشور ما نیز در این
زمینه اطالع رسانیهای خود را به صورت وسیع آغاز
کند .عباسی اظهار کرد :زندگی مدرن و امروزی منجر به
تغییر عادتهای غذایی افراد شده است .بنابراین میزان
مصرف نمک در جامعه افزایش و میزان مصرف پتاسیم
کاهش یافته است .این متخصص نفرولوژیست در
پایان گفت :کشورهای مختلف جهان تالش میکنند تا
کارخانهها را از عوارض مصرف نمک آگاه کنند تا آنها
از مقدار نمک کمتری در مواد غذایی استفاده کنند.

توصیه پزشکان به استفاده
از دارچین و نعناع
برای کاهش درد ناشی از
نفخ معده و سوءهاضمه

پزشک و محقق طب سنتی گفت :مصرف دارچین
و نعناع برای درد معده موثر است.
به گزارش ایسنا ،مریم نوابزاده گفت :دارچین
برای کاهش درد ناشی از نفخ معده و سوءهاضمه
موثر است.وی افزود :افرادی که در طول هفته زیاد
درد معده را تجربه را میکنند ،با خوردن غذاهای
چرب و شور دردشان بیشتر میشود و خوراکیهایی
مانند مایونز و کلم از جمله این موادغذایی هستند.
این پزشک و محقق طب سنتی اظهار کرد :افرادی
که دچار سوءهاضمه و درد معده میشوند ،بهتر است
مصرف قهوه ،گوشت قرمز ،غذاهای سرخشده و
نوشابههای گازدار را کمتر کنند.نوابزاده ادامه داد:
قهوه ،چای و نوشیدنیهای گازدار اسید معده را
افزایش میدهند و باعث بازگشت اسید از معده به
مری هم میشوند.وی تصریح کرد :این افراد بهتر
است به جای خوردن گوشت قرمز ،مصرف مرغ و
ماهی را در برنامه خود جای دهند و خوردن فیبر نیز
از نفخ و دردهای معده میکاهد.
پزشک و محقق طب سنتی خاطرنشان کرد:
مصرف نعناع و زنجبیل به تسکین درد معده کمک
میکند ،همچنین جویدن دانه رازیانه نیز موثر است.

ارتباط آلودگی هوا با خطر
افزایش ابتال به زوال عقل

پزشکان سوئدی به وجود ارتباط مستقیم بین
هوای آلوده و ابتال به زوال عقل پی بردهاند.
به گزارش ایسنا ،به گفته متخصصان سوئدی،
افرادی که در مناطق شدیدا آلوده زندگی میکنند در
مقایسه با ساکنان مناطق پاک  40درصد بیشتر در
معرض ابتال به زوال عقل و آلزایمر هستند.
«برتیل فورسبرگ» یکی از متخصصان این
مطالعه گفت :در مجموع حدود  16درصد از تمامی
مبتالیان به زوال عقل در این مطالعه بر اثر قرار
گرفتن در معرض آلودگی هوا دچار این مشکل شدند.
در این مطالعه حدود  2000فرد  55سال به باال که
در شروع بررسی هیچ بیماری نداشتند در یک دوره
 15ساله تحت آزمایش و کنترل قرار گرفتند در حالی
که در مطالعات پیشین رابطه آلودگی هوا با سرطان،
آسم و بیماریهای تنفسی مشخص شده بود،
متخصصان در سالهای اخیر به بررسی چگونگی
تاثیرگذاری کیفیت هوا روی مغز پرداختهاند.به
گزارش خبرگزاری شینهوا ،به گفته فورسبرگ ،ذرات
معلق کوچک از طریق عصب بویایی وارد مغز شده و
آسیب مستقیمی به آن وارد میکند.

بینالملل
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ایجاد  3منطقه نظامی
در مرزهای مشترک با سوریه
از سوی ترکیه

مسئوالن ترکیه در جنوب شرق این کشور سه
منطقه نظامی موقت ایجاد کردهاند.
به گزارش ایسنا به نقل از سایت اینترنتی النشره،
بر اساس بیانیه منتشر شده از سوی مقامات استان
شانلی اورفه این سه منطقه نظامی در شهرستان آقچه
قلعه به مدت  15روز ایجاد شدهاند.
هدف از آنها حفظ امنیت شهروندان و امالکشان و
نابودی تهدیدات و خطرات احتمالی مرزهای مشترک
با سوریه است.
در این بیانیه آمده است که اعالم این سه منطقه
نظامی از ششم اوت تا  21اوت اعتبار خواهد داشت.

تظاهرات هواداران حزب
کمونیست یونان در اعتراض
به تشدید تدابیر ریاضتی

در آستانه حصول توافق میان یونان و وام دهندگان
به این کشور ،صدها تن از اعضای حزب کمونیست
یونان ،بار دیگر علیه تشدید تدابیر ریاضتی در آتن
تظاهرات کردند.
به گزارش ایسنا به نقل از دویچه وله ،آنها بخصوص
به کاهش پرداختهای بیمه تامین اجتماعی و کاهش
حقوق بازنشستگان اعتراض داشتند.
یکی از آنها گفت :واضح است عده کمی که شانس
رفتن به تعطیالت را داشتند ،وقتی در ماه سپتامبر
برمیگردند ،شاهد افزایش مالیاتها و کاهش حقوقها
خواهند بود .باید به این وضعیت یک نه تند گفت.
همزمان ،جورج استاتاکیس ،وزیر اقتصاد یونان ،در
هنگام ورود به محل مذاکره با اتحادیه اروپا ،صندوق
بینالمللی پول و بانک مرکزی اروپا ،با تاکید بر اینکه
کار سختی برای رسیدن به توافق در پیش است،
ابراز امیدواری کرد که تا حدود دو هفته دیگر توافقی
حاصل شود.
گزارش دیگری نیز حاکی است که به دنبال
اعتصاب کارکنان برج مراقبت فرودگاه آتن ،دهها
پرواز در اوج فصل توریستی در این کشور لغو شده و
یا با تاخیر مواجه شده است.

استفاده داعش از مجروحان
خود برای بمبگذاری!

گروه تروریستی داعش دو عنصر خود را که
در درگیری با نیروهای عراقی در استان االنبار
زخمی شده بودند ،به عنوان کمین بمبگذاری
کرد.
به گزارش ایسنا جبار المعموری ،از فرماندهان
نیروهای مردمی عراق گفت :گروه تروریستی داعش
دو تن از عناصرش را که در جریان درگیریها به
شدت زخمی شده بودند ،در اطراف شهرک الصقالویه
استان االنبار با بستن بمب به آنها بمبگذاری کرده
بود تا بدین طریق از آنها به عنوان کمینی برای
هدف قرار دادن ارتش و نیروهای مردمی عراق
استفاده کند.
به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم ،المعموری
به شبکه سومریه نیوز گفت :نیروهای ارتش و حشد
شعبی با کشف نیرنگ داعش ،از نزدیک شدن به این
دو عنصر تروریستی زخمی خودداری کردند اما سایر
عناصر داعش اقدام به منفجر کردن این دو تروریست
کردند که البته هیچ آسیبی به نیروهای ارتش و حشد
شعبی وارد نیامد.

یکشنبه  18مرداد  - 1394شماره 690

سازمان ملل گزارش داد

کشته شدن یک هزار و  592و جراحت  3هزار و  329غیرنظامی
طی  6ماه اول سال جاری میالدی در افغانستان
با گذشت حدود  14سال از آغاز درگیریها و ناآرامیها
در افغانستان ،آمارهای جدید نشان میدهد شمار تلفات
جانی و مجروحان غیرنظامی در این کشور افزایش یافته
است.
به گزارش ایسنا به نقل از روزنامه هافینگتن پست ،بر
اساس گزارش سازمان ملل متحد آمار تلفات انسانی در
شش ماهه اول سال جاری میالدی نسبت به سال گذشته
افزایشی یک درصدی داشته است.
در این مدت از سال  2015میالدی از بین 4921
غیرنظامی افغان که هدف گرفته شدهاند 1592 ،تن
جانشان را از دست داده و  3329تن زخمی شدهاند.
دنیل بل ،نماینده سازمان ملل متحد در امور حقوق
بشر افغانستان اعالم کرد :اکثریت قابل توجه یا  90درصد
غیرنظامیانی که کشته و زخمی شدهاند نتیجه عملیات
زمینی ،مواد منفجرۀ دست ساز ،کشتار عمدی و حمالت
انتحاری و هدفمند بوده است.
در حالی که کابل در صدد دستیابی به توافق صلح با
طالبان است ،نظامیان افغانستان مسئولیت تامین امنیت
کشورشان را بر عهده گرفتهاند.

یکی از ساکنان کابل گفت :از طالبان میخواهیم تا
به جنگ خاتمه دهند و سالحهایشان را زمین بگذارند.
آنان باید در کنار دولت برای ثبات و امنیت کشور کار
کنند.
با مرگ مال محمد عمر ،طالبان رهبر جدیدی بنام مال
منصور دارد ،رهبری که ظاهراً مورد قبول تمام اعضای
این گروه افراط گرا نیست و استعفای سید طیب آغا،
مسئول دفتر سیاسی گروه طالبان در قطر را بدنبال داشته
است ،اختالف و انشقاقی که گفتگوهای صلح کابل با این
گروه را بیش از پیش دشوار و بغرنج خواهد کرد.

درخواست زندان برای  18روزنامهنگار
به اتهام تبلیغ یک گروه تروریستی در ترکیه

دادستانهای ترکیه هفت سال و نیم حبس را برای 18
روزنامه نگار خواستار شدهاند که پس از انتشار عکسی از
یک گروگانگیری در استانبول به تبلیغ برای یک گروه
تروریستی متهم شدهاند.
به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری فرانسه ،روزنامه
نگاران مذکور از  9روزنامه مختلف متهم شدهاند که از
جمله شامل سردبیر روزنامه جمهوریت است که اخیرا
انتقادهای شدیدی از رجب طیب اردوغان کرده است.
سایر متهمان شامل سردبیران پوستادیلی و روزنامه چپگرا
و ضد اردوغان بیرگون هستند.
یکی از دادستانهای ترکیه به نام مهمت کراز در تاریخ
 31مارس از سوی دو عضو وابسته به حزب مردم آزادی
بخش انقالبی مارکسیست در داخل دفترش در ساختمان
اصلی کاخ دادگستری ترکیه به گروگان گرفته شد .زمانی
که پلیس وارد ساختمان مذکور شد تا به گروگانگیری
پایان دهد ،تمام افراد کشته شدند و هنوز نحوه کشته
شدن افراد مذکور مشخص نشده است.
این حزب مارکسیست ترکیه در جریان گروگانگیری
تصاویری از شبه نظامی خود را منتشر کرد که سالح
خود را به سمت سر دادستان گرفته است .این تصاویر

به سرعت در شبکههای اجتماعی منتشر شد و برخی از
روزنامههای ترکیه و نیز وب سایتهای خبری اقدام به
انتشار آنها کردند.
احمد داوود اوغلو ،نخست وزیر ترکیه به شدت خشم
خود را از انتشار این تصاویر ابراز کرد و دادستانها به
سرعت تحقیقات درباره روزنامهها و پایگاههای خبری
را که اقدام "به تبلیغ سیاسی برای تروریستها" کرده
بودند ،آغاز کردند .جان دوندار ،سردبیر روزنامه اپوزیسیون
جمهوریت در بیانیهای اعالم کرد :ما به عنوان یک رسانه
مخالف تمام سازمانهای تروریستی هستیم .استفاده از
تصویر مذکور با هدف توجیه اقدام تروریستی سازمان
مرتبط نبود بلکه هدف نشان دادن چهره زشت و کریه
ترور است .این روزنامه نگار ترکیهای پس از آن در پیامی
توئیتری مساله خود را با کاری که شبکههای ترکیهای
انجام میدهند ،مقایسه کرد و گفت که زمانی که داعش
زندانیان خود را اعدام میکند آنها به سرعت این خبر را به
صورت زیر نویس پخش میکنند.
وی گفت :شما برای انتشار یک تصویر گروگانگیری
باید  7 / 5سال زندانی شوید اما اگر گروگانگیری داعش
را تلویزیون منتشر کند ،میتوانید آزاد باشید.

تحقیقات اخیر دو موسسه مستقل نشان میدهد که گروه
تروریستی داعش علیه مبارزان کرد و غیرنظامیان در عراق و
سوریه از عوامل شیمیایی استفاده میکند.
به گزارش ایسنا ،شبکه خبری سی ان ان در گزارشی به
بررسی استفاده داعش از سالحهای شیمیایی پرداخته و نوشته
است :یافتههای این گروهها براساس گزارشهایی است که طی
آن اعالم شده بود داعش در عوامل انفجاری و بمبهای از راه
دور خود از کلر و سایر مواد شیمیایی استفاده میکند و ممکن
است به دنبال روشهای جدید برای استفاده از این مواد باشد.
"کاوش در تسلیحات جنگی" ( )CARو مرکز ساهان ،دو
گروه مستقر در انگلیس هستند که برای بررسی ادعاها مبنی
بر استفاده داعش از مواد شیمیایی در سه نوبت طی یک ماه
اخیر تیمهایی را به محل انجام حمالت اعزام کردند .دو مورد
از حمالت شیمیایی در استان حسکه در شمال سوریه رخ داده؛
جایی که داعش در درگیری با کردها در آن به سر میبرد .حمله
سوم اما شامل خمپاره  120میلی متری میشود که در نزدیکی
مواضع کردها در موصل در شمال عراق شلیک شد اما عمل
نکرد.
براساس گزارش مرکز  CARاین اولین پرتاب موشک عامل
شیمیایی از سوی عوامل داعش به نیروهای کرد بوده است.
جیمز بودان ،مدیر مرکز  CARمیگوید ،بازرسان این گروه
یک هفته بعد به محل شلیک خمپاره شیمیایی در موصل رفتند.
حتی با وجود گذشت یک هفته از این حمله مایع زرد تیره رنگی
که از خمپاره نشت کرده بود ،بوی قویای داشت .بازرسان این
مرکز همچنین پس از قرار گرفتن در نزدیکی این خمپاره دچار
سردردهای شدید و حالت تهوع شدند؛ نشانههایی که تایید کننده
وجود عامل شیمیایی در خمپاره داعش است.
این خمپاره برای آزمایشهای بیشتر به اقلیم کردستان
عراق فرستاده شد .یکی از اعضای ارشد شورای امنیت منطقه
کردستان عراق در این باره اظهار میکند ،انتظار میرود وجود
کلر در این عامل انفجاری تایید شود .این مقام تاکید میکند که
نشانه و شواهد دیگری وجود دارد که نشان میدهند داعش علیه
یگانهای پیشمرگ کرد از کلر استفاده میکند.
مراکز تحقیقات  CARو ساهان همچنین مهماتی را که
داعش از آنها برای حمله به شمال عراق -تل براک -و نیز

حسکه استفاده کرده است مورد آزمایش قرار دادهاند .به گفته
بوان ،شبه نظامیان داعش در حمالت  28ژوئن خود هرگونه
خمپارهای را علیه کردها استفاده کردهاند .خمپارههای شیمیایی
معموال باعث از دست دادن تمرکز و هوشیاری شده و در ناحیه
کمر به پایین بدن ایجاد درد میکنند که گاهی به از کار افتادگی
موقت بعضی ارگانهای بدن منجر میشود.
 9روز بعد ،محققان این مرکز باقی مانده مواد انفجاری در
تل براک را مورد بررسی قرار دادند ،موادی که با وجود گذشتن
 9روز از انفجار آنها هنوز دارای بوی بسیار زنندهای بودند که به
شدت چشم و گلو را آزار میداد .در بیمارستانی در قامیشلی نتیجه
آزمایش چندین تن از مبارزان مجروح در قبال  PH3مثبت بوده
است PH3 .ماده شیمیایی با پایه فسفین است که در مواد حشره
کش استفاده میشود.
همزمان با حمله در تل براک ،خانهای در حسکه هدف شلیک
یک راکت قرار گرفت؛ راکتی که حاوی مواد شیمیایی سبز رنگ
بود.
این خمپاره از روستایی در چهار کیلومتری حسکه شلیک شده
بود که تحت کنترل داعش بود .به گفته همان بازرسان مرکز
 CARدر این خانه نیز پسماندهایی پیدا کردند که بوی بسیار
زنندهای داشت و به شدت چشم و گلو را آزار میداد.
مالک الهی ،سخنگوی سازمان منع استفاده از تسلیحات
شیمیایی در گفتوگو با سی ان ان در این باره میگوید ،این
سازمان تاکنون به مدارک و شواهد مرکز  CARدسترسی
نداشته اما استفاده از هرگونه ماده سمی به عنوان سالح به
معنی استفاده از سالح شیمیایی و استفاده از آن نقض صریح
کنوانسیون منع استفاده از سالحهای شیمیایی است.
مرکز  CARحدود یک سال است که گروههای عملیاتیای
در سوریه و عراق دارد که وظیفه آنها جمع آوری اسناد درباره
دهها هزار سالح و مواد منفجرهای است که توسط داعش استفاده
میشود .بودان میگوید ،داعش با طراحیها و سازماندهیهای
مختلفی دست به عمل میزند :به اعتقاد ما استفاده داعش از
بمبهای از راه دور و پر کردن آنها از مواد شیمیایی در دسترس
آنها اکنون در مرحله آزمایش آنهاست.
مواد شیمیایی کشاورزی مانند فسفین در مناطق کشاورزی در
شمال سوریه قابل دسترسی است.

استفاده داعش از سالحهای شیمیایی
علیه کردها و غیرنظامیان در عراق و سوریه

اشغال یک شهر استراتژیک در حمص سوریه
توسط داعش

دیده بان حقوق بشر سوریه اعالم کرد که گروه تروریستی داعش کنترل یک
شهر استراتژیک در استان حمص واقع در مرکز سوریه را بهدست گرفته است.
به گزارش ایسنا به نقل از شبکه خبری اسکای نیوز ،دیده بان حقوق بشر سوریه
اعالم کرد که به دنبال درگیریهای شدیدی که میان نیروهای دولتی سوریه و
تروریستهای داعش صورت گرفت ،این تروریستها شهر استراتژیک" القریتین"
واقع در استان حمص را تصرف کردند.
شهر القریتین دارای اهمیت استراتژیک است چرا که مسیر ارتباطی میان شهر
باستانی پالمیرا (تدمر) را که تروریستهای داعش در  21مه گذشته کنترل آن را به
دست گرفتند و ریف قلمون شرقی است.
دیده بان حقوق بشر اعالم کرد که تروریستهای داعش قصد دارند که مناطق
تحت کنترل خود در حمص شرقی را به منطقه قلمون مرتبط سازند تا بتوانند نیروها
و تجهیزات خود را میان این دو منطقه منتقل کنند.
گروه تروریستی داعش چهارشنبه گذشته سه انفجار تروریستی را در نزدیکی
شهر القریتین صورت داد که در جریان آن پایگاهها و مقر نیروهای دولتی سوریه
را هدف قرار داد .در جریان این حمالت دستکم  23تن از تروریستهای داعش به
هالکت رسیدند.

کشتهشدن  4نفر و جراحت  35تن دیگر
بر اثر انفجار بقایای موشکهای شلیک شده
توسط رژیم صهیونیستی به غزه

به دنبال انفجار بقایای موشکهای شلیک شده به غزه که در جریان جنگ
اخیر اسرائیل به نوار غزه در یکی از منازل واقع در اردوگاه الشابوره در شهر رفح،
جنوب نوار غزه فرود آمده بود چهار فلسطینی به شهادت رسیده و بیش از  30تن
زخمی شدند.
به گزارش ایسنا به نقل از شبکه خبری المیادین ،سخنگوی وزارت بهداشت
فلسطین با اعالم این خبر افزود :با توجه به شدت جراحات وارده به مصدومین،
شمار شهدا رو به افزایش است .منابع فلسطینی تصریح کردند ،در پی وقوع انفجار در
یکی از منازل فلسطینی در شهر رفح واقع در جنوب نوار غزه دستکم چهار فلسطینی
شهید و  35تن دیگر زخمی شدند .خبرنگار النشره اعالم کرد که انفجار در حین جمع
آوری خرابههای یکی از منازلی که در جنگ اخیر غزه هدف قرار گرفته شده بود ،رخ
داد .یک منبع امنیتی اعالم کرد که این انفجار موجب تخریب هشت خانه شد.

کشته شدن  5نفر و جراحت  16تن دیگر
بر اثر انفجار  2خودروی بمبگذاری شده در بغداد
انفجارهای تروریستی منطقه
صدر در شرق بغداد  21کشته و
زخمی برجا گذاشت.
به گزارش ایسنا پایگاه خبری
شبکه العالم به نقل از سومریه نیوز
گزارش داد ،دو دستگاه خودروی
بمبگذاری شده در منطقه صدر به
صورت همزمان منفجر شدند که بر
اثر آن دستکم پنج تن کشته و  16تن زخمی شدند.
احتمال افزایش تلفات به علت شدت جراحات برخی افراد وجود دارد.
همچنین افراد مسلح ناشناس یک کودک را در منطقه البلدیات در شرق شهر
بغداد ربودند .دو شهروند نیز در حمله مسلحانه به منطقه الطارمیه در شمال این
شهر کشته شدند.
یک دستگاه خودروی بمبگذاری شده نیز در منطقه شمالی الحسینیه منفجر
شد.

درخواست سرکرده القاعده یمن
برای حمله به خاک و منافع آمریکا

القاعده یمن که خطرناکترین شاخه این گروه تروریستی محسوب میشود ،با
صدور دو بیانیه جدید از حمالت تکرو علیه غرب تقدیر کرده و خواستار حمالت
بیشتر شده است.
به گزارش ایسنا به نقل از شبکه خبری سیانان ،در نامهای منسوب به ابراهیم
حسن تالی العسیری ،بمبساز سرشناس القاعده در شبهجزیره عرب آمده است :ما
به شما تاکید میکنیم تا به آمریکا در خاک خودش و به سایر مناطق حمله کنید
اما آمریکا اولویت دارد.
این نامه از سوی«گروه اطالعاتی سایت» ترجمه شده است و نمیتوان تایید کرد
که خود ابراهیم العسیری این نامه را نوشته باشد.
برای العسیری جایزه پنج میلیون دالری تعیین شده است و تحلیلگران بر این
باورند که اگر این نامه نوشته العسیری باشد ،وی خود را به خطر انداخته است.
به گفته آنها ،اگر این نامه واقعی باشد ،نشان میدهد که او هنوز زنده است و
نقش کلیدی در القاعده یمن دارد.
به گفته مقامهای اطالعاتی آمریکا ،ابراهیم العسیری نقش تعیینکنندهای در
تالش برای بمبگذاری سال  2009در روز کریسمس داشت.
وی همچنین در پشت برنامه جاسازی بمب در کارتریج پرینترهایی بود که راهی
آمریکا میشدند اما پیش از آنکه به مقصد برسند ،رهگیری شدند.
العسیری همچنین بمبی را در بدن برادرش عبداهلل العسیری جاسازی کرده بود
تا در سال  2009رئیس ستاد مبارزه با تروریسم عربستان را ترور کند .برادر ابراهیم
العسیری کشته شد اما وزیر سعودی مذکور جان سالم به در برد.
همچنین در یک نوار ویدیویی خالد بن عمر باطرفی ،از رهبران این گروه آمریکا،
فرانسه و کشورهای دیگر را کافر خوانده و تهدید کرده است.

16
کشته شدن  17نیروی امنیتی
و جراحت دهها تن دیگر بر اثر حمله انتحاری
عضو داعش درون یک مسجد در جنوب عربستان
شبکه الجزیره در خبری از انفجار عامل
انتحاری در مسجدی در جنوب عربستان خبر
داد .به گزارش ایسنا به نقل از این شبکه
خبری ،در پی وقوع این انفجار عامل انتحاری
که پنجشنبه گذشته به وقوع پیوست یک
مسجد در مرکز نیروهای واکنش سریع در
منطقه عسیر در شهر "أبها" واقع در جنوب
عربستان هدف حمله قرار گرفت .بر اساس این گزارش ،این انفجار به کشته شدن دستکم
 17تن از نیروهای امنیتی عربستان و زخمی شدن دهها تن منجر شد .این در حالی است
که وزارت کشور عربستان اعالم کرده است که در این انفجار  15تن کشته شدهاند که
 12تن آنها نیروی واکنش سریع بوده و سه تن از کارمندان این مرکز و  9تن دیگر نیز
زخمی شدهاند.

فرار گروهی اعضای خارجی داعش از عراق

مرکز اطالع رسانی جنگی عراق از فرار گروهی اعضای خارجی داعش از نواحی
مختلف این کشور خبر داد.
به گزارش ایسنا ،روزنامه اماراتی البیان نوشت :مرکز اطالع رسانی جنگی عراق اعالم
کرد که رهبران خارجی گروه تروریستی داعش پس از قاچاق اموال و پولهایی که در
االنبار ،نینوا و صالح الدین به سرقت برده بودند به صورت دسته جمعی از عراق فرار کردند.
در عین حال این مرکز ساکنان استانهای مذکور را به قیام علیه اعضای باقی مانده داعش
و نابودی آنان دعوت کرد .همچنین این مرکز از انهدام یکی از مهمترین کارگاههای بمب
گذاری خودروها و وسایل نقلیه در جنوب موصل خبر داد.
طبق این بیانیه این کارگاه در اثر بمباران هوایی ائتالف به طور کامل نابود شد.
در همین راستا ،جبار المعموری ،یکی از رهبران گروههای داوطلب مردمی در استان
دیالی از کشته شدن یکی از برجستهترین کارشناسان داعش در عرصه بمب گذاری
خودروها از منطقه "الصقالویه" استان االنبار خبر داد .این تروریست یک تبعه ازبکستانی
بوده است .مقامات امنیتی عراق در بعقوبه از کشته شدن  18داعشی و  11شهروند عراقی
خبر دادند و اعالم کردند در لیست کشتهها نام یکی از فرماندهان عملیات میدانی داعش به
نام قاسم غنی الناصری ،که یکی از نزدیکان صدام بوده به چشم میخورد.

آغاز عملیات پهپادهای مسلح آمریکا
برای حمایت از مخالفان بشار اسد از خاک ترکیه

ارتش آمریکا نقش ضربتی خود
در سوریه را برای دفاع از مخالفان
تحت حمایت ائتالف ،گسترش داده
و ماموریت پرواز پهپادهای مسلح در
داخل سوریه را از یک پایگاه هوایی در
ترکیه انجام میدهد و این شرایط جدید
به ایاالت متحده اجازه میدهد تا از مخالفان سوری در مقابل حمالت از جانب هرگونه
نیروی "متخاصم" از جمله نیروهای دولتی دمشق حفاظت کند.
به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس ،نخستین ماموریت پهپادهای مسلح
از این پایگاه هوایی داخل ترکیه اخیرا آغاز شد و ارتش آمریکا قصد دارد تا جنگندههای
دیگری را از آنجا به سمت سوریه اعزام کند .تاکنون هیچ یک از پهپادهای آمریکایی
حملهای را انجام نداده اما جف دیویس ،سخنگوی پنتاگون اعالم کرده که این پهپادها به
زودی آماده انجام حمالت هوایی هستند .همچنین آمریکا احتماال پروازهای امداد و نجات
از پایگاه هوایی اینجرلیک ترکیه انجام خواهد داد .استفاده از این پایگاه هوایی پس از آن
صورت گرفت که آمریکا حمالت هوایی خود را برای دفاع از مخالفان سوریه تحت حمایت
آمریکا آغاز کرده است .براساس خط مشی کنونی ،نیروهای آمریکایی میتوانند تنها به
ماموریتهای تهاجمی علیه داعش دست بزنند و نمیتوانند علیه نیروهای دولتی دمشق
به مبارزه بپردازند .در همین حال سناتور جان مک کین ،رئیس کمیته نیروهای مسلح سنا
گفت :من مطمئنم که دولت واشنگتن در نهایت تصمیم میگیرد که به حمایت و پشتیبانی
بیشتر نظامی از نیروهای مخالف سوری بپردازد.
سخنگوی پنتاگون از ذکر جزئیات درباره قوانین جدید دخالت نیروهای نظامی شامل
شرایط موجود پیش از دفاع و پشتیبانی از مخالفان سوری و اینکه حمالت هوایی محدود
هستند یا خیر ،خودداری کرد.

بين الملل
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واکنش سوریه به تهدیدات اخیر آمریکا

روزنامه الثورة (انقالب) سوریه با واکنش نسبت
به تهدیدات ضمنی آمریکا مبنی بر هدف قرار دادن
ارتش سوریه ،این اظهارات واشنگتن را تنها روی دیگر
افراطیگری دانست .دولت سوریه نیز تاکید کرده که از
هرگونه تالشی برای مقابله با داعش به شرط هماهنگی با
دمشق حمایت میکند.
به گزارش ایسنا ،روزنامه الثورة که ارگان رسمی دولت
سوریه محسوب میشود با انتقاد تند از دولت آمریکا
نوشت :تروریستهایی که آمریکا خود را ملزم به حمایت
از آنها کرده تنها روی دیگر افراطیگری هستند که سوریه
از آن رنج میبرد و به زودی نابود خواهد شد.
جاش ارنست ،سخنگوی کاخ سفید اعالم کرده بود
که دولت سوریه نباید در عملیات نیروهای مخالفی که
آمریکا برای مقابله با تکفیریها آموزش داده ،مداخله کند
و در صورت دخالت ،اقدامات جدیدی برای دفاع از آنها
انجام میشود.
ارنست افزود :آمریکا در صورت لزوم خود را متعهد به
استفاده از نیروی نظامی برای حمایت از مخالفان سوریه
میداند که خود آموزش داده است.
روزنامه الثورة در ادامه نوشت :اصرار کشورهای بزرگ

برای دفاع و حمایت از مخالفانی که خود آموزش دادهاند؛
تایید کننده این مطلب است که مبارزه دروغین ائتالف با
داعش ،تنها یک تئاتر و یا فیلمی هالیوودی است که در
عراق و سوریه اجرا میشود.
دولت دمشق طرفهایی که با آنها مواجه هستند چه
معترضان به قول آمریکا میانهرو ،چه مخالفان مسلح
و چه تکفیری وابسته به داعش و النصره را تروریست
میخواند.
در عین حال تلوزیون سوریه نیز به نقل از منابع عالی
رتبه دمشق اعالم کرد که این کشور از هر اقدامی علیه
داعش که با هماهنگی دولت سوریه انجام شود ،استقبال
میکند .این درحالی است که تحلیلگران هرگونه برخورد
آمریکا و دولت سوریه را بعید دانسته و میگویند گروهی
که آمریکا تشکیل داده به زودی در شمال سوریه پراکنده
خواهند شد و احتمال درگیری در این منطقه با نیروهای
دولتی سوریه که به صورت محدود در منطقه فعالیت
دارند ،بسیار کم است.
آنها میگویند به احتمال زیاد دست کم تا شش ماه
آینده آمریکاییها مجبور به مقابله با ارتش سوریه نخواهند
شد.

وزیر خارجه ترکیه:

نبرد گسترده علیه داعش به زودی آغاز میشود

وزیر خارجه ترکیه چهارشنبه گذشته اعالم کرد که نبرد فراگیر علیه داعش در آینده نزدیک آغاز خواهد شد.
به گزارش ایسنا ،مولود چاووش اوغلو ،وزیر خارجه ترکیه در مصاحبه با شبکه خبری "تی آر تی" عنوان داشت:
جنگندهها و پهپادهای آمریکایی به زودی به پایگاه هوایی ترکیه میرسند و نبرد فراگیری علیه داعش در آیندهای
نزدیک آغاز خواهد شد.
وی عنوان داشت :ما در چارچوب توافقمان با آمریکا پیشرفتی را در خصوص گشودن پایگاههایمان به ویژه پایگاه
هوایی "اینجرلیک" محقق ساختهایم.
پیشتر ترکیه در اواخر ماه گذشته میالدی با استفاده جنگندههای آمریکا و ائتالف ضد داعش از پایگاههای هوایی
ترکیه برای نبرد علیه این گروه موافقت کرد.

افتتاح کانال جدید سوئز توسط رئیس دولت کودتا در مصر

عبدالفتاح سیسی در استان اسماعیلیه در حضور
تعدادی از رهبران جهان و هیاتهای خارجی رسما کانال
جدید سوئز را افتتاح کرد.
به گزارش ایسنا به نقل از شبکه اسکای نیوز عربی،
مراسم در میان تدابیر شدید امنیتی در ساحل کانال سوئز
در اسماعیلیه در شمال شرق مصر آغاز شد و نیروهای
امنیتی و خودروهای ارتش و پلیس در مسیر اصلی
ارتباطی بین قاهره و اسماعیلیه مستقر شدند.
با حضور عبدالفتاح سیسی ،رئیسجمهوری مصر در
استان اسماعیلیه رسما جشنهای این اتفاق بزرگ کلید
خورد.
عبدالفتاح سیسی وارد محلی شد که مراسم اصلی
جشن افتتاح کانال جدید سوئز در آنجا برگزار شد و کشتی
تفریحی که با کشتیهای دیگر اسکورت میشد سیسی را
به محل اصلی مراسم رساند.
در این کشتی رئیس هیات کانال سوئز نیز بودند که
اجازه افتتاح کانال جدید سوئز را دادند.
سیسی در لباسی نظامی در این مراسم حاضر شده
بود و نیروهای امنیتی و هلیکوپترهای نظامی این کشتی
تفریحی را تا محل برگزاری مراسم افتتاح کانال در حضور
تعدادی از رهبران جهان همراهی کردند.
سیسی با این کشتی  10کیلومتر را در دریا طی کرد.
رئیس جمهوری مصر در این مراسم که فرانسوا اوالند،
عمر البشیر ،پادشاه اردن و امیر کویت حضور داشتند،
خاطرنشان کرد :مصریها خطر تفکر تروریستی تندروی

را دفع کردند و تاریخ مواضع دینی جدید مصر را که
متناسب با عصر جدید است ثبت خواهد کرد.
وی تاکید کرد که تا زمانی که ملت مصر همچون یک
دست عمل کنند و متحد باشند هیچ کس نمیتواند به
مصر دست درازی کند .ما باید همیشه در یک جبهه باشیم
تا از چالشها عبور کنیم.
سیسی یادآور شد که مصر به جهان به دلیل انسانیت
و توسعه و بازسازی این هدیه را اهدا کرده است و کار در
مصر در شرایط عادی نبود اما ما با تروریسم مبارزه کردیم
و هنوز هم مبارزه میکنیم .ما این پروژه را در شرایط
استثنایی آغاز کردیم.
وی ادامه داد :مصر کانال سوئز را نتها با هدف انسانی
ارائه نکرد بلکه با خطرناکترین تفکر تروریستی که
ممکن است زمین را بسوزاند مقابله کرد.
سیسی گفت :آغاز سفر دریانوردی در کانال سوئز ما را
به هدف دستیابی به امنیت و ثبات در آینده در کشوری
دموکرات میرساند.

ادامه تظاهرات علیه فساد و فقدان خدمات در عراق

همزمان با ادامه تظاهرات ساکنان استانهای جنوبی
و مرکزی عراق علیه فساد و کمبود خدمات اساسی در این
کشور ،نخستوزیر عراق ضمن تاکید بر لزوم برآوردن
خواستههای تظاهرکنندگان به تمامی وزرا دستور داد تا
اقدامات جدی را برای مقابله با فساد در وزارتخانههای
خود اتخاذ کنند.
به گزارش ایسنا ،روزنامه فرامنطقهای القدس العربی نوشت:
تظاهرات عراقیها در استانهای جنوبی و مرکزی به ویژه
بغداد علیه فساد و کمبود خدمات اساسی در حالی ادامه دارد
که برخی احزاب و شخصیتهای تاثیرگذار از جمله مقتدی
صدر ،رهبر جریان صدر عراق و محمود الحسنی الصرفی،

مرجع برجسته شیعه حمایت خود را از این تظاهرات اعالم
کردهاند .سقف خواستههای تظاهرکنندگان که به برکناری
وزیر برق و اصالح وزارتخانه وی محدود میشد اکنون باال
رفته و شامل حل بحران بیکاری و خدماترسانی نامناسب در
کل کشور است.
صدها تن از کارکنان وزارت صنعت و معدن عراق در
مرکز بغداد نیز دست به تظاهرات زده و خواهان دریافت
حقوق خود که برای چند ماه به تاخیر افتاده است ،شدند.
آنها تهدید کردند که اگر حقوقشان پرداخت نشود دست به
تحصن زده و راههای اصلی در بغداد را میبندند.
در همین راستا ،حیدر العبادی ،نخستوزیر عراق
در جلسه کابینه بر لزوم برآورده کردن خواستههای
تظاهرکنندگان تاکید کرد و گفت :برآورده کردن
خواستههای مردم وظیفه ماست و برای ما عیب نیست.
العبادی ضمن تاکید بر اینکه بحران مالی نتیجه کاهش
قیمت نفت است ،از تمامی وزرا خواست تا اقدامات جدی
را برای مبارزه با فساد در داخل وزارتخانههای خود اتخاذ
کرده و خدمات اساسی را برای شهروندان فراهم آورند.
العبادی دستور داد تا مبالغ مالی الزم به وزارت برق
برای مقابله با بحران کمبود برق اختصاص داده شود.

اعدام 2هزار نفر توسط داعش،
تنها طی 2هفته گذشته
در موصل

یکی از مسووالن اتحادیه میهنی کردستان عراق
اعالم کرد ،داعش در دو هفته گذشته نزدیک به 2000
تن از عراقیهای عضو ارتش و پلیس و نیز کارمندان
کمیساریای انتخابات را در موصل اعدام کرده است.
به گزارش ایسنا به نقل از روزنامه مصری الیوم
السابع ،غیاث سورچی ،مسوول اطالعرسانی اتحادیه
میهنی کردستان عراق در استان نینوا در گفتوگو با
رادیو «سوا»ی آمریکا گفت :داعش در طول دو هفته
گذشته ،نزدیک به  2000عراقی را در شهر موصل واقع
در شمال این کشور اعدام کرده است .بیشتر قربانیان
نیروهای ارتش و پلیس و همچنین کارمندان کمیساریای
انتخابات بودند.
سورچی افزود :داعش لیست اسامی قربانیان را در
مرکز پلیس منتشر کرده و از خانواده قربانیان خواسته
درخواست تحویل اجساد قربانیانشان را مطرح نکنند.
این مسوول اتحادیه میهنی کردستان اظهار داشت:
اشخاصی که به دست داعش اعدام شدهاند ،طی دو هفته
پیش در نینوا دستگیر شده و سپس با شلیک گلوله کشته
شدند.
مرکز اطالعرسانی جنگی عراق پیشتر از انهدام یک
کامیون متعلق به داعش در شرق شهر رمادی و هالکت
تمامی راکبان آن در یک حمله هوایی خبر داد.

دستگیری جاسوس جدید
موساد توسط نیروهای
حزباهلل در لبنان

نیروهای امنیتی مقاومت لبنان از بازداشت یک
جاسوس جدید موساد در یکی از موسسات وابسته به
حزباهلل لبنان خبر دادند.
به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه خبرپرس ،نیروهای
امنیتی مقاومت لبنان یک جاسوس اسرائیلی را که از
سه ماه قبل به نفع سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی
(موساد) جاسوسی میکرده شناسایی و بازداشت کردند.
نیروهای مقاومت اعالم کردند که این جاسوس به
عنوان مهندس از سه ماه قبل در یکی از موسسات وابسته
به حزباهلل لبنان مسغول جاسوسی شده است.
"ن .حرب" که از اهالی شهرک حاروف و  43ساله
است  25سال در آلمان زندگی کرده و دو سال قبل به
لبنان بازگشته و در بیمارستان "شیخ راغب" و جمعیت
امداد و خیریه مقامت به فعالیت در زمنیه مهندسی
سیستمهای تهویه مشغول به کار بود.

درآمد ساالنه  200میلیون
دالری داعش
از سرقت گندم!

گروه تروریستی داعش پس از اشغال مناطق کشت
گندم ،با صادرات آن ساالنه  200میلیون دالر درآمد
کسب میکند.
به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه خبری المسلة ،گروه
تروریستی داعش پس از اشغال مناطق اصلی تولید گندم
در سوریه و عراق ،این منبع محوری درآمد را برای تثبیت
استراتژی خود در منطقه به دست گرفته و از این طریق،
ساالنه حدود  200میلیون دالر درآمد کسب میکند.
داعش پس از حمله به شمال عراق در ژوئن 2014
انبارهای بزرگ گندم در استانهای نینوا و صالح الدین را
که یک سوم تولید گندم سال و  40درصد تولید جو کشور
بود تحت تصرف درآوردند .طبق آنچه "سباستین ابیس"،
پژوهشگر موسسه روابط بین المللی و استراتژیک فرانسه
و نویسنده کتاب جغرافیای سیاسی گندم گفته است،
داعش در مناطق تحت اشغال خود در شمال عراق و
شمال شرق سوریه ،انبار بزرگ غالت و گندم را در اختیار
دارد .در همین حال ،جان شارلی بریزار ،کارشناس منابع
درآمدی تروریستهای داعش نیز میگوید که داعش
بیش از یک میلیون تن گندم و در واقع یک پنجم میزان
مصرف ساالنه گندم در عراق را در اختیار دارد.
در سوریه نیز تکفیریها 30درصد تولید گندم مناطق
رقه و دیرالزور را در اختیار دارند .همچنین آنها کنترل 75
درصد تولید پنبه را که سوریه پیش از آغاز جنگ از جمله
بزرگترین صادرکنندگان آن بود ،در دست گرفتهاند.
تکفیریها از یک سو با انتقال بخش زیادی از گندم
عراق به سوریه به تولید آرد و فروش آن مبادرت میورزند،
از سوی دیگر مانند نفت ،گندم را نیز در مرزهای ترکیه به
کشورهای خارج منطقه میفروشند.
طبق اظهارات بریزار ،گرچه این مقدار در مقایسه با
معامالت جهانی این غله پرطرفدار بسیار کم است ،اما
داعش از همین راه ساالنه  200میلیون دالر درآمد دارد.

