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سياسي
آیتاهلل هاشمی رفسنجانی در دیدار جمعی از آزادگان:

فقیرتر کردن کشور ،مقاومت نیست

آیتاهلل هاشمی رفسنجانی در دیدار جمعی از آزادگان با بیان اینکه
شیرینترین جلسهای که در دو سال اخیر داشتم ،جلسه امروز با شما
آزادگان بود ،خاطر نشان کرد :خوشحالم وقتی میبینم افرادی که آن
سالها در اسارت بودند ،امروز با روحیه خوب و با حفظ اصول در حال
خدمت به انقالب و کشور هستند.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی آیت اهلل هاشمی رفسنجانی ،رئیس
مجمع تشخیص مصلحت نظام در این دیدار با تأکید بر اینکه هر
ایرانی با شنیدن خاطرات آزادگان احساس غرور میکند و باید این
خاطرات به شکل مکتوب یا شفاهی در دسترس مردم قرار گیرد،
گفت :اگر صداوسیما این وظیفه را برعهده بگیرد ،خدمت ماندگاری
کرده است ،زیرا میلیونها بیننده دارد و به مردم روحیه ،درس ایثار و
قدرت مقاومت میدهد .البته نباید با نگاه و تعصبهای سیاسی برای
متن دلنشین خاطرات آزادگان حاشیهسازی کنند.
آیتاهلل هاشمی رفسنجانی ،با مخاطب قرار دادن آزادگان هشت
سال دفاع مقدس که همه خاطرات تلخ و شیرین شما برای مردم و
جوانان آموزنده است ،گفت :سعی کنید خودتان مجلهای داشته باشید
که در آن بخشی از خاطرات شما به طور منظم و همیشگی به چاپ
برسد که در این صورت جزو مجالت خوب و با ارزش خواهد بود و
صدها سال در تاریخ ایران باقی خواهدماند.
فرمانده هشت سال دفاع مقدس با بیان اینکه افتخاراتی که اسرای
ایرانی در دوران جنگ از خود باقی گذاشتند ،در تمام تاریخ جنگهای
دنیا بینظیر است ،اظهار داشت :آزادگان سرمایههای زنده و با ارزشی
هستند که به اندازه تاریخ جنگ ،برای مردم آموزنده هستند و بیش از
هر فیلمی در تاریخ ایران ماندگار و بر روحیه جوانان تأثیرگذارند.
آیتاهلل هاشمی رفسنجانی به دوران شکنجه خویش در زندانها
اشاره و تصریح کرد :من که در زندان بودم و بارها بارها مورد اذیت و
آزار و شکنجه قرار گرفتم ،میدانم که اسرای ما تحمل زندان آن هم
به عنوان اسیر در دست دشمن چه سختیهایی دارد.
ایشان با اشاره به اطالعاتی که در زمان دفاع مقدس از اوضاع
اسرای ایرانی در اردوگاههای بعثیها به دست میآورد ،نامهنگاریهای
رمزی آنان برای خانوادهها و حتی مسؤولین کشور را بسیار با ارزش
خواند و گفت :صبور و مقاومت شما به خاطر وفاداری به انقالب و
کشور بهترین عنوان برای ایثارگری است.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأکید بر اینکه تاریخ
آزادگان از مقاطع مهم تاریخ ایران است ،گفت :شبیه فداکاریهای این
افراد را در هیچ کجای دنیا و در هیچ جنگی نمیتوانید پیدا کنید ،چرا
که آزادگان ما از جان ،مال و خانوادهی خود برای کشور گذشتند.
فرمانده هشت سال دفاع مقدس با ارائه تحلیلی مستند از چرایی و
چگونگی تشکیل داعش ،به مناطق اشغال شده توسط آنها اشاره کرد
و گفت :دشمنان خبیث ایران از بعثیها که ظالمانه و بیرحمانه جوانان
ما را شکنجه میدادند ،امروز داعش را در کشور عراق خلق کردند که
میبینید چگونه در موصل ،تکریت ،رمادیه و دیگر شهرها علیه مردم
جنایت میکنند و به شدت نسبت به شیعیان و ایرانیها کینه دارند.
ایشان در ادامه سخنان خویش به مقطع پذیرش قطعنامه و
شروع آتشبس بین ایران و عراق اشاره کرد و گفت :در آن مقطع
داغ جدیدی برای کشور شروع شد که آن عدم اطالع خانوادهها و
مسؤولین از وضعیت بهترین جوانان آن زمان یعنی اسرا بود.
آیتاهلل هاشمی رفسنجانی با بیان اینکه دو بار امام(ره) را در حالت
حزن و اندوه زیاد دیدهام ،گفت :یک بار زمان تعطیل شدن حج بود
که گفتند :درست نیست ما حکومت اسالمی تشکیل دادهایم ،اما حج
مردم تعطیل شده است .بار دیگر در مورد سرنوشت اسرا بود که بعد از
آتشبسگفتند :به فکر اسرا باشید که خیلی به آنها و خانوادههایشان
سخت میگذرد.
ایشان افزود :امامی که در سخنرانیها و پیامها کمتر از شعر
استفاده میکردند ،در این مقطع احساسات قلبی خود را با این بیت
نشان دادند که:
وعده وصل چون شود نزدیک
آتش عشق تیزتر گردد
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه سخنان خود با بیان
این جمله که اگر چه داغ دیدن لحظه ورود آزادگان بر دل امام ماند و
نبودند که ورود فرزندان اسیر خود را ببینند ،به فضای عمومی جامعه در
آن روزها اشاره کرد و گفت :همه سراپا شور و نشاط بودند و من مانند
همهی ایرانیها و خانوادههای چشم به راه در آن ایام بیقراری می
کردم و بارها گفتهام که شیرین ترین لحظه زندگی من دیدن ورود
اولین گروه آزادگان به ایران و سجدهی آنان بر خاک کشور است.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأکید بر اینکه خداوند
انتقام مردم ایران را از بعثیها و کشورهای که به او کمک کردند،
گرفت ،گفت :صدام در شرایطی که عراق بدهکار و کشاورزی تعطیل
و صنایع مهم آن کشور منهدم شده بود و از قدیم کویت را جزو کشور
خود میدانست ،تصمیم به حمله و اشغال کویت گرفت ،چون تصور
میکرد از طریق چاههای نفت آن کشور میتواند کمبودهای خود را
جبرانکند .اما به جای صید ماهی ،خود صید شد و سرانجام سر از
گور درآورد.
فرمانده هشت سال دفاع مقدس ،ایران را پیروز واقعی جنگ خواند
و افزود :ما میتوانستیم عراق را تصرف کنیم ،اما شرایط اشغالگران
عراق را ببینید که مشکالتشان بیشترشده است ،چون نه مردم عراق
و نه دنیا میپذیرند که کشورشان در اشغال بماند..
ایشان فتح دلها را بسیار مهمتر از فتح سرزمین دانست و با اشاره
به شرایطی که مردم دو کشور ایران و عراق نسبت به هم دارند ،گفت:
آنچه را که میخواستیم با فتح بغداد به دست آوریم امروز با دیدن
سرنوشت دشمنان ما در جنگ به دست آوردیم ،چون حزب بعث چه

شد؟! ،صدام کجاست؟! و منافقینی که ستون پنجم
دشمن در جنگ بودند ،چگونه زندگی میکنند.
ایشان شرایط زندگی منافقین را خفتبار خواند و
گفت :هم در به درند و هم به خاطر لکه ننگ خیانت
به کشور و مردم که بر آنان خورده ،جرأت نمیکنند
حتی با نام خود زندگی کنند.
ایشان در بخش دیگری از سخنان خود با ابراز
نگرانی از اوضاع عراق ،گفت :میبینید که عراق هنوز
دچار جنگ و درگیری است و امیدواریم مردم مظلوم و
زجر کشیده عراق ،عاقبت به خیر شوند.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با یادآوری
مجدد خاطرات شیرین  27مرداد  1368و ورود اولین
گروه آزادگان به کشور ،به تدوین و تصویب قانون
جامع درباره آزادگان در مجلس شورای اسالمی اشاره
و تصریح کرد :قانونی تصویب شد تا همه اسرا درمان شوند و افرادی
که از تحصیل باز ماندند ،به تحصیل خود ادامه دهند و از شغل و
خانه بهرهمند شوند ،اما متأسفم که بخشی از آنها اجرائی نشد و امروز
آزادگانی که هشت سال اسارت را تحمل کردند ،از بعضی شرایط خود
و همسنگران خود شکوه میکنند.
فرمانده هشت سال دفاع مقدس با بیان اینکه سالمترین مدیر را
باید در بین آزادگان جستوجو کرد ،گفت :همه میدانیم افرادی که در
دفاع مقدس از جان ،مال و وقت خود گذشتند ،امروز وارث کشور ایران
هستند و اگر اینان نبودند ،خوابهای شوم دشمنان تعبیر میشد.
ایشان هدف دشمنان را تجزیه ایران دانست و با تأکید بر اینکه
اگر دفاع مقدس نبود ،معلوم نبود چه سرنوشتی در انتظار کشور بود،
گفت :به خاطر روحیه فداکاری مردم ،ایران با همهی تحریمها و حتی
اختالفات داخلی و شرایط بد منطقه ،امروز امنترین کشور است و اگر
دست ایران باز باشد ،میتواند اختالفات افغانستان ،عراق ،سوریه ،یمن
و جاهای دیگر را دوستانه حل کند.
آیتاهلل هاشمی رفسنجانی ادامه داد :شرایط خوبی در کشور حاکم
شده است ،اما هنوز بعضی از آدمهای نادان میخواهند در کشور دعوا
باشد ،چرا که وجود خود را در اختالف میبینند.
ایشان با تقبیح کار کسانی که از تحریمهای علیه ایران به نفع
خویش سوء استفاده میکردند ،گفت :اتفاقاتی که در دوران تحریم از
سوی عدهای در داخل کشور افتاد که برای ایران زشت است.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود :بعضیها هم دلشان
خوش بود که مقاومت میکنیم ،اما اینکه کشور خود را فقیرتر کنیم،
مقاومت نیست ،مقاومت واقعی هشت سال دفاع مقدس بود که همه
دشمنان یکجا شده بودند و میخواستند کشور را بگیرند و انقالب را
نابود کنند ،که موفق نشدند.
فرمانده هشت سال دفاع مقدس ،با تأکید مجدد بر وجود
انسانهای آزاده واقعی در جمع آزادگان ،گفت :شخصیت دینی و
مقاومتهای شما در دوران سخت اسارت ساخته شد و رشد کرد و
امروز از ذخایر کشور هستید.
آیتاهلل هاشمی رفسنجانی در بخش پایانی سخنان خویش
با توصیه مردم به خواندن خاطرات آزادگان گفت :از رسانهها هم
انتظار می رود که برای گسترش فرهنگ ایثار ،بیشتر با آزادگان حرف
بزنند.
در ابتدای این دیدار ،آقایان طباطبایی ،مدیر کل امور شاهد و
ایثارگران دانشگاه آزاد اسالمی ،عظیمی ،رهگذر ،شیبانی ،شمساللهی
و موسوی نیا از آزادگان هشت سال دفاع مقدس ،به بیان مشکالت
و مطالبات آزادگان ،خاطراتی تلخ و شیرین از دوران اسارت خویش
گفتند.
آقای طباطبایی با بیان گزارشی از فعالیتهای صورت گرفته در
دانشگاه آزاد اسالمی به منظور رفاه و آسایش آزادگان و خانوادههای
آنان ،خاطرهای پخش اخبار رادیو عراق از بلندگوی اردوگاه را توضیح
داد که «آزادگان ایرانی همان لحظهای آزاد شدند که رادیو عراق
به نقل از صدام اعالم کرد که آقای رفسنجانی تمام آنچه را شما
میخواستید ،به دست آوردید».
آقای عظیمی با تأکید بر اینکه صبر و استقامت آزادگان ایرانی در
همه جای دنیا زبانزد است ،گفت :آزادگان معتقدترین و خالصترین
افراد جامعه هستند که متأسفانه از تواناییها و ظرفیت آنان استفاده
نمیشود.
وی به خاطرهای انتقال جمعی از آزادگان به اردوگاه تکریت  7و
شرایط سخت اسرا در گرمای باالی  50درجه تابستان عراق و تشنگی
آزادگان اشاره کرد و گفت :همین جوانان وقتی زمان نامنویسی برای
برگشت به کشور شده بود ،ایثار و فداکاری خود را با جلو انداختن
نام دوستان خود تکمیل کرده بودند .به گونهای که حجتاالسالم
والمسلمین ابوترابی در جمع آنان حاضر شده و به آنان توصیه کرده
بود که شما امتحان خود را در فداکاری پس دادهاید.
آقای رهگذر که از مربیان قرآن در زمان اسارت بود ،پس از نقل
خاطرهای از وحدت و یکپارچگی اسرا در اردوگاههای عراق گفت:
حزب بعث که  1200کیلومتر از خاک کشور را رد زمان جنگ اشغال
کرده بود ،نمی توانست دلهای جوانان ایرانی را که در اسارتشان بودند،
اشغال کند.
آقای شیبانی نیز با یادآوری تأثیر خطبههای عربی آیتاهلل
هاشمی رفسنجانی برای تقویت روحیه آزادگان و باقی ماندن همان
تأثیرگذاری در جامعه ،گفت :با توجه به اهمیت انتخابات اسفند ماه و
به ویژه مجلس خبرگان رهبری جامعه از شما انتظار حضور دارد.
آقای موسوی نیا نیز از دوران اسارات به عنوان دانشگاهی برای
خودسازی و گسترش فرهنگ ایثار در جامعه یاد کرد و افزود :به یاد
داریم که در تمام سالهای اسارت شما در پایان تمام سخنرانیهای
خود برای آزادی ما دعا میکردید و در انتهای جنگ هم دیدیم که چه
تالشهای برای آزادی ما میکردید و ما آزادگان این کارهای شما را
هیچ وقت فراموش نمیکنیم.
اقای شمساللهی ،یکی دیگر از آزادگان به ذکر خاطراتی طنز
و شیرین از دوران اسارت خویش پرداخت و گفت :آقای هاشمی
رفسنجانی حاللم کنید که در اردوگاه با تقلید از صدای شما ،سخنانتان
را باز نشر میدادم که البته گاهی موجب خشم بعثیها میشد.
الزم به یادآوری است که قبل از سخنان آیتاهلل هاشمی
رفسنجانی کتاب «آن  23نفر» که درباره  23نوجوان ایرانی اسیر
در عراق بود ،توسط آقای خوارزمی ،یکی از همان نوجوانان به ایشان
تقدیم شد که رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با تشکر از ایشان
و نوجوانان اسیر ایرانی در زندانهای عراق ،گفت :مطمئن باشید کار
شما در تاریخ ایران جاودان خواهد بود.
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رییسجمهور در نشست مشترک هیات دولت و استانداران سراسر کشور:

مجلس اول بدون حضور شورای نگهبان تشکیل و بهترین مجلس بود
نظارت و اجرا نباید مخلوط شوند

رییس جمهوری در نشست مشترک هیات دولت
و استانداران سراسر کشور ،مذاکره را یک دانش ،فن و
هنر دانست.
به گزارش ایسنا ،حجت االسالم والمسلمین حسن
روحانی چهارشنبه گذشته با تاکید بر اینکه دولت تدبیر
و امید با رویکرد تعامل سازنده وارد عرصه مذاکرات
هستهای شد ،گفت :ایران اسالمی در مذاکرات هستهای
به هیچ وجه از اصول و اهداف اصلی خود کوتاه نیامد.
وی با اشاره به اینکه «معنای مذاکره واقعی تعامل و
بده بستان است» ،گفت :حفظ غنیسازی و حق تحقیق
و توسعه برای مراحل پیشرفتهتر این دانش و برخورداری
از مکانی برای این فعالیتها که برای ما دارای تضمین
باشد ،اهداف اصلی بود که توانستیم آنها را به خوبی تثبیت
کنیم.
روحانی در ادامه با بیان اینکه وضعیت فعلی موضوع
هستهای شرایط ویژه و جدیدی را برای کشورمان ،منطقه
و جهان پدید آورده ،گفت :اساس توفیق بزرگی که تا
این مرحله در موضوع هستهای بدست آمده مربوط به
ایستادگی و مقاومت مردم ،لطف خداوند و حمایتها و
هدایتهای رهبر معظم انقالب است .اما اگر مجموعه
رفتار دولت که چراغ سبز الزم را مبنی بر تمایل به حل و
فصل واقعی این موضوع به افکار عمومی دنیا نشان داد
نبود ،حل و فصل این پرونده محال بود.
روحانی افزود :آنچه بسیار اهمیت دارد این بود که
مجموعه رفتار دولت تدبیر و امید عالمتی را به دنیا نشان
داد مبنی بر اینکه ما مصمم به تعامل سازنده هستیم و دنیا
این عالمت را دریافت کرد .صدور این نشانه و عالمت با
زبان و بیانیه خواندن مقدور نبود بلکه این اتفاق در مقام
تصمیم ،عمل و اجرا روی داد.
رییس جمهوری با بیان این که تا این چراغ سبز
به دنیا نشان داده نمیشد قدرتهای بزرگ حاضر به
نشستن پشت میز «مذاکره» نبودند ،اظهارداشت :آنچه
گاهی پیش از این انجام میشد صرف ًا نشستن پشت میز و
بیانیه خواندن بود و مذاکرهای انجام نمی شد در حالی که
ما نیاز به مذاکره واقعی داشتیم.
دکتر روحانی تصریح کرد :مذاکره واقعی یعنی آنکه ما
حرف طرف مذاکره را بفهمیم و حرف و منظور خودمان
را نیز به او بفهمانیم و در این بین راه میانهای را برای
رسیدن به توافق کشف کنیم.
رییس جمهوری با تأکید بر اینکه توان مذاکره از
ملزومات اولیه و بدیهی مذاکره است ،خاطرنشان ساخت:
متأسفانه برخی فکر میکنند با شعار و درشتگویی میشود
عالم بشریت را تسلیم کرد اما مذاکره روال دیگری دارد.
در مذاکره باید هر یک از طرفین مذاکره ،طرف مقابل خود
را به نقطهای امیدوار کند و اساس ًا مذاکره باید بر ایجاد
نقطه امید بنا شود.
روحانی ادامه داد :مذاکره یعنی این که طرف مقابل
اگر احساس میکند که نمیتواند به صد در صد اهداف
خود برسد  -که اساس ًا چنین چیزی در مذاکره معنا و
مفهوم هم ندارد  -اما دو طرف مذاکره اهداف حداقلی را
برای خود در نظر بگیرند تا فضایی برای گفتگو ایجاد شود
و در این میان فرصتی برای چانهزنی وجود داشته باشد.
رییس جمهوری گفت :هر مذاکرهای از یک نقطه
ی شروع میشود تا طرفین پس از مذاکره به یک
عزیمت 
نقطه تالقی برسند و طبیعی است که هر یک از طرفین،
این نقطه تالقی را جایی در میدان طرف مقابل خود
ترسیم کند اما در نهایت باید در میانه میدان به تفاهم
برسند.
روحانی با بیان این که کشورهای بزرگ با صدور
قطعنامه  ۱۹۲۹کشور ما را به آستانه جنگ برده بودند،
اضافه کرد :این قطعنامه به کشورهای دیگر اجازه میداد
هر زمانی که احساس نیاز کردند محمولههای ما را مورد
بازرسی قرار دهند و این به معنای جریان مستمر مواجهه
و مقابله بود که هر لحظه میتوانست  ،جنگ ایجاد کند.
رییس جمهوری اظهار داشت :بر اساس قطعنامههایی
که شورای امنیت سازمان ملل علیه ما صادر کرده بود
ایران ذیل فصل هفت منشور ملل متحد قرار گرفته بود
که کشورمان و فعالیتهای هستهای ایران را تهدیدی
برای صلح و امنیت بینالمللی معرفی میکرد و با استفاده
از همین اهرم بر اساس ماده  ۴۱این فصل از منشور ملل
متحد ،تحریمهای ظالمانهای را علیه ایران وضع کرده
بودند که وضعیت بیسابقهای را پس از انقالب اسالمی
برای کشور به وجود آورده بود.
روحانی با بیان این که نمیخواهم شرایط سخت
مرداد سال  ۹۲مصادف با آغاز به کار دولت را تشریح کنم
 ،تصریح کرد :دولت تدبیر و امید رویکرد تعامل سازنده را
برگزید و وارد عرصه مذاکرات هستهای شد .مذاکره یک
دانش ،فن و هنر است و نیازمند تسلط به مبانی مذاکره
و خواندن ذهن طرف مقابل است .معنای مذاکره واقعی
تعامل و بده بستان است.
رییس جمهوری با اشاره به اینکه در مذاکره تالش
بر آن است که اهداف و دستاوردهای اصلی حفظ شده
و درباره آنچه در کوتاه مدت قابل جبران است مذاکره
صورت گیرد ،خاطرنشان ساخت :طبیعی است که طرف
مذاکره ما هم از ورود به مذاکره اهدافی دارد .برخی فکر
میکنند در مذاکره ما باید به صددرصد اهداف خود دست
یابیم و طرف مقابل دستاوردش از مذاکرات صفر باشد و
به ما اعتراض میکنند که مث ً
ال چرا طرف مذاکرات ما نیز
به یک سری اهدافش دست یافته است.
رییس شورای عالی امنیت ملی با اشاره به اینکه
قدرتهای جهانی طرف مذاکره با جمهوری اسالمی در
این مذاکرات به خوبی دریافتند که فعالیتهای صلحآمیز
هستهای ایران به هیچ وجه و هیچوقت متوقف نخواهد
شد ،ادامه داد :به جز یک کشور که شرایط متفاوتی پیدا
کرد ،هر کشور دیگری در دنیا به دنبال غنیسازی رفت و
بنا به هر دلیلی دنیا با آن مخالفت کرد در نهایت مجبور
شد به طور کامل دست از فعالیتهای هستهای خود بکشد
و این تنها جمهوری اسالمی ایران بود که توانست در این
کارزار مهم ،اهداف اصلی و بزرگ خود را محقق کند.
روحانی رفع همه تحریمهای ظالمانه در زمینههای
مالی ،بانکی ،حمل و نقل و سایر عرصههای اقتصادی را

هدف مهم دیگر دولت از ورود به عرصه مذاکره ذکر کرد
و اظهارداشت :این هدف نیز به خوبی محقق شد و مقرر
شده است که طرف مقابل ،در آستانه آغاز اجرای توافقات
صراحت ًا لغو تحریمها را اعالم کند و با توجه به اینکه آنها
ابتدا فقط به تعلیق و سپس لغو تدریجی تحریمها اصرار
میورزیدند ،لغو کامل و یکجای تحریمهای اقتصادی
برای ما دستاورد بزرگی است.
رییس جمهوری ،لغو قعطنامههای شورای امنیت
سازمان ملل متحد علیه کشورمان را به طور یکجا و در
یک نشست رسمی ،دستاورد بسیار مهم سیاسی مذاکرات
هستهای برشمرد و تصریح کرد :اینکه کشوری بتواند طی
یک قطعنامه شش قطعنامه دیگر شورای امنیت سازمان
ملل متحد علیه خود را لغو کرده و ضمن آن «برجام»
بعنوان توافقنامه هستهای را به تأیید این شورا برساند
که متضمن حفظ حق غنیسازی ،تحقیق و توسعه و رفع
همه تحریمها میباشد و در ادامه نیز از حق تجاری سازی
فعالیتهای هستهایاش برخوردار شود و به همکاری
هستهای با کشورهای دیگر دنیا بپردازد ،دستاوردی بزرگ
و بیمثال است.
روحانی با طرح این سؤال که کجا در تاریخ سراغ
دارید که ایران در یک موضوع بینالمللی مربوط به
حقوقش در برابر  ۶قدرت دنیا بنشیند و به تمام اهداف
اصلیاش برسد؟ ،خاطرنشان ساخت :پیروزی هستهای در
تاریخ کشورمان بیسابقه بود و نمیدانم چرا عدهای این
افتخار را که متعلق به یک ملت بزرگ در برابر قدرتهای
جهان است ،زیر لب ذکر میکنند .این افتخار تنها متعلق
به دولت نیست بلکه متعلق به همه ملت و حتی همه
کشورهای در حال توسعه و راهنمای آنها به سمت احقاق
حقوقشان است و باید آن را با صدای بلند بیان کرد.
رییس جمهوری در ادامه سخنان خود با بیان این که
برای حرکت موفق به سمت آینده نیاز به امید ،اعتماد،
اتحاد و اراده ملی داریم گفت :وقتی ملتی به آینده خودش،
نظامش و دولتش اعتماد داشته باشد سرمایه اجتماعی
به وجود میآید و ملت با اراده محکم در صحنه حاضر
میشود و در سایه این اعتماد و امید ملی حاصل از آن
میتوان بر هر مشکلی فائق آمد.
روحانی با اشاره به اینکه «با توجه به ادامه تحریمها
تا پیش از آغاز اجرای «برجام» و قیمت فعلی نفت و
مشکالت دیگری مثل خشکسالی مستمر و ادامهدار ،با
محدودیت منابع مواجه هستیم» ،افزود :البته اینها بدان
معنا نیست که نمیتوان بر مشکالت غلبه کرد و اساس ًا
هنر دولت این است که در شرایط سخت منابع محدود را
به شکل صحیح مدیریت کند و البته در این مسیر باید از
همراهی و حمایت مردم و همه قوا بهرهمند شود .چنانکه
توفیقات ما در عرصه هستهای نیز مرهون همین همدلی،
انسجام و همکاری همگانی بود.
رییس جمهوری دستیابی به اجماع ملی را مهمترین
مقدمه در رسیدن به توفیقات هستهای برشمرد و اظهار
داشت :این کار بزرگ و هنر عظیمی بود که به سمتی
حرکت کردیم که دولت در کنار قوای دیگر ،مقام معظم
رهبری و برخورداری از پشتیبانی عمومی ملت  ،حرکت
صحیحی را بنیان گذاشته و به پیش برد تا این پیروزی
بزرگ نصیب ملت شد.
روحانی اضافه کرد :امروز و در نتیجه حصول توافق
یک فضای آرام و مناسب در داخل کشور ،منطقه و عرصه
بینالمللی پیش روی ما ایجاد شده که برای استفاده
صحیح از آن نیازمند حفظ همان اجماع ملی هستیم که
منجر به توافق هستهای شد .رویکرد ما همچنان تعامل
سازنده و تالش برای گسترش صلح و پرهیز از ظلم و
تجاوز به دیگران است و البته کشوری هستیم که ثابت
کردهایم ظلم و زور و تجاوز را هرگز نمیپذیریم.
رییس جمهوری با تأکید بر اینکه رویکرد جمهوری
اسالمی ایران پافشاری بر حل و فصل همه معضالت
جهان از طریق مذاکره و گفتگوست ،اظهار داشت :نباید
فکر کنیم پس از حصول توافق میتوانیم هر طور که
بخواهیم حرف بزنیم و عمل کنیم و دیگران در برابر
این تغییر رفتار ما واکنشی نخواهند داشت .باید همان
مسیر سازنده را به درستی به پیش ببریم ،همان راهی
را که مردم در خرداد  ۹۲به آن اقبال کردند و عامل این
توفیق بود که اگر آن راه را ادامه ندهیم چه بسا توافق
نیز پایدار نباشد.
روحانی در ادامه سخنان خود با بیان این که باید
همه توان و استعدادهای خود را در شرایط جدیدی که
پیش روی ما قرار گرفته به کار بگیریم ،تصریح کرد:
وزرا ،استانداران و همه مسئوالن دولتی امروز باید
احساس کنند که سنگینی بار مسئولیتشان دو چندان
شده است به خصوص آنکه اگر کسی تا دیروز دنبال بهانه
بود که بگوید تحریمها نمیگذارند کار کنیم ،امروز در
برابر مطالبات و خواستهای مردم این بهانه نیز از اعتبار
ساقط شده است.
رییس جمهوری با اشاره به اینکه البته مردم ما به
خوبی توجه دارند که با رفع تحریمها همه مشکالت
یکروزه سامان نمییابد ،خاطرنشان ساخت :این نکته
مهمی است اما از آن مهمتر امیدی است که در جامعه
ایجاد شده و مردم میبینند که نظام مقتدری دارند که
بزرگترین معضل سیاسی بینالمللی را با انگشت تدبیر

خود حل و فصل میکند و برای موفقیت در آینده باید این
امید ،تدبیر ،اعتماد و تالش متقابل بین مردم و دولت و
حاکمیت ،تداوم یابد.
روحانی با اشاره به بهانهجوییهای برخی بدخواهان که
همواره میگفتند توافق در مسأله هستهای ممکن نیست،
گفت :همین افراد امروز که توافق حاصل شده میگویند
کسی حاضر نیست به ایران آمده و سرمایه و تکنولوژی
با خود بیاورد اما مطمئنم که سرمایه و تکنولوژی خیلی
زودتر از آنچه در مخیله این بدخواهان است ،مسیر خود
را برای ورود به این کشور پیدا میکند و البته ما باید اراده
خودمان را برای تعامل با جهان همچون گذشته به خوبی
حفظ کرده و به دنیا نشان دهیم.
رییس جمهوری اضافه کرد :نباید اجازه دهیم
بروکراسی پیچیده مانع ورود سرمایه و تکنولوژی به
کشور شود و در این بین وزارتخانههایی که در اولویت
جذب سرمایه و تکنولوژی هستند باید موانع را برطرف
کرده و به خصوص شرکتهای دانشبنیان در عرصههای
مختلف برای جذب همکارانشان در دنیا تالش کنند و
هر استعداد ،ظرفیت و توانی در هر نقطه کشور از دیده
پنهان نماند.
روحانی با اشاره به اینکه در جریان سفرهایم به
استانهای مختلف و به ویژه در جلسات توسعه استانها
آمادگی سرمایهگذاران داخلی و خارجی را آشکارا دیدهام
و معتقدم شرایط برای یک تحول بزرگ در کشور آماده
است ،اظهار داشت :دولت کام ً
ال آماده است تا اختیارات
الزم را برای جذب سرمایه و تکنولوژی و تولید مشترک
به استانها بدهد و موانع پیش روی سرمایه گذاران داخلی
را به سرعت برطرف کند و همه به این مسأله باور داشته
باشند که هر قدمی برای پیشرفت کشور حتی اگر یک روز
زودتر برداشته شود به اندازه خود برای کشور مهم است.
رییس جمهوری با بیان این که هدف ما در نهایت
تحقق اقتصاد مقاومتی است ،تصریح کرد :قطع ًا شرایط
پساتحریم برای تحقق اقتصاد مقاومتی بهتر از قبل است
و در کنار این شرایط جدید باید فضای مناسب اجتماعی و
سیاسی را نیز فراهم کنیم.
روحانی در توضیح الزامات فضای مناسب اجتماعی و
سیاسی برای پیشرفت سریع کشور تأکید کرد :هیچ حزب،
جناح و گروه قانونی در کشور نباید احساس یأس کنند.
رییس جمهوری با بیان این که مجلس شورای
اسالمی آینده متعلق به یک حزب و جناح نخواهد بود،
افزود :این نظر مقام معظم رهبری و گفته قانون اساسی
ماست و مگر میشود جناحی بگوید که من یک خم
رنگرزی پیدا کردهام که میتوانم آنجا را به هر رنگی که
بخواهم درآورم؛ اینگونه نیست.
دکتر روحانی با بیان این که «اینجا جمهوری اسالمی
ایران است و قانون اساسی در آن حاکم است» ،اظهار
داشت :ما جایی را در کشور نداریم که بخواهد افراد
صالح و دلسوز را که میخواهند با استفاده از تجربیاتشان
به کشور خدمت کنند حاال از هر جناحی که باشند رد
صالحیت کند .تمام گروهها و دستهجات سیاسی قانونی
مورد احترام هستند .همه از نظر دولت برابرند و آن جایی
که باید بگوید فردی برای شرکت در انتخابات صالح است
یا نه هیأتهای اجرایی هستند و ما هیأت اجرایی نداریم
که یک جناح را تأیید صالحیت کند و یک جناح دیگر را
تأیید صالحیت نکند.
رییس جمهوری تأکید کرد :شورای محترم نگهبان
ناظر است نه مجری .مجری انتخابات دولت است .دولت
مسئول برگزاری انتخابات است و دستگاهی هم پیشبینی
شده که نظارت کند تا خالف قانون صورت نگیرد .شورای
نگهبان چشم است و چشم نمیتواند کار دست را بکند،
نظارت و اجرا نباید مخلوط شوند باید به قانون اساسی
کام ً
ال توجه کرده و عمل کنیم.
روحانی تصریح کرد :پیروزی هستهای برای این
نبود که ما در عرصه هستهای پیروز شویم و در بقیه
عرصهها پیروزی بدست نیاوریم .پیروزی هستهای آغازی
برای پیروزیهای همه جانبه و پی در پی بود و انتخابات
مجلس شورای اسالمی باید انتخاباتی با شور و شکوه
باشد که همه مردم در آن شرکت کنند.
رییس جمهوری با اشاره به اینکه همزمان با انتخابات
مجلس انتخابات خبرگان نیز برگزار میشود که برای
ما بسیار مهم است ،اضافه کرد :اگر همه به این باور
مهم برسیم که تصمیمگیر برای این کشور ملت ایران
هستند مشکل حل خواهد شد و اگر کسی غیر از این،
تفکر دیگری داشته باشد تیشه بر ریشه جمهوری اسالمی
زده است.
روحانی با اشاره به این که امام راحل معتقد بود میزان
رأی ملت است ،اظهار داشت :ما فقط باید زمینه را برای
برگزاری یک انتخابات سالم و باشکوه آماده کنیم .مگر
مجلس اول پس از انقالب اسالمی که در آن زمان حتی
شورای نگهبان نیز وجود نداشت و همه حتی گروهکهای
مخرب در آن حضور داشتند بهترین مجلس تاریخ این
کشور نبود؟ ملت ایران ملتی بالغ ،باتجربه و بزرگ است
که به خوبی برای آینده خود تصمیم میگیرد.
رییس جمهوری خطاب به حاضرین گفت :در دوران
پساتحریم شما عالوه بر تأمین امنیت به عنوان یک اصل
مهم که بیش از همه مسئولیت آن بر عهده وزارت کشور
و استانهای مرزی است ،دو وظیفه مهم و سنگین دیگر
نیز بر عهده دارید .اول یک حرکت بزرگ اقتصادی و
جذب سرمایه و تکنولوژی و دوم برگزاری باشکوه ،دقیق
و سالم انتخاباتی که همه در آن مشارکت کرده و به آن
افتخار کنیم.
روحانی اظهار داشت :همانگونه که دنیا پس از به
نتیجه رسیدن مذاکرات هستهای با دیده احترام به ایران
نگاه میکند باید انتخاباتی برگزار کنیم که دنیا با افتخار و
احترام به آن نگاه کند.
رییس جمهوری در پایان سخنان خود از مقام معظم
رهبری  ،مردم و همه کسانی که به هر نحو در طول ۲۲
ماه مذاکرات هستهای در بدنه دولت و یا دیگر ارگانهای
کشور در کسب توفیق هستهای مشارکت داشتهاند ،تقدیر
و تشکر کرد.
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سید حسین مرعشی:

عرصه مدیریت کشور باید عرصه رقابت آدمهای الیق باشد

اشاره؛ سید حسين مرعشي ،فعال سياسي اصالحطلب،
سخنگوی حزب كارگزاران سازندگي ،عضو شوراي مشورتي
و شوراي راهبردي اصالحطلبان ،استاندار اسبق کرمان،
نماینده مردم کرمان در مجالس پنجم و ششم شورای
اسالمی ،رئیس دفتر رئیس جمهور در دولت سازندگی ،معاون
رئیسجمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری
در دولت اصالحات و از نزدیکان آیتاهلل هاشمی رفسنجانی
درباره مهمترین مسائل سیاست داخلی و خارجی با روزنامه
شرق گفتوگو کرده است .نظر به اهمیت موضوعات مطرح
شده ،متن کامل این گفتوگو در پی میآید:

اگر موافق باشید گفتوگو را از جایی آغاز كنیم كه این روزها
یكی از پر بحثبرانگیزترین مسائل كشور است .دولت معتقد است
توافقنامه هستهای در صورت تصویب در شورای عالی امنیت ملی،
نیازی به بررسی در مجلس ندارد .در مقابل ،نگاه دیگری وجود دارد
كه معتقد است توافقنامه حتما باید در مجلس بررسی شود .البته
دو گروه از نگاه دوم طرفداری میكنند :نخست كسانی كه از بیخ و
بن با توافق هستهای مخالف هستند و معتقدند خطوط قرمز نادیده
گرفته شده است .گروه دوم هم كسانی هستند كه با وجود حمایت از
دیپلماسی هستهای ،معتقدند این توافق برای رسمیتیافتن نیازمند
رأی مجلس است .شما چطور فكر میكنید؟
به نظر من از نظر حقوقی نیازی به طرحشدن توافقنامه هستهای در مجلس
نیست و نظر دولت را صائب میدانم ،ولی از نظر تدبیر سیاسی ،اگر در موضع دولت
بودم ،حتما الیحه را به مجلس میفرستادم .دولت یک کار بزرگ و ماندنی برای
ایران کرده است كه از نظر سیاسی خدمت کوچکی نیست .من چون دست دولت
را خیلی پر میبینم ،اتفاقا رفتن چنین الیحهای به مجلس را برای آگاهی مردم در
مورد نمایندگانشان خیلی مفید میدانم؛ چون مردم میبینند بعضی از این تندروها
چگونه فکر میکنند و دنیا را چگونه میبینند .دست دولت در زمینه توافقنامه پر
است و کاری کارستان کرده است و با بردن آن به مجلس کاری میکند که مردم،
افرادی مثل آقایان کوچکزاده و حسینیان و رسایی را بهتر بشناسند و ببینند آنها
میخواهند ایران را به کجا ببرند .بگذاریم ملت اینها را بهتر بشناسند .این آگاهی
مردم سرمایه آینده ماست .البته [از نظر حقوقی] نیاز به طرح در مجلس نیست؛
چون وقتی در شورای امنیت ملی تصویب و به تأیید رهبری برسد ،مطابق عرف
قانون ایران ،دیگر نیازی به رفتن به مجلس نیست.
 ١٢سال پیش هم «تعلیق» موقت غنیسازی با مصوبه شورای
امنیت ملی انجام شد ،اما چند سال بعد مدام به آن حمله و گفته شد
منافع ملی را به خطر انداخته است .امکان دارد اگر برجام به مجلس
نرود دوباره با آن اماواگرها مواجه شویم.
آقای روحانی بهخوبی از عهده این کار سخت برآمده ،باید اجازه بدهیم تا
انتها خودش آن را مدیریت کند .ما مسئول اداره کشور نیستیم که بتوانیم برای
ایشان تعیین تكلیف كنیم .تیم هستهای ما ،در مقابل شش تیم -آنهم با اختیارات
شخصي  -قرار گرفته بود؛ پس هیأت مذاکرهکننده ما مثل هیأت طرف مقابل نبود
که بتواند هر معاوضه و مبادلهای را انجام بدهد .وقتی چنین کار سختی تجربه شده
و به انجام رسیده است ،اگر بخواهیم یک تدبیر سیاسی داخلی را چاشنی آن کنیم
و مجلس هم آن را بیازماید ،به عنوان نیروهای سیاسی ،میپسندیم که مردم ایران،
مجلس را هم با این توافق هستهای محک بزنند ،ولی رئیسجمهوری قاعدتا از
موضع مقام مسئول در کشور به مسئله نگاه میکند و به دنبال استفاده سیاسی
نیست .او میخواهد این کار به انجام برسد و مردم به آرامش و آسایش برسند.
اگر «برجام» در مجلس بررسی شود و نمایندگان بخواهند آن
را رد کنند ،این پرسش پیش میآید كه برنامه جایگزین آنها برای
اداره کشور چیست و ناگزیر به پاسخگویی در برابر افكار عمومی
هستند.
اگر خداینکرده رد شد ،برای شما ژورنالیستها و سیاسیون اصالحطلبی که
دنبال این هستید که بگویید دیدید که اینها چقدر بیتدبیر هستند ،خیلی سرمایه
خوبی است ،ولی برای رئیس دولت که میخواهد كشور را جلو ببرد ،کار خیلی
سخت میشود .در بحث هستهای کار مهمی در پروسه مذاکرات اتفاق افتاد كه
به نظر من چند شاخص برجسته دارد؛ یکی اینکه ملت ایران این توجه را داشتند
که بعد از این تفاهم ،به  ١٢سال پیش ،رفتن پرونده به شورای امنیت و مسائلی
که در دوران احمدینژاد اتفاق افتاد ،برنمیگردیم و یک بحران چندین ساله در
روابط با غرب را تمام میکنیم .غرب و در رأس آن آمریکا برای اولینبار پس
از چندين سال ،جمهوری اسالمی را به رسمیت شناخت؛ نه فقط رسمیت روی
کاغذ .آن را با تمام خصوصیات و كلیاتش به رسمیت شناختند؛ یعنی جمهوری
اسالمی و ولی فقیه که حامل یکسری ارزشهاست و در رأس آن است و ایران
را کشور مستقلی میخواهد و در منطقه نظراتی دارد و نظام انتخاباتی دارد و
رئیسجمهوری آن که ممکن است گاهی رادیکال باشد یا یک آدم مدبر مثل
روحانی باشد ،غرب ،جمهوری اسالمی را با همین هیبت به رسمیت شناخت و
االن پایان همه کشمکشهای سیاسی بین ایران و غرب است .ایران دیگر محور
شرارت و تهدید برای امنیت منطقه و جهان و حامی تروریسم نیست .ممکن است
انتقاداتی به ایران داشته باشند ،ولی آن را با همین شاکله به رسمیت شناختهاند.
این دستاورد کوچکی نیست .البته منشأ این دستاورد ،فقط مذاکرات نبوده است ،اما
مذاکرات توانسته ایران را خوب معرفی و از آن دفاع کند و مواضع ایران را خوب
توجیه کند .بعد از استقرار دولت روحانی چهره زیبایی از ایران  -در ادامه چهره
زیبای دولت خاتمی و هاشمی  -به دنیا ارائه شد .این چهره واقعی ایران است .منشأ
این تحول ،مواضع حکیمانهای است که نظام در داخل و خارج داشته است .این
قدرتی است که نظام ما دارد و بخشی از آن به قدرت اقتصادی ما برمیگردد .وقتی
تحریمها  -با وجود زحمت زیادی كه ایجاد كرد -نتوانست اداره ایران را مختل
کند یا وقتی ایران توانست در منطقه از حقوق واقعی مردم در عراق و افغانستان و
جاهای مختلف دفاع کند توانست به عنوان یک قدرت در منطقه ظاهر شود .شاید
بتوانیم بگوییم نگاه غرب به خاورمیانه واقعی شد و فهمید که خاورمیانه بدون ایران
قدرتمند ،امنیت نخواهد داشت .این یکی از راهبردهای مهم آینده ایران است؛
یعنی ایران لنگر امنیت خاورمیانه خواهد شد .اگر به نقشه خاورمیانه نگاهی بیندازید،
مصر ضعیف شده و دچار بحرانهای شدید اقتصادی و سیاسی است و نظامی متکی
به ارتش دارد .سوریه دچار جنگ داخلی وسیع و گرفتار گروههای تروریستی است.
عراق که در منطقه مقتدر بود ،االن در موقعیتی است که اگر ایران به آن کمک
نکند ،شاید نتواند مشکالت داخلی خود را حلوفصل کند .افغانستان با وجود حضور
١٥ساله ناتو ،هنوز مسائل حلنشده بسیاری دارد .لیبی بعد از رفتن قذافی ،هنوز
مسائلش حل نشده و فقط مراکش است که به طور نسبی آرامش دارد ،عربستان
درگیر مسائل فرسایشی در یمن است .در چنین اوضاعی به نظر من ،غرب متوجه
شد ایران کشوری است که نظامي پذیرفتنی و با ثبات دارد كه مسائل خود را با رأی
مردم حل میكند .تعجب من از مخالفانی است که مدعی دفاع از والیت و ارزشها
هستند ،ولی چنین دستاوردی را دستکم میگیرند .مطلب بعدی ،اهمیتی است
که بازار ایران پیدا کرده و دوره پساتحریم مسئله مهمی است؛ ایران جزء معدود
کشورهایی است که هم از نظر نیروی انسانی و هم از نظر ظرفیتهای طبیعی و
وسعت این امکان را دارد که در یک دوره حداقل ١٠ساله موتور ایجاد تحرک در
اقتصاد راکد جهانی باشد؛ یعنی ایران تنها کشوری است که میشود بیش از ٥٠٠
میلیارد دالر پروژه در آن تعریف کرد؛ مثال ایران برای  ١٠سال آینده ،باالی ٥٠
میلیارد دالر ظرفیت جذب هواپیما دارد؛ این یعنی ایجاد رونق در صنعت هوایی
دنیا .در نفت و گاز و پتروشیمی و زیرساختهایی ،مثل راهآهن سریعالسیر و برقی و
صنایع مختلف هم همینطور .اینها امکانات کمی نیست .به نظر من نعمت بزرگی

است که برای آن باید هم قدردان تدابیر رهبری در این ماجرا باشیم و هم قدردان
همت واالی رئیسجمهوری و تیم مذاکرهکننده و هم قدردان همت نیروهایی که
ایران را در عرصههای مختلف و بهطور خاص در منطقه خاورمیانه سرپا نگه داشتند.
من فکر میکنم همانطور که ایران به آقای ظریف به عنوان دیپلمات کارکشته و
کاردان نیاز دارد ،به سردار سلیمانی هم به عنوان یک افسر رشید نیاز دارد .مجموعه
اینها به ما قدرت داده است.
البته باید از این قدرت مسئوالنه استفاده كرد.
بله ،این قدرت در گذشته افغانستان را حفظ کرده است و االن هم عراق را
حفظ میکند .در این دو دهه اخیر منطقه با لشکرکشیهای غرب مواجه بوده است
که این لشکرکشیها نتوانست مشکل افغانستان را حل کند ،اگر قدرت ایران نبود
هیچ نیرویی در افغانستان باقی نمیماند و طالبان همه افغانستان را درنوردیده بود.
برای دنیا واضح است ،اگر ایران نبود داعش ،بغداد را گرفته بود .قدرت ایران ،قدرت
مسئوالنه است و دنبال ماجراجویی نیست .این را غرب فهمیده است که با ایران
تعامل میکند .درباره آقای اوباما هم باید متوجه این قضیه باشیم که هوشمندی و
واقعبینی او کمک زیادی به قضیه کرد .کافی است مواضع و رفتارهای اوباما را با
دولت کلینتون که دموکرات هم بود ،مقایسه کنیم ،بعد از استقرار دولت خاتمی و
طرح گفتوگوی تمدنها ،اشتباهات دولت کلینتون ما را گرفتار کرد ،وزیر خارجه
آمریکا ،خانم آلبرایت گفت ما بخش انتخابی جمهوری اسالمی ایران را قبول
داریم و بخش انتصابی آن را نه .او با حکومت ما یک برخورد دوگانه کرد ،اما
چنین چیزی در ایران وجود نداشت و همه باهم هماهنگ بودند .این مواضع غلط،
حتی در مسائل داخلی به ضرر اصالحطلبان تمام شد؛ چون عدهای فکر میکردند
این موضعی است که ما به آن عالقهمندیم ،درحالیکه چنین چیزی وجود نداشت.
مگر غربیها خاتمی را رئیسجمهور کرده بودند؟ ما خودمان تصمیم گرفته بودیم
او را رئیسجمهور کنیم .یا برخورد بسیار بد «جورج دبلیو بوش» که ایران و کره
شمالی و عراق را محور شرارت دانست .حاال این را مقایسه کنید با اوباما که در بدو
استقرار در مقام رئیسجمهوری آمریکا ،نامهای به رهبری  -و نه رئیسجمهوری
ایران  -مینویسد و میگوید نمایندگان شما و نمایندگان ما بنشینند و تمام مسائل
فیمابین را حل کنند .در همین مذاکرات هم چندبار آقای کری گفت به من فرصت
بدهید به ایران بروم و خدمت رهبری برسم و مسائل را حلوفصل کنم.
جواب چه بود؟
جواب آن را من نمیدانم.
در همین مذاکرات مطرح شده است؟
بله ،او دنبال ایجاد دوگانگی در حکومت ایران نیست و میخواهد با منشأ
اصلی قدرت که رهبری است ،بنشیند و مستقیم گفتوگو کند ،ببینید چقدر این
موضع عاقالنه است .اوباما سه نامه در این فاصله به رهبری نوشته است؛ این
یعنی نمیخواهد بین روحانی و رهبری تفاوت قائل شود و بگوید این انتصابی
یا انتخابی است؛ این یعنی كلیت حکومت ایران را به رسمیت شناخته است .به
نظر من اوباما خیلی هوشمند و خوب ایرانیها را شناخته و خوب فهمیده است
با ما نباید با لجاجت و کینه برخورد کند؛ چون حریف ایران در منطقه نمیشود
و فقط باید با ایران همکاری کند و در مقابل همکاریهایی که با ایران میکند،
اگر نگرانیهایی هم مثال درباره هستهای دارند که البته از نظر ما نگرانی
بیربطی است ،رفع شود .نکته بعدی مسئله اسرائیل است ،جالب است آنها
اصال متوجه نیستند اشتباهات درون خودشان آنها را به چنین تنگنایی کشانده
است .اسرائیلیها و اپوزیسیون جمهوری اسالمی در خارج از ایران در  ٣٥سال
گذشته تمام همت خود را گذاشتند که اطالعات غلط از ایران به غرب بدهند
و ایرانهراسی را دنبال میکردند ،اما تا کی میشود دروغ گفت؟ در افغانستان
مواضع ایران عاقالنهترین مواضع بوده است ،غرب هم به مواضع ایران گرایش
پیدا میکند و راه دیگری ندارد .در عراق هم اکثر مردم شیعه هستند و ائتالف
شیعه و کرد اکثریت ٨٠درصدی را تشکیل میدهند ،معنیاش هم این نیست
که اهل سنت حقوقی ندارند .سالها آمدند اقلیتی از اهل سنت را بهعنوان
حزب بعث حاکم کردند و این همه فجایع را در آنجا راه انداختند که ایران با
این فجایع مخالف بود و حاال هم در مقابل نیروهای داعش ایستاده است .حاال
شاید درباره سوریه اختالفاتی باشد؛ چون وقتی آنها به مخالفان نگاه میکنند،
باز اسد را ترجیح میدهند .صهیونیستها به پایان خط رسیدند و تالش میکنند
ایران را منشأ ناامنی معرفی کنند ،اما ایران لنگر امنیت است ،نه منشأ ناامنی.
ایران هم اگر موضعی دارد که غرب نمیپسندد ،مواضعش صریح است .ما برای
اینکه غرب بپسندد یا نپسندد موضع نمیگیریم و صریحا با تروریسم دولتی
که صهیونیستها دارند اعمال میکنند ،مخالفیم و اعالم کردیم و چیز پنهانی
هم نداریم .این یک موضع مسئوالنه است .االن غرب مشکلش در منطقه با
متحدان عربش است ،متحدان عرب در ظاهر یک حرفی میزنند اما در باطن
از گروههایي مثل داعش حمایت میکنند .غرب از این دوگانگی دچار وحشت
شده است که در عربستان و بقیه کشورهای عربی چه خبر است که اینگونه
هم میخواهند از مواهب غرب استفاده کنند و دست دوستی میدهند و هم از
درونشان چنین گروههای غیرمسئولی باال میآید و نمیدانند با چه کسی باید
گفتوگو کنند ،اما ایران اینگونه نیست .حکومت مسئولی است و سیاستهای
روشنی دارد که میشود دربارهشان گفتوگو و مذاکره و همکاری کرد .البته
اختالف نظرهایی هم هست؛ مثال دربار ه اسرائیل ما هرگز با آمریکاییها
همموضع نخواهیم شد؛ چون موضع آنها خالف موازین انسانی است .امروز به
نظر من ایران قدرتمند ،مانع زیا دهخواهی اسرائیل حتی در اراضی اشغالی خواهد
شد و این از دستاوردهای مهم این دور از مذاکرات است.
پس از توافق هستهای آقای روحانی مطلبی را مطرح کرد که
خیلی به آن توجه نشد؛ اینکه حاال دیگر نوبت گشایش سیاسی و
سیاست داخلی است.
واقعیت این است كه در گذشته در غیبت اجباری نیروهای قوی و کارساز در
عرصه سیاسی کشور ،اداره کشور دچار اختالالتی شد .ما وقتی در مجلس ششم
بودیم ،یک کمیته مشترک برای رسیدگی به لوایح دوقلوی خاتمی ،بین مجلس
و دولت تشکیل شد از شورای نگهبان آیتاهلل مؤمن و علیزاده و عزیزی بودند و
از مجلس آقایان محتشمیپور و سلیمانی و بنده .آنجا بحث مفصلی داشتیم که
بیشتر بحث بین من و آیتاهلل مؤمن بود .من گفتم برخی سختگیریهایی که
شورای نگهبان اعمال میکند برای حفظ سالمت نظام است که دست آدمهای

ناباب نیفتد و روی اصول خود جلو برود که ایشان هم تأیید کرد .بعد من گفتم
از آن طرف هم توجه دارید که این سختگیریها گاهی باعث میشود آدمهای
ارزشمند و باکفایت از صحنه خارج بشوند؛ یعنی خودشان صحنه را ترک کنند و
کار به دست آدمهایی بیفتد که کفایت الزم را ندارند؛ درحالیكه کفایت نظام امر
مهمی است .واقعیت این است که برخی سختگیریها در عرصه سیاست داخلی،
کشور را به سمتی برده که کفایت مدیریتی کاهش پیدا کرده است ،اتفاقاتی که در
دوره احمدینژاد افتاد و هنوز آثارش برقرار است ،ناشی از ضعف مفرط کارشناسی و
مدیریتی در نظام اجرائی کشور است .یک تجربه هم در همین  ٢٠ماه دولت كنونی
داشتهایم و میبینیم وقتی از ظرفیتها و تجربههای کشور ،استفاده میکنیم چه
اتفاقات مهمی میافتد .آقای ظریف و تیم او ظرفیتهای واقعی جمهوری اسالمی
بودند که زیر خاک بودند ،مگر آقای ظریف چگونه برکنار شد؟ او به دفتر رهبری
رفت و گزارشی از دفتر نمایندگی سازمان ملل داد و وقتی احمدینژاد مطلع شد
دستور داد تا برکنارش کنند .روحانی این ظرفیتها را از زیر خاک درآورد و مجدد
زنده کرد و به صحنه آورد که رفتند و این کار مهم را انجام دادند .سؤال من این
است كه اقتصاد مقاومتی که رهبری ،سیاستهای آن را ابالغ کردند را چه کسی
باید انجام بدهد؟ کسانی که هنوز به قدرت نرسیده میلیاردمیلیارد پول نفت را باال
میکشند؟ یا کسانی که اصالت و سالمت نفس دارند و کارشناس و شجاع هستند
و مسئولیت میپذیرند؟ در عرصه سیاست داخلی ،شخصیتهای بزرگی مشابه آقای
ظریف داریم که هنوز زیر خاک هستند.
مثال؟
نمیخواهم اسم ببرم چون محل مناقشه میشود .احمدینژاد فقط اصالحطلبان
را حذف نکرد ،اصولگرایان را هم حذف کرد .نگاه کنید به دولت اول و دوم
احمدینژاد ،آقای دانشجعفری که وزیر اقتصاد بود االن کجاست؟ آقای فتاح که
وزیر نیرو بود کجا رفت؟ آقای پورمحمدی که وزیر کشور بود کجا رفت؟ پس ما
یک تجربه منفی از آن طرف داریم و در اینجا یک تجربه مثبت داریم ،مسئوالن
کشور از تلفیق این دو تجربه میتوانند استفاده کنند .حتما الزم نیست روحانی این
موضوع را ادامه بدهد ،روند خردورزانهای که در کشور حاکم است کشور را به این
سمت خواهد برد که از ناکارآمدیهای گذشته فاصله بگیریم و عرصه مدیریت
کشور عرصه رقابت آدمهای الیق باشد.
الزاماتی كه دولت باید در این زمینه فراهم کند چیست؟
ما در کنگره كارگزاران روی مذاکره ملی تأكید كردیم .معجزه گفتوگو در
مذاکرات هستهای نمودار شد ،وقتی با شش کشور دنیا بتوانیم مشکل خود را با
گفتوگو حل کنیم چرا در داخل نمیتوانیم این کار را بکنیم؟ معجزه گفتوگو برای
ما یک تجربه شده است .امروز اصالحطلبان آمادگی دارند هر خط قرمزی را که
نظام موردنظرش باشد رعایت کنند .پس وقتی این رعایت شود دیگر چه مشکلی
وجود دارد؟ از آنطرف هم اصولگرایان صحنه را به تندروهای خود باختهاند .آنها
هم نیاز به انسجام دارند .من اگر جای آقای روحانی بودم از فردا در جلسات
روحانیت مبارز شرکت میکردم و از هاشمی هم میخواستم که به روحانیت مبارز
برگردد و آنجا را تقویت میکردم و محوری میکردم برای اصولگرایان و آنها را
دوباره با هم متحد میکردم .االن وقت استفاده اصولگرایان از موقعیت روحانی
است ،ما اصالحطلبان هیچوقت نگفتیم روحانی اصالحطلب است .میگوییم او
اصولگرای معتدلی است که خردورز است و امروزی فکر میکند ،در خیلی از
مواضع هم شاید از ما اصالحطلبان جدیتر باشد ولی سرمایه اصولگرایان است.
من نمیفهمم چرا اصولگرایان این سرمایه را رها کردند و چرا به دنبال آیتاهلل
مصباح میگردند؟ وقتی رئیسجمهوری در کشور آمده که متعلق به گروه شما است
و این مقدار هم عزت برای کشور آفریده است چرا از آن استفاده سیاسی نمیکنید؟
من اگر جای روحانی بودم جامعه روحانیت مبارز را ترک نمیکردم .به خاطر برخی
آدمها ...به نظر من روحانی با همان عزمی که وارد مسئله هستهای شد باید با
همان عزم وارد مسائل داخلی هم بشود.
رئیسجمهوری در دو سال گذشته عمده انرژی خود را صرف
سیاست خارجی كرده و بهاصطالح همه تخممرغهایش را در سبد
دیپلماسی گذاشته است .حاال در نیمه عمر دولت باید چه كارهایی را
در عرصه داخلی انجام بدهد؟
اول باید ببینیم در سیاست داخلی فضای مطلوبمان چیست بعد به سمت ایجاد
آن برویم .از نظر من فضای مطلوب در عرصه داخلی ،حاکمیت اصالحطلبان
نیست .همانطور که فضای مطلوب ،حاکمیت اصولگرایان هم نیست .فضای
مطلوب رقابت بین جناحهای سیاسی است که با رأی مردم هم این قدرت جابهجا
شود .ما اگر بتوانیم با رقابت منافع مردم را حداکثر کنیم آن فضا ،فضای مطلوبی
برای ما خواهد بود.
باالخره در این رقابت یک جناح پیروز میشود.
هیچ اشکالی ندارد .جابهجا میشوند .یادتان باشد دموکراسیهای  ٧٠به ،٣٠
دموکراسیهای خوبی نیستند و دموکراسیهای  ٥١به  ٤٩خوب هستند .دکتر
روحانی که  ٥١درصد آرا را آورده است بیشتر از خاتمی که  ٧٠درصد آرا را آورده
باید مراقب افکار عمومی و مردم باشد .اگر روحانی بخواهد در عرصه سیاست داخلی
گام مهمی بردارد باید شورای نگهبان را متقاعد کند جز در مواردی که قانون تعیین
میکند که افرادی نمیتوانند وارد عرصه شوند اجازه بدهند که بقیه افراد وارد عرصه
سیاست شوند و به انسجام دو جناح اصلی کشور کمک کنند و با ایجاد یک رقابت،
هرچه مردم پسندیدند روی کار بیاید .اگر اصالحطلبان خوب خدمت کنند میمانند
و اگر اصولگرایان خدمت بهتری کردند آنها باال میآیند ،به نظر من ،این میتواند
یک فضای مطلوبی را برای کشور رقم بزند.
شعار پیش کنگرهای حزب شما «مذاکره ملی و گفتوگوی ملی»
بود ،تعریف شما از گفتوگوی ملی چیست؟ جناحهای رقیب باید
با هم گفتوگو کنند؟ یا نه به این معتقد هستید که قبل از اینکه
بخواهید گفتوگو بین رقبا را کلید بزنید باید یک گفتوگوی
درونگفتمانی داشته باشیم؟ بهویژه اینکه گاهی صداهای مختلف و
بعضا متناقضی را از اصالحطلبان میشنویم ،فکر نمیکنید گفتوگو
نخست باید در درون اصالحطلبان انجام شود؟
منشأ این اشکاالت در واقع همان جدایی اصالحطلبان و نظام است .دوستانی
که این حرفها را میزنند تشخیصشان این است که اصالحطلبان جایگاهی در
نظام ندارند و این حرفها را میزنند که آلترناتیو شوند .اگر روابط عادی باشد معلوم
میشود که هر کسی چه جایگاهی دارد .به جمعی از دوستان اینگونه القا شده
است که اگر از بدنه اصالحات و رهبری اصالحات فاصله بگیرند وضع خیلی خوب
میشود .این از نظر ما توهم است؛ چون ما همانی هستیم که بودیم .همانطور
که جمهوری اسالمی همانی هست که بود و رفت و گفتوگو کرد ،خودش را هم
کوچک نکرد و از خودش هم نگذشت ،از اصول خود هم کوتاه نیامد ،همانی که بود
دنیا فهمیدش و درکش کرد .ما اصالحطلبان هم نیمی از سیاست در ایران هستیم
با همین شاکلهای که هستیم .نمیشود گفت که رهبر اصالحات نباشند ولی یك
آدم فرعی كه در یك گروه فرعی حرفهای متفاوت میزند و با جناح خودش از د ِر
انتقاد برمیآید بشود اصل .این که اصل نیست ،هرکس که با جناح خود از در انتقاد
برآمد  -با هدف و ادعای اینکه میخواهد مسائل را حلكند -اصل نیست و بدل
است .همانطور که جمهوری اسالمی قابل حذفشدن نبود و دنیا این را فهمید و
مسئله حل شد ،جناح اصالحطلب هم حذفشدنی نیست .آقای هاشمی و خاتمی و
بیت امام در این مملکت ریشه دارند و قابل حذف نیستند .بدل هم نمیشود برایشان
درست کرد .باید با آنها گفتوگو کرد.
فکر میکنید این گفتوگو کی باید شکل بگیرد تا از این فضا
دور شویم؟
دو بخش دارد ،یک بخش کارهایی است که باید انجام دهیم تا از همه اتهاماتی
که به ما میشود برائت بجوییم و بری شویم .ما جمهوری اسالمی را قبول داریم و
جزء تشکیلدهندگان آن هستیم؛ اصالحطلبان امروز و چپ دیروز در همه مفاهیم
مثل والیت فقیه ،اصل بودند و اتفاقا برخی اصولگرایان امروز منتقد آن بودند .وقتی

امام در مجلس سوم گفتند اسالم آمریکایی و اسالم ناب محمدی ،ما اسالم ناب
محمدی بودیم و دیگران نماد اسالم آمریکایی .حاال ما که از دایره اسالم خارج
نمیشویم ،ما میپذیریم که آنها هم واقعا اسالم آمریکایی نبودند؛ دیدگاههایشان با
ما متفاوت بود .شاید برخی دوستانمان در مقاطعی اشتباهاتی انجام داده باشند و ما
نباید آن را تکرار کنیم .روی بعضی از شخصیتهایمان ممکن است نظام حساس
باشد .ما هم آنها را به صحنه نمیآوریم و حسن نیت خود را نشان میدهیم .ما
در انتخابات  ٩٢در همان دایرهای که نظام برای رقابت پیشبینی کرد حسن نیت
نشان دادیم .ما از نیامدن خاتمی و ردصالحیت هاشمی بسیار رنجیده بودیم و هنوز
هم هستیم ولی صحنه را ترک نکردیم و در همان زمینی که نظام برای رقابت
صالح میدانست دست به انتخاب زدیم و سرنوشت کشور را عوض کردیم .پس ما
حاضریم و قابل حذفشدن نیستیم و خطوط قرمز را رعایت میکنیم و انتظار داریم
که با ما عادالنه برخورد شود.
این باعث تحلیلرفتن اصالحطلبان نمیشود؟
نه ،ما ظرفیت زیادی داریم و میتوانیم با آنها در صحنه باشیم و خطوط قرمز را
هم رعایت میکنیم ،نظام هم باید بپذیرد که ما مکمل و جزئی از او هستیم و از او
جدا نیستیم .وقتی این روابط بازسازی شود اگر هم یک نفر بیاید و با جناح خود از
د ِر انتقاد و خصومت بیاید که دیگران به او محبت کنند به حاشیه میرود.
گفتید که آقای روحانی باید از ظرفیت اصولگرایان استفاده کند
و در جلسات جامعه روحانیت شرکت کند .این اتفاق چه سودی برای
اصالحطلبان دارد؟
ما اصالحطلبان زمانی نیرومند خواهیم بود که رقیبمان هم نیرومند باشد .ما
از ضعف رقیب طرفی نخواهیم بست .ما در کارگزاران از وحدت جبهه اصالحات
حمایت میکنیم و همزمان هم از وحدت اصولگرایان خشنود میشویم ،چون با این
وحدت است که صحنه سیاسی کشور به تکامل میرسد .ما اصل را بر این نمیدانیم
که حتما اصالحطلبان باید به مملکت حاکم باشند ما اصل را آن میدانیم که آنچه
مردم میپسندند باید حاکم باشد و مردم قدرت انتخاب داشته باشند و این قدرت
انتخاب بین آدمهای ناشناخته و بدون ریشه و برنامه و سازمان و شناسنامه نباشد،
بلکه بین افراد شناسنامهداری که دارای فکر و ایده و برنامه و مسئولیت هستند
باشد .االن چه کسی مسئولیت احمدینژاد را در قبال هدردادن  ٨٠٠میلیارد دالر
منابع کشور میپذیرد؟ اصولگرایان میپذیرند؟ آقای مصباح میپذیرد؟ آخرش هم
گفتند سر ما كاله گذاشت .آیا با این حرف ،مسئله مملکت حل شد؟  ٨٠٠میلیارد
رفت شما هنوز میخواهید در صحنه سیاسی بمانید؟ همین یک خطا برای عمر
یک جناح سیاسی کفایت میکرد ،اما آقای مصباح هنوز برای کشور راهکار دارد؟
شما وقتی این آدم را نشناختی میخواهی بقیه را بشناسی؟
برنامهای برای ائتالف با اصولگرایان معتدل ندارید؟
یک زمانی آقای باهنر در کرمان به من گفت بیا با هم کاندیدا شویم چون هر
دو به درد کرمان میخوریم ،من گفتم نمیخواهم کاندیدا شوم و اگر هم بخواهم
من و شما با هم باید رقابت کنیم ،ما با هم رقیب هستیم چه چیزی را میخواهیم
با هم قاطی کنیم؟ شما یک اصولی دارید ،ما هم برای خود یک آرمانهای دیگر
داریم ،رقیب که با هم ائتالف نمیکند .اگر یک زمانی خطری ،مثال احمدینژاد،
متوجه آینده کشور باشد حتما جناحهای عاقل کشور باید با هم علیه او متحد شوند
ولی االن چنین خطری وجود ندارد.
پس بحث اصولگرایان معتدل چیست؟
اصولگرایان معتدل به این دلیل مطرح میشود که به صحنه بیایند و فرصت
ندهند تا تندروها با آن همه خطای سیاسی مجددا بر کشور حاكم بشوند.
پس از انتخابات  ٩٢خیلی درباره بازگشت آقای ناطق به عرصه
سیاسی صحبت شد ولی به جایی نرسید.
آقای ناطق موردتوجه خاص اصولگرایان است ولی تا االن نتوانستند ناطق را
قانع کنند که به صحنه بیاید .ایشان یكی از شخصیتهای ارزشمند کشور است .با
ما رقیب است اما رقیب باشخصیتی است و موقعیت بسیار خوبی دارد.
با وجود دیدگاه شما ،برخی ناظران معتقدند بدنه اجتماعی حامی
اصولگرایان معتدل یا همان راست سنتی تحلیل رفته به همین دلیل
است كه میدان به دست تندروهای آن جناح افتاده.
من این را قبول ندارم .االن این تندروها هم حسابی رنگ باختهاند و جایگاهی
ندارند .تجربه بدی از آنها باقی مانده است و فسادهایی که در دوره احمدینژاد
بهوجود آمده نتیجه همین افکار تند و افراطی است.
شما قبال هم گفته بودید که امکان بازگشت احمدینژاد نیست
اما موضوع« ،احمدینژادیسم» است نه شخص او .نگران نیستید
كه اگر مشكالت معیشتی مردم حل نشود دوباره همان جریان با
شعارهای پوپولیستی به میدان بیاید؟
من نمیگویم که یک جریان را باید الزاما حذف کرد اتفاقا معتقدیم اقلیتی ،ولو
پنج درصدی باشد ،باید در حکومت حضور داشته باشد .اگر در یک رقابت سالم
و انتخاباتی آزاد تفکر پوپولیستی هم پنج درصد آرا را در مجلس داشته باشند،
اشکالی ندارد.
اگر سوار موج بشوند؟
پنج درصد که نمیتواند سوار شود ،جریان احمدینژاد جریان تمامشدهای
است.
البته خیلی دارند برنامهریزی میکنند.
االن چون یکییکی دارند با اتهامات مالی و فسادهای گسترده دستگیر
میشوند احمدینژاد یک فرار رو به جلو را انجام داده و میخواهد این برخوردها
در جامعه ،سیاسی تعبیر شود و مواضعی میگیرد که اینطور جلوه بدهد كه من
دارم کار سیاسی میکنم و به این دلیل با من برخورد میشودَ .وا ِال او یک جریان
تمامشده هم به لحاظ اجتماعی و هم به لحاظ سیاسی است.
راهكار عملی كنترل با این جریان چیست؟
ما با پشتوانه آگاهی مردم میتوانیم این جریانات را کنترل کنیم و تا کشور
مراحل صنعتیشدن خود را طی نکند و جامعه به حداقلی از رفاه و آسایش نرسد
و تا این حجم عظیم بیکاری و مشکالت مسکن در جامعه باشد و قادر به حل
آن نباشیم جریانات رادیکال میتوانند کشور را تحتتأثیر خودشان قرار دهند .ما
برای اینکه بتوانیم ریشه این جریانات را بخشکانیم باید تالش کنیم مردم را
از طبقه پایین به طبقه متوسط منتقل کنیم ،یعنی حداقلی از رفاه را برای آنان
مهیا کنیم .اگر مردم بدانند ٢٠میلیونو  ٦٠٠هزار نفر شاغل در ابتدای دولت
احمدینژاد بعد از هشت سال و با  ٨٠٠میلیارد دالر منابع مصرفشده همچنان
همان ٢٠میلیونو  ٦٠٠هزارنفر بوده و خالص اشتغال کشور ثابت مانده است متوجه
همهچیز میشوند ،این را که دیگر احمدینژاد نمیتواند بگوید نبوده است .ارقام
رسمی دولت خودش است.
خطری که ما را تهدید میکند تنظیم غلط روابطمان با غرب است.
سه تجربه درباره کار با غرب وجود دارد یک تجربه عربهاست که فقط
مصرفکننده هستند ،نفت میفروشند و کاال وارد میکنند .یک تجربه هم
تجربه شوروی سابق است که االن بعد از  ٢٥سال هیچ کاالی قابل رقابتی
را در بازار ندارد .کارخانجات توپولوف خوابیده است و االن چیزی ندارد که با
بویینگ رقابت کند .اما چین را ببینید که از هیچ ،چه ساخته است؛ از خودرو و
الکترونیک و تمام لوازم زندگی تا مهر و تسبیح و سنگ قبر .ما در دوره جدید
باید یادمان باشد که خودمان باشیم و انتخاب کنیم چه از غرب میخواهیم و
چه میخواهیم بدهیم و اقتصادمان را نیرومند کنیم و مسائل اجتماعی مورد
توجهمان باشد .تالش کنیم تا مردم را از طبقه پایین به طبقه متوسط ببریم.
نه طبقات محروم جامعه و نه طبقات مرفه با درآمد بیاندازه؛ هیچکدام در
شکوفایی کشور اثر گذار نیستند ،هر دو برای کشور به اندازه کافی مفید نیستند.
اما طبقه متوسط طبقهای است که رفاه نسبی و تحصیالت و تواناییهای
اجتماعی خود را دارد و مسئولیت میپذیرد .ما با تقویت طبقه متوسط باید ریشه
رادیکالیسم را خشک کنیم.
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ادامه اعتراضات سپردهگذاران مؤسسه مالی
و اعتباری غیرمجاز «میزان»
تجمعات پیدرپی سپردهگذاران موسسه اعتباری "میزان" مقابل بانک مرکزی
ادامه دارد؛ اعتراضاتی که در حال حاضر بانک مرکزی کمترین قدرت پاسخگویی را
نسبت به آن خواهد داشت.
به گزارش ایسنا ،سرمایه گذاری کالن موسسه غیرمجاز "میزان" در پروژه پدیده
شاندیز و در ادامه متوقف شدن فعالیت این پروژه بسیاری از سرمایهگذاران آن از
جمله "میزان" را بالتکلیف گذاشت.
از اواخر سال گذشته بود که با افشای مشکالت پیش آمده برای موسسه "میزان"
و احتماالت مطرح شده در رابطه با ورشکستگی این موسسه ،سپردهگذاران آن به
طور گسترده ای برای دریافت سپردههای خود به شعب مراجع کردند ولی با توجه
به سرمایهگذاری کالن "میزان" در پدیده شاندیز  -که بیش از هزار میلیارد تومان
عنوان میشود  -منابعی در اختیار این موسسه نبود تا به صاحبان آنها برگرداند .خالی
ماندن دست این موسسه ،از هم پاشیدگی درونی آن و نگرانی سپرده گذاران برای
از بین رفتن اموال ،موجب شکل گیری موجی از اعتراضات و تجمعات برای دریافت
حقوقشان شد.
با وجود اینکه "میزان" ،یک موسسه غیرمجاز بوده و بانک مرکزی بارها نسبت
به عواقب سپردهگذاری در این نوع موسسات هشدار داده بود و هیچ تعهدی نسبت
به آن نداشت ولی با ورود به موضوع با همکاری استانداری خراسان رضوی تصمیم
به ادغام این موسسه با بانک صادرات گرفته شد .اما با توجه به نبود تمایل مسئوالن
این موسسه برای ادغام شعب و برخی مسائل دیگر ،ادغام به جایی نرسید و در نهایت
رأی بر انحالل "میزان" داده شد.
بر این اساس هیات تصفیهای با نظارت قوه قضاییه تشکیل و موظف به رسیدگی
به اموال این موسسه شد؛ به گونه ای که هیات تصفیه ارتباطی به بانک مرکزی
نداشته و متشکل از گروهی سه نفره از بازپرس قوه قضائیه و دادستانی است که
مسئولیت فروش اموال موسسه میزان را بر عهده گرفتند و بعد از فروش اموال از
سوی این هیات ،منابع آن به حساب بانک صادرات واریز شد و این بانک که عاملیت
موسسه "میزان" را برعهده دارد نسبت به پرداخت پول سپردهگذاران اقدام خواهد
کرد.
با این حال تجمع سپرده گذاران موسسه "میزان" در حالی مقابل بانک مرکزی
برگزار شد که در حال حاضر این بانک مسئولیت جدی در این رابطه نداشته و
رسیدگی الزم از سوی قوه قضائیه انجام خواهد شد.
این در حالی است که بانک مرکزی نقشی در ایجاد یا انحالل موسسه "میزان"
نداشته و این موسسه از سوی نهادی دیگر شکل گرفته است .در عین حال ،طبق
قانون هم بانک مرکزی تعهدی در رابطه با فعالیت موسسات غیرمجاز و سپردهگذاران
آن ندارد و بارها هم مقامات ارشد این بانک در مورد نتیجه سپرده گذاری در چنین
موسساتی هشدار دادهاند.

معاون سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی خبر داد

اجرای طرح بیمه خاص و اعطای کمک  2هزار میلیارد
تومانی برای تأمین سرمایه در گردش صنایع کوچک
معاون سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی از اجرای طرح بیمه خاص صنایع
کوچک و اعطای کمک دو هزار میلیارد تومانی برای سرمایه در گردش این دسته از صنایع
خبر داد.
به گزارش ایسنا ،هوشنگ فرجی در مراسم تودیع و معارفه مدیر عامل شرکت شهرکهای
صنعتی استان ،اظهار کرد :صنایع کوچک بسیار اهمیت دارد ،زیرا کشورهایی که امروز به
جایگاه اقتصادی خوبی رسیدهاند در دهههای اخیر به این دسته از صنایع اهمیت میدادند.
وی افزود :بین  60تا  70درصد سهم اقتصاد کشورهای پیشرفته در اختیار صنایع کوچک
و متوسط است اما با اینکه در ایران حدود  92درصد صنایع از همین گروه هستند فقط شاهد
سرمایه گذاری  24درصدی در این عرصه هستیم.
معاون سازمان صنایع کوچک کشور از طرح مطالعات در سازمان صنایع کوچک کشور بر
روی  SMEها خبر داد و گفت :حدود  70درصد مشکالت در شهرکهای صنعتی مربوط
به معضل تامین منابع بانکی و  18درصد تامین مواد اولیه است و مشکل فروش محصول و
مسائل شراکتی بین صنعتگران نیز از دیگر موارد است.
فرجی با اشاره به محدودیت منابع مالی و بانکی در کشور اظهار کرد :قرار است از محل
درآمدهای هدفمندی یارانهها کمکهایی به صنایع کوچک شود و در همین راستا با بانک
صنعت و معدن نیز به تفاهمی برای پرداخت دو هزار میلیارد تومان برای تامین سرمایه در
گردش این واحدهای صنعتی دست رسیدیم.
وی از برگزاری  1900دوره آموزشی برای مدیران صنعتی خبر داد و خاطر نشان کرد :در
حال حاضر کارخانجات فعال نیز با  100درصد ظرفیت خود بکار مشغول نیستند که برای بهبود
این وضعیت در نظر داریم برای واحدهای نیمه فعال شرکای مالی و اقتصادی پیدا کنیم.
معاون سازمان صنایع کوچک ایران ادامه داد :در سال گذشته تعداد  106و در سال جاری
حدود  48شهرک و ناحیه صنعتی در کشور افتتاح شد و همچنین  52دستگاه ماشین آتش
نشانی نیز امسال به شهرکها اعطا کردیم.
فرجی تاکید کرد :اخیرا به تفاهمی با شرکت بیمه ایران دست یافتیم که طبق آن بسته
بیمهای خاص صنایع کوچک با نصف یا یک سوم قیمتهای متداول به متقاضیان داده میشود
و جزئیات آن در آینده اعالم خواهد شد.
وی درباره قانون شرکتهای خدماتی در شهرکهای صنعتی ،اظهار کرد :اداره این
مجموعهها به صورت قدیمی هیئت امنایی دارای اشکاالتی بود ،هر چند ممکن است در چند
شهرک خوب عمل شده باشد ،اما طبق اصل  44قانون اساسی باید این روش تغییر میکرد.
معاون سازمان صنایع کوچک کشور افزود :در حال حاضر برای واگذاری بخشی از مالیات
ارزش افزوده فعاالن شهرکهای صنعتی به شرکتهای خدمت رسان جلساتی در مجلس با
کمیسیونهای تخصصی و مرکز پژوهشها در جریان است که نتایج آن اواخر امسال و یا اوایل
سال آینده مشخص خواهد شد .فرجی اظهار کرد :شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان
مجموعهای چاالک و توانمند است ،چرا که از کارشناسان زبده برخوردار است هر چند با این
وسعت کار فقط  80نفر نیرو دارد.
وی ادامه داد :در این استان  74شهرک و ناحیه صنعتی مصوب وجود دارد که  68شهرک
آن به بهره برداری رسیده است و از سوی دیگر با  12هزار هکتار زمین بیشترین وسعت را در
کشور به خود اختصاص داده است.
معاون پشتیبانی و منابع انسانی سازمان صنایع کوچک از عقد 8600قرارداد در این مجموعه
در استان اصفهان خبر داد و تصریح کرد :سازمان صنایع کوچک حدود  58میلیارد تومان
شهرکهای صنعتی این استان هزینه کرده است که رقم  50میلیارد آن از منابع مالی این
مجموعه در اصفهان ،سه میلیارد تومان از کمکهای استانداری و بیش از پنج میلیارد تومان
آن هم از طرف سازمان داده شده است.

اقتصادی
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شرایط و ضوابط خرید  10میلیون تومان کاالی ایرانی
به جای 3میلیون تومان وام ازدواج
در حالی که افزایش وام سه میلیون تومانی ازدواج فعال بعید
به نظر میرسد که از این پس زوجهای جوان میتوانند به جای
دریافت این وام نقدی تا سقف  10میلیون تومان کاالی ایرانی
خرید کنند.
به گزارش ایسنا ،طبق آیین نامه تبصره ( )26ماده واحده
قانون بودجه سال  1394کل کشور ،زوجهای مشمول دریافت
وام ازدواج میتوانند به جای دریافت وام به صورت نقدی ،از
تسهیالت فروش اقساطی استفاده کنند.
بنا بر آیین نامه این تبصره قانونی که توسط بانک مرکزی
به بانکها و موسسات اعتباری فعال در سامانه وام ازدواج ابالغ
شده است ،تولیدکنندگان و فروشندگان مورد تایید وزارت صنعت
معدن و تجارت که عرضه کننده کاالهای بادوام داخلی هستند
میتوانند بر اساس قرارداد متقاضی نسبت به فروش اقساطی کاال
اقدام کنند و بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی تنها موظف
به تضمین پرداخت اقساط به درخواست فروشنده و پس از اخذ

تضامین الزم از زوجین هستند.
در این بخشنامه تاکید شده است ،بانکها ،موسسات اعتباری
غیر بانکی و شرکت دولتی پست بانک ضمن تمهید مقدمات
الزم به منظور اجرای تکلیف قانونی یاد شده بر اساس مفاد
آییننامه اشاره شده ،مراتب را به قید تسریع به تمام واحدهای
ذیربط ابالغ و بر حسن اجرای آن نظارت کنند.در آیین نامه این
تسهیالت تاکید شده است که درج شرطی مبنی بر اخذ وجه التزام
تاخیر تادیه دین به میزان حداکثر نرخ سود عقود مشارکتی به
عالوه شش درصد به صورت شرط ضمن عقد در قرارداد الزامی
است.در عین حال که بانک عامل ،پرداخت اقساط در سررسید
تعیین شده در قرارداد تسهیالت کاالیی را ظرف پنج روز کاری
پس از سررسید برای فروشنده تضمین خواهد کرد .همچنین
نرخ کارمزد این تسهیالت هم توسط فروشنده و هنگام انعقاد
قرارداد ایفای تعهدات در سررسید بین بانک عامل و متقاضی
پرداخت میشود.

بعد از تصویب وامهای  80و  60میلیونی مسکن در ابتدای سال
جاری ،افزایش وام  35میلیونی به  50میلیون تومان میتواند سومین
مصوبه تسهیالت مسکن امسال باشد؛ طرحی که فعال بانک مرکزی
در حال بررسی آن است.
به گزارش ایسنا ،در حالی که از سال  1384با تصویب وام 20
میلیونی مسکن با یک فاصله حدود  8ساله و با وجود افزایش تورم
و رشد قیمت خانه ،مبلغ وام مسکن تغییری نکرد که در دی ماه
 1392شورای پول و اعتبار طرح بانک مسکن برای افزایش وام تا
 35میلیون تومان را بررسی و مصوب کرد .این در حالی است که به
فاصله حدود دو سال از این تغییر بانک مسکن باز هم پیشنهاد افزایش
وام را مطرح کرده است.
آنطور که چندی پیش مدیرعامل بانک مسکن اعالم کرد در
صورت موافقت بانک مرکزی و تصویب شورای پول و اعتبار وام 35
میلیون تومانی فعلی تا  50میلیون تومان افزایش خواهد یافت .بت
شکن این را هم گفت که سقف وام خرید برای زوج های جوان که
در حال حاضر  50میلیون تومان است تا  60میلیون تومان افزایش
می یابد.
در شرایطی با وجود گذشت چند ماه از ارائه این طرح به بانک
مرکزی  ،به نظر می رسد بخش اعتبارات این بانک فعال در حال
بررسی ابعاد این وام بوده و هنوز جزئیاتی در رابطه با پیشبرد آن مطرح
نشده که در صورت موافقت با افزایش وام  35میلیونی(با جعاله حدود
 45میلیون)  ،متقاضیان عام می توانند از سقف وام  50میلیونی که
بعالوه  10میلیون جعاله تا  60میلیون افزایش مییابد استفاده کنند.
در عین حال که وام پرداختی به زوجهای جوان هم از  50میلیون
فعلی به  60میلیون و بعالوه جعاله تا  70میلیون تومان افزایش خواهد
یافت.
باید یادآور شد که شرایط فعلی پرداخت وام  35میلیون تومانی
خرید مسکن بر اساس خرید اوراق در بازار سرمایه است به گونه ای
که متقاضیان استفاده از این تسهیالت باید در ازای هر  500هزار
تومان ،یک برگه حق تقدم تسهیالت مسکن خریداری کرده و به
بانک مسکن ارائه کنند .یعنی برای دریافت وام  45میلیونی مسکن
باید  90ورقه حق تقدم تسهیالت خریداری شود که بسته به تغییرات
قیمتی اوراق ارقام مجموع متفاوت خواهد بود ولی به طور معمول
هزینه ای حدود  7تا  8میلیون تومان را به متقاضی تحمیل میکند.
اما در حالی که بعد از فرازو نشیب بسیار برای افزایش سقف
وام خرید مسکن در سال گذشته ،از میان پیشنهادهای مطرح شده
دو طرحراهاندازی صندوق پس انداز مسکن یکم و وام  60میلیونی
در ابتدای امسال به تصویب شورای پول و اعتبار رسید که هر یک

شرایط خاص برای پرداخت داشته و عموم مردم را در بر نمیگیرد؛ از
این رو وام  35میلیونی مصوب سال  1392با وجود اینکه رقم قابل
توجهی در مقابل قیمت فعلی مسکن محسوب نمیشود ولی همچنان
از گزینههای اصلی متقاضیان در مقابل دو طرح دیگر است.
این در حالی است که در صندوق پس انداز مسکن  ،برای
متقاضیان تهرانی تا سقف  80میلیون تومان ،شهرهای با جمعیت
 200هزار نفر به باال تا  60میلیون و سایر مناطق شهری هم تا 40
میلیون تومان تسهیالت پرداخت می شود که البته متقاضی باید خانه
اولی باشد یعنی طبق ضوابط تعیین شده از تسهیالت بانک مسکن و
سایر بانکها جهت خرید ،اهداء و انتقال سهم الشرکه استفاده نکرده
باشند .همچنین بهرهای از امکانات دولتی در تهیه مسکن نبرده و
متاهل یا سرپرست خانوار باشد.
از سوی دیگر نباید بیش از  7سال از تاریخ پروانه ساخت مالی
واحد مسکونی قابل خرید با وام صندوق پس انداز گذشته و پایان کار
آن بیش از  3سال عمر داشته باشد .در عین حال که مشتری باید
برای دریافت تسهیالت مبلغ مورد نظر که برای آنهم کف تعیین شده
است دو دوره شش ماهه سپرده گذاری کند که در این حالت باید
حداقل یک سال در صف انتظار برای دریافت وام بماند .همچنین
برای پرداخت وام مسکن از این محل محدودیت وجود داشته و
ساالنه به حدود  85هزار نفر اعطا خواهد شد.
بر این اساس وامهای پرداختی صندوق پسانداز مسکن شرایط
عام نداشته و برای همه متقاضیان کارساز نیست .در عین حال با وجود
اینکه این وام از سوی بانک مسکن و با سود  14درصد پرداخت می
شود ،بازپرداخت آن تا حدی سنگین و تا حدود یک میلیون و 200
هزار تومان در ماه بوده و به اذعان مدیران بانک مرکزی افرادی با
درآمد سطح پایین از عهده پرداخت آن برنمی آیند .مصوبه دیگر
شورای پول و اعتبار ،باز کردن دست بانکهای تجاری در پرداخت
تسهیالت مسکن بود که طبق آن به ازای هر واحد مسکونی در
شهر تهران تا  60میلیون تومان ،شهرهای بزرگ باالی  200هزار نفر
جمعیت  50میلیون تومان و برای سایر مناطق شهری تا  40میلیون
تومان تسهیالت پرداخت می شود .ولی باید توجه داشت که سود این
تسهیالت تا  21درصد بوده و بازپرداخت سنگینی تا بیش از دو برابر را
برای گیرنده به دنبال دارد .البته این تنها مشکل وام  60میلیونی نیست
و در شرایط سخت تر ،تا کنون بانکهای تجاری به ارائه این تسهیالت
وارد نشده اند و وجود خارجی ندارد چراکه وقتی در حالت عادی بانکها
منابع کافی برای تسهیالت دهی نداشته و تولید را هم نمی توانند به
طور کامل تامین مالی کنند ،مشخص است که فعال توان پرداخت
تسهیالت  60میلیونی مسکن را نخواهند داشت.

افزایش وام  35میلیون تومانی خریدمسکن
به  50میلیون تومان در دستور کار بانک مرکزی

عضو کمیته تحقیق و تفحص مجلس از بدهی بابک زنجانی:

بیشتر اموال بابک زنجانی نزد رضا ضراب در ترکیه است
عضو کمیته تحقیق و تفحص مجلس شورای
توگو با روزنامه
اسالمی از بدهی بابک زنجانی ،در گف 
«زمانترکیه»،گفت«:بیشتراموالگمشدهبابکزنجانی
نزد رضا ضراب در ترکیه است».
به گزارش ایسنا ،امیر عباس سلطانی در ادامه
با اشاره به اینکه "ثروت بابک زنجانی  5میلیارد
دالر است" ،گفت« :با توجه به اطالعاتی که در
دست داریم بابک زنجانی و رضا ضراب جدا از
هم نیستند و بخش اعظم اموال بابک زنجانی که
ایران به دنبال آن میگردد ،نزد رضا ضراب است .در این پرونده
زنجانی تنها نبوده و یک مافیای قوی پشت سر اوست که در روند
رسیدگی به پرونده مانع ایجاد میکنند».
وی در ادامه اظهار کرد« :این پول به ترکیه انتقال پیدا کرده و در
چرخه اقتصادی ترکیه است؛ به همین دلیل احتمال همکاری مقامات
ترکیه با ایران برای بازگرداندن این پول ضعیف است».
سلطانی با اشاره به اینکه "نام زنجانی چند ماه پیش از
لیست تحریمها خارج شد و ما انتظار داشتیم اموال به ایران
برگردد" ،افزود« :حدس میزنیم از بازداشت شدنش خبردار بوده
و حسابهایش را خالی کرده است .به نظر مقامات قضایی ،دارایی
زنجانی  5میلیارد دالر است .گفتههای خودش از داراییاش هم
این رقم را تأیید میکند اما اموال کشف شده بسیار پایینتر از این
رقم است .ما فکر میکنیم این پول بین افراد دیگری تقسیم شده
یا زنجانی شرکای نامعلومی داشته است .بیژن زنگنه وزیر نفت
هم تأیید کرده این میزان دارایی نسبت به مقدار نفت فروخته شده
بسیار کم است .متأسفانه در این مدت فقط بابک زنجانی به ما
گفته آزادم کنید تا بدهیام را بدهم».
سلطانی با بیان اینکه "تأخیر به نفع زنجانی است و او دارد وقت
تلف میکند تا افرادی که با او همکاری کردهاند برای انجام دادن

کارهایشان وقت داشته باشند" ،گفت« :مطمئنم که
بابک زنجانی هیچگونه همکاری با ما نخواهد کرد.
مدام اعترافاتش را عوض میکند و اطالعات نمیدهد.
ما سعی میکنیم که نگذاریم موضوع فراموش شود،
اما مقامات قضایی خواستهاند که در مورد پرونده با
رسانهها زیاد صحبت نکنم در حالی که طبق قانون
اساسی وظیفه و حق من به عنوان نماینده مجلس
است ».وی با یادآوری اینکه با وجود حق نمایندگان
برای مالقات با زنجانی و تحقیق و تفحص درباره
آن با این تقاضا کتب ًا موافقت نشده است ،اظهار کرد« :این تحقیق
و تفحص نباید محدود به بابک زنجانی شود .باید از تمامی کسانی
که در این پرونده نامی از آنها هست مثل رضا ضراب تحقیق
شود .اما خانواده او توسط دو نفر از نمایندگان از من خواستند که
نامی از او نبرم .اما در مورد او ما سند داریم ».سلطانی با تأکید بر
وجود اسنادی که از رابطه ضراب و زنجانی خبر میدهند ،از لزوم
پیگیری این اسناد با همکاری مسئوالن ترکیه خبر داد و گفت:
«چون به نظر ما این دو نفر جدا از هم نیستند .باهم همکاری
داشتهاند و طبق اسنادی که من دارم پولهایی که ما دنبالش
هستیم در کنترل رضا ضراب است .بخشی از پولهای بابک
زنجانی پیش ضراب است».
عضو کمیته تحقیق و تفحص مجلس با اشاره به برخی
مانعتراشیها در مسیر تحقیقات ،درباره احتمال محاکمه برخی
مسئوالن دولت گذشته در این پرونده اظهار کرد« :چیزی که
شاهدش هستیم این است که بعضی از کسانی که در دوره قبل بر
سر کار بودند یا هنوز مسئولیت دارند نمیخواهند پرونده جلو برود
یا مانع پیشرف آن میشوند .در نطق مجلس هم این را گفتم.
بابک زنجانی به تنهایی کالهبرداری نکرده است .پشت سر او
یک مافیای پر قدرت از پیشرفت تحقیقات جلوگیری میکند».

معاون اشتغال و کارآفرینی وزیر تعاون،
کار و رفاه اجتماعی خبر داد

بسته حمایتی دولت برای
معافیت مالیاتی کارآفرینان
و بنگاههای اقتصادی

معاون اشتغال و کارآفرینی وزیر تعاون ،از طراحی
بسته های حمایتی دولت برای ارائه معافیت های مالیاتی
ویژه کارآفرینان خبر داد.
حسن طایی در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما با
اشاره به تالش دولت برای توسعه اشتغال پایدار گفت:
کارآفرینان نقش مهمی در توسعه اشتغال پایدار کشور
دارند و دولت نیز بسته های حمایتی ویژه ای برای آنها
در نظر گرفته است.
وی افزود :بسته های حمایتی دولت برای بنگاه های
اقتصادی کوچک ،متوسط و بزرگ طراحی شده که
شامل حمایت های مالی و معافیت های مالیاتی است.
معاون توسعه اشتغال و کارآفرینی وزیر کار در ادامه از
پویایی و رونق بازار کسب و کار در سال  93خبر داد.
طایی افزود :سال  93بیش از  300هزار فرصت شغلی
در کشور ایجاد شد که بر اساس برنامه ریزی دولت و ارائه
بسته های حمایتی ،تا پایان سال  94فرصت های شغلی
بیشتری به وجود خواهد آمد.
معاون اشتغال و کارآفرینی وزیر کار با بیان این که
توافق هسته ای فرصت های سرمایه گذاری زیادی را
پیش روی سرمایه گذاران خارجی قرار می دهد ،افزود:
سرمایه گذاری در کشور منجر به ایجاد هزاران فرصت
شغلی می شود .طایی گفت :توسعه ارتباط کارآفرینان
ایران با نوآوری های جدید کشورهای خارجی ،قطعا نقش
موثری در اشتغال زایی و تامین منابع مالی و درآمدی ایفا
خواهد کرد.

نهایی شدن فرآیند
نقل و انتقال مسکن مهر
در شهر جدید پردیس
بر اساس اطالعیه شرکت عمران شهر جدید پردیس
فرایند نقل و انتقال مسکن مهر نهایی شده است.
به گزارش ایسنا ،شرکت عمران پردیس طی
اطالعیهای اعالم کرد در راستای اجرای بخشنامه
شماره ۱۲۱۷۷/۱۰۰/02مورخ ۱۳۹۳/۰۳/13وزارت راه و
شهرسازی ،به اطالع کلیه متقاضیان دارای واحد مسکن
مهر میرساند ،فرآیند نقل و انتقال مسکن مهر نهایی
شده است.
متقاضیان با در دست داشتن مدارک ذیل ,پس از
اعالم شروع نقل و انتقال میتوانند به سالن شماره سه
کارگزاری مسکن مهر مراجعه و نسبت به نقل و انتقال
اقدام نمایند.
 .۱قرارداد  /صورتجلسه انتخاب واحد
 .۲مدارک شناسایی خریدار و فروشنده
 .۳حضور همزمان خریدار و فروشنده
الزم به ذکر است کلیه متقاضیان دارای کارت قسط
میبایست ابتدا برای انتقال تسهیالت به بانک مسکن
مراجعه کرده و پس از انجام آن به همراه نامهای از سوی
بانک به کارگزاری مسکن مهر شرکت عمران شهر جدید
پردیس مراجعه کنند.

مرکز پژوهشهای مجلس پیش بینی کرد

کسری  ۴۹هزار میلیارد
تومانی بودجه ۹۴
مرکز پژوهشهای مجلس پیش بینی کرد ،امسال
کسری بودجه بیش از  ۴۹هزار میلیارد تومان باشد.
به گزارش فارس ،مرکز پژوهش های مجلس شورای
اسالمی در تحلیلی به وضعیت بودجه سال جاری پرداخت.
دفتر مطالعات بخش عمومی این مرکز اعالم کرد :با
توجه به عملکرد ارقام بودجه در سال گذشته ،وضعیت
بازار نفت ،وضعیت تحریم ها علیه ایران و شرایط بازار ،در
مجموع پیش بینی می شود ،در سال جاری منابع عمومی
دولت حدود  1874هزار میلیارد ریال محقق شود.
با توجه به عملکرد ارقام بودجه در سال گذشته و
ضرایب حقوقی کارکنان پیش بینی می شود هزینه ها
در حد  1560هزار میلیارد ریال قابل کنترل باشد و با
فرض تحقق  50هزار میلیارد ریالی در قسمت تملک
دارایی های مالی  ،منابع در دسترس برای اختصاص به
طرح های تملک دارایی های سرمایه ای مبلغ  264هزار
میلیارد ریال خواهد بود.
با توجه به حجم بسیار زیاد طرح های تملک دارایی
های سرمایه ای در دست اجرا و اعتبار باقیمانده برای
این طرح ها ضرورت دارد دولت برای تحقق هر چه بهتر
منابع و صرفهجویی هر چه بیشتر هزینه ها اهتمام جدی
به خرج دهد.
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دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور تشریح کرد

جزئیات تغییرات جدید قراردادهای کار

با ابالغ دستورالعمل شماره  41روابط کار ،قراردادهای کار به فرمتی
جدید تغییر یافت و پنج بند مهم از جمله درج دقیق نوع قرارداد کار و
حجم کار ،تعیین میزان و درجه مهارت نیروی کار ،شروط حق فسخ در
قراردادهای دائم وپرداخت مزایای قانونی نیروی کار به ازای مدت کارکرد
گنجانده شد.
به گزارش ایسنا ،هادی ابوی دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی
کارگران کشور با بیان این مطلب از تغییر فرمت قراردادهای کار خبر
داد و گفت :بر اساس دستورالعمل شماره  41روابط کار ،حق فسخ قرارداد
میان کارگر و کارفرما تنها در مورد قراردادهای دائم و غیر موقت امکانپذیر
خواهد بود .وی افزود :به موجب تبصره ( )3الحاقی به ماده ( )7قانون کار ،موضوع بند
( )1ماده ( )41قانون «رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور» مصوب
 1394.2.11مجلس شورای اسالمی؛ وزارت کار ،مکلف شده است برای قراردادهای کتبی
نمونه برگ مخصوص تهیه کرده و در اختیار کارگران و کارفرمایان قرار دهد.
ابوی تصریح کرد :در این قرارداد  11بندی چند نکته مورد توجه و تاکید است .در بند
یک قرارداد اشاره شده که بر طبق ماده  10قانون کار مشخصات طرفین باید به طور دقیق
در فرم قرارداد قید شود،همچنین نوع و میزان مهارت کارگر از نظر ساده ،نیمه ماهر و ماهر
بودن و یا درجه مهارت درباره کارگرانی که مهارت آنان درجه بندی شده ضروری است.
وی تعیین نوع و میزان مهارت کارگر را در ارتقای سطح دستمزد و حقوق کارگر موثر
خواند و افزود :به موجب این دستورالعمل در صورت اختالف در نوع و میزان مهارت
بین کارگر و کارفرما ،نظر سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور با دیگر مراجع صاحب
صالحیت مالک عمل خواهد بود.دبیر کل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران
کشور ادامه داد :بند دو قرارداد مشخص کننده نوع قرارداد است و برحسب اینکه قرارداد
«دائم» «،موقت» یا «کارمعین» باشد ،باید در فرم قرارداد ذکر شود که قرارداد دائم در این
دستورالعمل به قراردادی اطالق شده که کار ماهیتا مستمر بوده و مدتی نیز در قرارداد ذکر
نشده یا تاریخ انقضایی برای قرارداد تعیین نشده باشد.
همچنین «قرارداد مدت موقت» قراردادی است که مدتی در آن ذکر شود و یا اینکه
تاریخ انقضای قرارداد تعیین شود و یا ماهیت کار مستمر نمیباشد .قرارداد کار «کار معین»
نیز قراردادی است که در آن کارگر برای انجام کار مشخصی به کار گرفته میشود و بعد
از اتمام کار ،قرارداد نیز خاتمه مییابد.
وی ادامه داد :یکی از دغدغههای بزرگ جامعه کارگری نوع قراردادهای کار است که

بعضا سه ماهه و شش ماهه یا یکسال تنظیم میشود ولی در دستورالعمل
مذکور بر قید نوع قرارداد اعم از موقت ،دائم و معین تاکید شده است.
وی تصریح کرد :بند ( )3قرارداد به «نوع» کار یا حرفه یا «حجم» کار
و وظیفهای که کارگر به آن اشتغال مییابد ،اختصاص دارد که منظور از
حجم کار در قرارداد ،واحد کاال یا محصول و میزان کاری است که در
نظام کارمزدی یا کارمزد ساعتی در مقابل دریافت کارمزد ،مورد توافق
طرفین قرار میگیرد .ابوی از واریز حقوق کارگران به حسابهای بانکی
به عنوان یکی از مهمترین بندهای قراردادهای جدید کار نام برد و گفت:
سالها بود که کارگران خواهان واریز حقوق و مزایای خود به حسابهای
بانکی بودند و حاال این اقدام گام موثری در جهت پایان بخشیدن به پرداختهای سنتی
و دستی دستمزدها خواهد بود.
دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور واریز حقوق کارگران به
حسابهای بانکی را در صورت توافق کارگر و کارفرما امکانپذیر دانست و این امر را در
کاهش  30درصد اختالفات کارگری و کارفرمایی و پروندههای شکایات در مراجع حل
اختالف موثر خواند .ابوی همچنین از گنجاندن شرط فسخ قرارداد میان کارگر و کارفرما
تنها در قراردادهای دائم خبر داد و گفت :به استناد بند (ح) الحاقی به ماده ( )10قانون کار
و بند (ز) الحاقی به ماده ( )21قانون کار موضوع بندهای ( )2و ( )3ماده ( )41قانون «رفع
موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور» ،طرفین میتوانند در صورت توافق
در قرارداد کار حق فسخ درج کنند .وی گفت :گنجاندن شرط فسخ ،ویژه قراردادهای
غیرموقت و دائم است و در صورت درج این شرط در قراردادهای مدت موقت یا کار معین،
شرط مندرج باطل خواهد بود به عالوه شرط فسخ نباید خالف قانون بوده بلکه باید عرفا و
عقال امکانپذیر باشد .دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور همچنین از
پرداخت مزایای قانونی کارگران به ازای مدت کارکرد ولو یک ماه خبر داد و گفت :درحال
حاضر اختالف نظر شدیدی بین نمایندگان کارفرما و کارگر در مراجع حل اختالف است
که کارگری که زیر یکسال کار کرده سنوات ندارد در حالی که در ماده  7قانون کار و
قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و همچنین دستورالعمل شماره  41روابط کار این امر
مورد تاکید قرار گرفته و پیش بینی شده است که کارفرمایان به کارگران دارای قرارداد
موقت به نسبت مدت کارکرد ،مزایای قانونی پایان کار را به ماخذ هر سال یک ماه آخرین
مزد پرداخت کنند .وی در پایان ابراز امیدواری کرد :دستورالعمل شماره  41روابط کار به
سرنوشت بخشنامه لغو شده شماره  40منجر نشود.

معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت و رییس سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی تشریح کرد

تاثیر منفی اختالس 3هزار میلیارد تومانی بر پرداخت تسهیالت بانکی به صنایع
رییس سازمان صنایع کوچک و
شهرکهای صنعتی از پرداخت 600
میلیارد تسهیالت به صنایع کوچک
توسط بانک صنعت و معدن خبر داد
و گفت :بعد از ماجرای اختالس3000
میلیاردی ،بانکها نتوانستند در این زمینه
ورود کنند و جسارت خود را برای بررسی
پروژههای صنعتی و ارائه تسهیالت به
آنها از دست دادند.
به گزارش ایسنا ،سید محمدعلی سیدابریشمی  -معاون
وزیر صنعت ،معدن و تجارت  -در نشست هماهنگی و تعامل
با واحدهای صنعتی برتر استان تهران با بیان این که مشکل
عمده  70درصد واحدهای تولیدی تامین نقدینگی است ،گفت:
پیشنهاداتی را در این زمینه به سازمان مدیریت و برنامه ریزی
کشور ارائه کردهایم و در معاونت تولید نیز استقبال خوبی از آن
شد .وی افزود :هفته گذشته دومین جلسه با حضور بانک صنعت
و معدن داشتیم چرا که بیشتر سرمایهگذاران با این بانک در ارتباط
هستند .رییس سازمان صنایع کوچک و شهرهای صنعتی با اشاره
به پیشنهادات وزارت صنعت برای حل مشکل نقدینگی واحدها
اظهار کرد :به دنبال راهکاری هستیم که بتوانیم منابع الزم را در
حداقل یک پنجم برای بانکها تامین کنیم و آنها نیز با گردشی که
از آن ایجاد میکنند ،بتوانند سرمایه در گردش واحدهای صنعتی را
تامین کنند .رییس سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی
با اشاره به تفاهم سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی

ایران با بانک صنعت ومعدن مبنی بر
پرداخت  2000میلیارد تومان تسهیالت
در سال جاری به صنایع کوچک گفت:
تا کنون حدود  600میلیارد تومان از این
تسهیالت پرداخت شده که البته با توجه
به مذاکرات با وزارت تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی قرار است بانکهای تعاون و
رفاه نیز به این موضوع بپیوندند.
سیدابریشمی درباره اقدامات این
سازمان برای افزایش ارتباط دانشگاه با صنعت ادامه داد :ما
طرح فاجد پیشنهاد دادیم که فارغ التحصیالن دانشگاهی در
تخصصهای خود وارد واحدهای صنعتی شوند که در سال اول
نصف حقوق فرد را دولت و نصف حقوق وی را واحد صنعتی
پرداخت میکنند و در صورتی که واحد مذکور در سال بعد نیز به
آن فرد نیاز داشته باشد کل حقوق را خودش پرداخت خواهد کرد
که البته این موضوع در حد پیشنهاد است .رییس سازمان صنایع
کوچک وشهرهای صنعتی ایران با بیان این که با توجه به حجم
باالی صنایع کوچک در کشور ارزش افزوده و صادرات این بخش
قابل توجه نیست ،گفت :یکی از دالیلی که باعث شده واحدهای
صنعتی کوچک نتوانند رشد پیدا کنند عدم ارتباط آنها با واحدهای
بزرگ است .وی افزود :صنایع کوچک باید تامین کننده نیاز صنایع
بزرگ باشند و این در حالیست که صنایع بزرگ مواد اولیه خود
را به تنهایی تامین کرده و واحدهای کوچک به دنبال فروش
محصوالت خود هستند .سید ابریشمی بهرهوری پایین صنایع

کوچک را یکی دیگر از مشکالت این واحدها دانست و گفت:
برای بهبود وضعیت صنایع کوچک اقداماتی را انجام خوهیم داد
که این اقدامات در دو سرفصل ایجاد زیرساخت و آموزش خالصه
میشود .به گفته وی نیازی را که واحدهای صنعتی کوچک مستقر
در شهرکها دارند در سال های گذشته به خوبی تامین نشده
و دچار کمبودهایی در زمینه آب ،برق ،دسترسیهای مخابراتی،
اینترنتی و تصفیه فاضالب هستند که ما خود را موظف به حل
این مشکالت میدانیم.
رییس سازمان صنایع کوچک و شهرهای صنعتی در سالهای
گذشته به دلیل فشارهای سیاسی منابع کشور در جاهایی هزینه
شده که کیفی نبوده و ما به دنبال این هستیم با برداشته شدن این
فشارها منابع را در جایی مصرف کنیم که سرمایهگذار وجود دارد.
وی همچنین با تاکید بر اهمیت مساله آموزش نیروی انسانی
در شهرکهای صنعتی گفت :سرمایهگذاری در آموزش از بین
رفتنی نیست و ما این موضوع را در بودجههایی که داریم مد نظر
قرار دادهایم .سیدابریشمی با بیان این که شهرکهای فناوری و
مراکز کسب و کار از دیگر نکاتی است که میتواند باعث توسعه
فعالیت واحدهای صنعتی باشد در حالی که ما هنوز نتوانستیم
شهرک فناوری خود را در تهران داشته باشیم.
رییس سازمان صنایع کوچک و شهرهای صنعتی گفت :با
تالشهای انجام شده مشکالتی که برای  10هکتار زمین این
سازمان در منطقه  22وجود داشت ،حل و فصل شده و شهرک
فناوری در جوار فعالیتهای دانشگاه صنعتی شریف ایجاد خواهد شد
که در حال حاضر به دنبال اخذ مجوزهای آن هستیم.

مدیر کل تعاونیهای توزیعی وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی خبر داد

ساخت  1/5میلیون واحد مسکن اجتماعی طی  5سال آینده

مدیر کل تعاونیهای توزیعی وزارت تعاون
کار و رفاه اجتماعی گفت :در صورت تامین
منابع مالی از سوی دولت ،یک و نیم واحد
مسکونی در طرح مسکن اجتماعی ظرف
مدت پنج سال ساخته خواهد شد.
به گزارش خبرنگار ایسنا ،احمد بیگدلی
شاملو در جریان بازدید از پانزدهمین
نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان اظهار
کرد :دولت متناسب با اعتبارات و امکانات
خود هدفگذاری کرده که ظرف پنج سال
طرح مسکن اجتماعی را به انجام برساند.
وی گفت :وزارت تعاون درصدد است تا گروههای کم درآمد
نظیر جامعه کارگری و بهزیستی را از این طریق صاحب خانه
کند و سازمان تامین اجتماعی ،صندوق بازنشستگی و سازمان
بهزیستی را در جریان این طرح به کار گرفته است.
بیگدلی شاملو افزود :در حال حاضر مقدمات اجرای طرح
مسکن اجتماعی فراهم شده است اما در صورت تامین امکانات
الزم و خروج دولت از مضیغهی مالی ،اجرای مسکن اجتماعی با
شتاب بیشتری دنبال خواهد شد .مدیر کل تعاونیهای توزیعی
وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد :در حال حاضر
دولت تمام توان خود را برای تکمیل پروژههای مسکن مهر قرار
داده است و پس از ساماندهی مسکن مهر و به نقطه مطلوب
رسیدن پروژههای مسکن مهر ،مسکن اجتماعی را آغاز خواهد
کرد.

به گفته بیگدلی شاملو،
متقاضیان مسکن اجتماعی که
در انتظار آغاز این طرح از سوی
دولت هستند میتوانند از مزایای
مسکن مهر نیز بهره مند شوند.
چرا که از ارزان بودن زمین و
تخفیف وام بانکی با کارمزد کم
از جمله مزیتهای طرح مسکن
مهر به شمار میرود.
وی در حاشیهی این
نمایشگاه نیز جمع خبرنگاران اظهار کرد :طرح مسکن اجتماعی
طرحی است که مورد تفاهم میان وزارت تعاون و وزارت راه و
شهرسازی قرار گرفته و تفاهمنامهای است که بر دو اصل استوار
شده است؛ اول پرداختن به گروههای کم درآمد که نمیتوانند
مسکن خود را در شرایط کنونی تامین کنند و دوم ساخت و ساز
در بافتهای فرسوده و ساماندهی آنها به لحاظ فنی تا از تبعات
بافتهای فرسوده پیشگیری کنند.
به گفته وی در حال حاضر قیمت مسکن در حدی است
که برخی گروههای درآمدی نمیتوانند صاحب مسکن شوند لذا
رویکرد دولت در مسکن اجتماعی پرداختن به این دو هدف
اساسی است.
مدیر کل تعاونیهای توزیعی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
در ادامه از مسکن مهر به عنوان نوعی مسکن اجتماعی یاد کرد
و افزود :تفاوت مسکن مهر با مسکن اجتماعی در بحث وضعیت

زمین است .اساسا هر پروژه یا طرحی که مبتنی بر ارائه خدمات
ویژه از طرف دولت و متضمن پرداخت یارانه برای ساخت مسکن
باشد ،به آن اجتماعی میگویند.
ت یا اینکه
وی گفت :امروز مسکن از دو طریق قابل تامین اس 
همراه با یارانه و کمک باشد ،یا اینکه براساس نظام عرضه و
تقاضا و از طریق بازار تامین شود.
بیگدلی شاملو تاکید کرد :در حال حاضر با سه نوع قیمت
گذاری یا سه نوع مسکن با پارادایم متفاوت روبرو هستیم .یکی
مسکن اجتماعی است که در واقع همراه یارانه است و میتواند
زمین  ،تسهیالت ارزان قیمت یا کمکهای مالی و اعتباری را
شامل شود .وی افزود :نوع دیگر مسکن براساس قیمت تمام شده
است که مثل تعاونیهای مسکن واحدهای مسکونی را بر مبنای
عدم دریافت سود و با قیمت تمام شده ساخته و تحویل اعضا
میدهند و نوع سوم تامین مسکن در چارچوب پارادایم بازار و
نظام عرضه و تقاضای حاکم است.
به گفته وی نوع دیگری از مسکن که بر مبنای پرداخت
یارانه یا قیمت بازار نیست وجود دارد که در آن تعاونیهای مسکن
متعارف وارد عمل میشوند و هرگونه ساخت وساز توسط این
تعاونیها به این نحو است که بر مبنای قیمت تمام شده ،زمین را
خریداری کرده ولی براساس قیمت بازار با اعضا حساب نمیکنند.
وی در پایان رویکرد دولت درطرح مسکن اجتماعی را ساماندهی
بافتهای فرسوده و در اولویت قراردادن تامین مسکن گروههای
کم درآمد نظیر کارگران و معلوالن و افراد تحت پوشش بهزیستی
عنوان کرد.

وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی:

یارانه طبقات پایین جامعه قطع نمیشود

وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه یارانه
طبقات پایین جامعه حفظ میشود ،گفت :میخواهیم
امنیت غذایی را در سفرههای طبقات پایین جامعه ایجاد
کنیم.
به گزارش فارس ،علی ربیعی ظهر امروز در جمع
بازنشستگان تامین اجتماعی در کانون فرهنگی تربیتی
شهید باهنر الهیجان و جمعی از شالیکاران و مردم
این شهرستان اظهار کرد :گیالن و الهیجان تاکنون
انسانهای بزرگی را در تاریخ سیاسی کشور داشتند که
در تحوالت بزرگ اجتماعی ایران تاثیرگذار بودهاند.
وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان انصاری
استاندار اسبق گیالن و کریمی معاون عمرانی وی تصریح کرد :ترورهایی که هیچ منطقی
نداشت موجب شهادت این عزیزان شد .وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ادامه داد :زمانی که
کارمان را آغاز کردیم فضایی توام با ناامیدی حاکم بود و اشتغال به صفر رسیده و آثار تحریم
بر زندگی مردم به وضوح قابل رؤیت بود .وی خاطرنشان کرد :تمام تالش خود را به کار
گرفتیم تا واقعیات را به مردم بگوییم و تمام اقدامها کارشناسانه باشد .ربیعی با اشاره به اینکه
باید برای نسل آینده برنامهریزی کنیم ،ادامه داد :نباید شادیهای کوتاهمدت به مردم هدیه
کرد بلکه باید با تصمیمگیریهای مناسب شادی به ملت بخشید .وی با تصریح بر اینکه شهر
الهیجان به صورت ذاتی زیباست ،یادآور شد :الهیجان باید حق بیشتری به لحاظ خدمات
و گردشگری داشته باشد .وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی درباره وضعیت چای تصریح کرد:
موضوع چای برای دولت از اهمیت باالیی برخوردار بوده و تاکنون در چهار مرحله این موضوع
مطرح و بررسی شده است .وی اظهار کرد :درباره بیمه سالمت بخش اعظمی از مردم حاشیه
الهیجان زیرپوشش آن قرار گرفتهاند و سعی داریم بهترین خدمات را بدون دریافت وجهی
در بیمارستانهای کشور ارائه کنیم .ربیعی به موضوع یارانه اشاره کرد و با بیان اینکه یارانه
طبقات پایین حفظ میشود ،گفت :میخواهیم امنیت غذایی را در سفرههای طبقات پایین
جامعه ایجاد کنیم .وی با بیان اینکه تا پایان سال  95سعی داریم تمام خانوادههای زیر نظر
تامین اجتماعی صاحبخانه شوند ،یادآور شد :طرحی را دنبال میکنیم که در یک یا دو سال
آینده هیچ فرزند معلولی به دنیا نیاید .این مقام عالی وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی خدمات
بیمه تکمیلی و سفرهای زیارتی را از جمله خدمات برای بازنشستگان تامین اجتماعی دانست.
وی خاطرنشان کرد :نمیخواهیم به مردم آمار دروغ دهیم و تالش میکنیم معوقات سالهای
گذشته مستمریبگیران تامین اجتماعی را پرداخت کنیم.

سازمان ملل در جدیدترین گزارش خود پیش بینی کرد

کاهش  ۹میلیون نفری جمعیت ایران
تا سال  2100میالدی!

سازمان ملل در جدیدترین گزارش خود از وضعیت جمعیتی جهان پیش بینی کرد جمعیت
ایران تا سال  ۲۱۰۰میالدی حدود  ۹میلیون نفر کاهش یابد و به  ۶۹.۹۳۷میلیون نفر برسد.
به گزارش تسنیم ،دفتر امور اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل جدیدترین گزارش خود از
چشم انداز جمعیت جهان تا سال  2100میلیادی را منتشر کرده است.
بر اساس این گزارش جمعیت جهان در اواسط سال جاری میالدی به  7.439میلیارد نفر
رسیده است که  50.4درصد از این رقم مرد و  49.6درصد زن هستند .آسیا با  4.363میلیارد
نفر پرجمعیت ترین قاره جهان شناخته شده است .جمعیت آفریقا  1.186میلیارد نفر ،اروپا 738
میلیون نفر ،آمریکای التین  634میلیون نفر ،آمریکای شمالی  358میلیون نفر و اقیانوسیه 39
میلیون نفر برآورد شده است .سازمان ملل روند رشد جمعیت در جهان را کاهش اعالم کرده
است به طوری که  10سال پیش نرخ رشد جمعیت جهان  1.24درصد بود که این رقم در حال
حاضر به  1.18درصد رسیده است .با نرخ کنونی رشد جمعیت جهان هر سال  83میلیون نفر
به جمعیت جهان افزوده می شود .این گزارش ایران را در بین کشورهایی قرار داده است که
در بازه زمانی  15سال گذشته نرخ جایگزینی پایینی داشته اند .براساس برآورد سازمان ملل
جمعیت ایران در نیمه  2015به  79.109میلیون نفر رسیده است که  39.835میلیون نفر مرد
و  39.274میلیون نفر زن هستند .این گزارش پیش بینی کرده است جمعیت ایران تا سال
 2100نسبت به جمعیت کنونی حدود  9میلیون نفر کاهش یابد و به  69.937میلیون نفر برسد.
ایران که در سال جاری در رتبه  17پرجمعیت ترین کشورهای جهان قرار گرفته است در سال
 2100حتی بین  30کشور پرجمعیت جهان هم نخواهد بود .در عین حال پیش بینی شده است
جمعیت ایران تا سال  2030حدود  9میلیون نفر افزایش یابد و به  88.529میلیون نفر برسد.
در سال  2050نیز جمعیت ایران  92.219میلیون نفر پیش بینی شده که بر این اساس رتبه
 21پرجمعیت ترین کشور جهان به ایران خواهد رسید .بر اساس برآوردهای سازمان ملل نرخ
رشد جمعیت ایران در بازه زمانی  2010تا  2015نسبت به  5ساله قبل افزایش داشته است.
نرخ رشد ساالنه جمعیت ایران در سال های  2005تا  2010بالغ بر  1.15درصد بوده که رقم
در سال های  2010تا  2015به  1.27درصد رسیده است.

 46کشور ،مشتری بیش از  16هزار تن پسته
ایران طی  4ماه اول امسال
آمار صادرات پسته تازه و خشک نشان میدهد که طی چهار ماه اول امسال  46کشور
جهان مشتری بیش از  16هزار تن پسته ایران بودهاند که این میزان صادرات نسبت به مدت
مشابه پارسال  15برابر افزایش یافته است.
به گزارش ایسنا ،آمارها از میزان صادرات پسته طی چهارمین ماه امسال نشان میدهد
که صادرات پسته روند صعودی را که از ابتدای سال جاری آغاز کرده بود ،ادامه داده و به این
ترتیب در تیر ماه صادرات این محصول نسبت به همین بازه زمانی در سال گذشته نزدیک
به  9برابر افزایش وزنی داشته است .بر اساس این آمار ایران طی تیرماه  94به میزان 3500
تن پسته با پوست تازه یا خشک به دیگر کشورها صادر کرده است که ارزش آن به کمتر از
 30میلیون دالر میرسد .بر این اساس صادرات پسته به لحاظ وزنی نسبت به همین مدت در
سال گذشته  9برابر افزایش پیدا کرده است و این درحالی است که قیمت هر کیلوگرم از این
محصول  0.1دالر کاهش یافته و به  8.4دالر رسید ه است .همچین آمار گمرک نشان میدهد
که طی چهار ماهه نخست امسال با  15برابر شدن صادرات پسته به لحاظ وزنی ،صادرات این
محصول مجموعا به بیش از  16هزار تن و ارزش نزدیک به  135میلیون دالر رسیده است.این
در حالی است که در همین مدت طی سال گذشته ایران تنها کمی بیش از یکهزار تن پسته
به دیگر کشورها صادر کرده بود که ارزآوری آن به کمتر از  10میلیون دالر میرسید.
همچنین در این مدت پسته در رتبه شانزدهم محصوالت صادراتی ایران قرار گرفته و 46
کشور در سراسر جهان از مشتریان این محصول به حساب میآیند.
فهرست اقالم صادراتی گمرک از چهارماهه نخست سال جاری نشان میدهد که ایران در
این مدت به کشورهای امارات ،انگلستان ،بالروس ،یوگسالوی ،پاکستان ،جمهوری آذربایجان،
آلبانی ،آلمان ،اردن ،ازبکستان ،اسپانیا ،استرالیا ،اسلواکی ،افغانستان ،اوکراین ،ایتالیا ،بحرین،
برزیل ،بوسنی ،تاجیکستان ،تایوان ،ترکیه ،ترکمنستان ،تونس ،سوریه ،سنگاپور ،سوئد ،شیلی،
صربستان ،عراق ،عربستان ،روسیه ،قرقیزستان ،قزاقستان ،قطر ،کویت ،لبنان ،لهستان،
لیتوانی ،مالزی ،مصر ،مکزیک ،هنگ کنگ ،هند ،ویتنام و یونان پسته صادر کرده است.
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وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری خبرداد

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور خبر داد

ثبتنام 178هزار و  62داوطلب در آزمون
استخدامی آموزش و پرورش
مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور
از ثبت نام  178هزار و  62داوطلب در آزمون
استخدامی وزارت آموزش و پرورش خبر داد.به
گزارش ایسنا ،دکتر حسین توکی گفت :ثبتنام
برای شرکت در آزمون استخدام پیمانی در مشاغل
آموزشی وزارت آموزش و پرورش  94از روز پنجشنبه
15مرداد ماه از طریق شبکه اینترنتی سازمان سنجش
به نشانی  www.sanjesh.orgآغاز شد و در
ساعت  24روز چهارشنبه  21مرداد ماه نیز پایان
پذیرفت .وی درمورد آمار ثبت نام کنندگان اظهار کرد:
بر اساس آخرین آمار اعالم شده  178هزار و  62داوطلب در این آزمون ثبت نام کردهاند .مشاور
عالی سازمان سنجش درمورد تاریخ توزیع کارت و برگزاری آزمون استخدامی آموزش و
پرورش نیز گفت :کارت شرکت در این آزمون و برگ راهنمای آن از روز سه شنبه 24
شهریور ماه از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور توزیع و آزمون نیز روز جمعه
 27شهریورماه در مراکز استان ها برگزار می شود.
پذیرش 10هزار و  193دانشجو در مقطع دکتری دانشگاهها و
موسسات آموزش عالی دولتی
مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور گفت :اسامی  10هزار و  193پذیرفته
شده نهایی آزمون دکتری  Ph.Dنیمه متمرکز سال  94از طریق سایت سازمان
سنجش  www.sanjesh.orgاعالم شد .دکتر حسین توکلی افزود :از تعداد 10
هزار و  193پذیرفته شده نهایی آزمون دکتری  4414نفر زن هستند.
وی افزود :کلیه پذیرفته شدگان نهایی باید برای اطالع از تاریخ و مدارک الزم
ثبت نام (عالوه بر مدارک مندرج در اطالعیه ای که همراه فهرست اسامی انها روی
سایت سازمان سنجش قرار میگیرد) به پایگاه اطالع رسانی دانشگاه یا موسسه محل
قبولی مراجعه نمایند و در صورت نبودن برنامه زمانی خاص الزم است در یکی از
روزهای شنبه  31مرداد ،یکشنبه و دوشنبه اول و دوم شهریور ماه با توجه به شرایط و
ضوابط اعالم شده برای ثبت نام به دانشگاه یا موسسه عالی ذیربط مراجعه نمایند.
انتشار کارنامه نتایج آزمون دکتری از اول شهریور
وی در ادامه اظهار کرد :با توجه به کنترل های متعدد و بررسیهای انجام شده
از صحت نتایج اطمینان حاصل شده است اما با این وجود داوطلبان می توانند پس
از دریافت کارنامه نتایج آزمون که از روز یکشنبه اول شهریور ماه از طریق سایت
سازمان سنجش منتشر می شود در صورتی که منحصرا در مورد کد رشتههای
امتحانی معرفی شده سوال دارند حداکثر تا روز پنج شنبه  30مهرماه منحصرا از
طریق سیستم پاسخگویی اینترنتی در سایت سازمان سنجش اقدام کنند .مشاور عالی
سازمان سنجش آموزش کشور در پایان تاکید کرد :داوطلبان توجه داشته باشند به
کلیه مواردی که از طریق دیگر به غیر از شیوه مذکور صورت پذیرد یا پس از تاریخ
 30مهرماه باشد پاسخ داده نمی شود.

معاون آموزشی وزیر علوم خبر داد

پذیرش بدون آزمون دانشجویان نمونه سال 93
در مقاطع باالتر عالوه بر پذیرش بدون آزمون
10درصد دانشجویان برتر در مقطع ارشد
و  20درصد در مقطع دکتری
معاون آموزشی وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری از پذیرش بدون آزمون دانشجویان
نمونه سال  93در مقاطع باالتر خبر داد .به گزارش ایسنا ،دکتر مجتبی شریعتی نیاسر
با اشاره به درخواست دانشجویان نمونه سال  93مبنی بر امکان ادامه تحصیل در
مقاطع باالتر بدون آزمون ،گفت :قرار شد بنا به درخواست این دانشجویان بخشنامهای
به دانشگاهها ابالغ شود که بر اساس آن دانشگاهها ،دانشجویان نمونه سال  93را
بدون آزمون در مقاطع باالتر پذیرش کنند .وی افزود :این پذیرش عالوه بر 20
درصد یا  10درصد دانشجویان نخبهای است که طبق روال توسط دانشگاهها پذیرش
میشوند .معاون آموزشی وزیر علوم با تاکید بر اینکه این تصمیم برای دانشجویان
وزارت علوم است گفت :چنانچه دانشجویی از رشته های وزارت بهداشت به رشتههای
وزارت علوم تغییر رشته دهد نیز شامل این قانون میشود.
معاون آموزشی وزیر علوم در ادامه درمورد بازنگری رشته ها نیز اظهار کرد:
بازنگری رشته ها در حال بررسی است و رشته های علوم پایه در صدر بازنگری قرار
دارند به نحوی که ۷۵درصد رشته های علوم پایه بازنگری شده اند .شریعتی در پایان
با تاکید بر اینکه بازنگری رشته ها طبق برنامهریزی پیشبینی شده پیش می رود،
افزود :اما فرآیند بازیینی رشته ها در شورای تحول علوم انسانی کمی عقب تر از برنامه
پیش می رود و آن ها معتقد هستند به زمان بیشتری برای این کار نیاز دارند.

افزایش  15درصدی شهریه
دانشگاه علمی  -کاربردی
رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی از افزایش 15درصدی شهریه این دانشگاه
در سال تحصیلی جدید خبر داد .به گزارش ایسنا ،دکتر محمدعلی اخباری با اشاره به
نرخ تورم اعالمی از سوی دولت اظهار کرد:از آنجا که نرخ تورمی که از سوی دولت
اعالم شد  15درصد است و از سوی دیگر مراکز علمی کاربردی موظف به پرداخت
حقوق هستند،دانشگاه مجبور به افزایش میزان شهریهها است.
رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی تاکید کرد :این افزایش شهریه برای مقاطع
کاردانی و کارشناسی اعمال میشود .رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی با اشاره
به کاهش رشتههای ارائه شده در دفترچه کاردانی این دانشگاه ،نیز توضیح داد :دلیل
کاهش رشتهها هم توقف دوره است و هم به این دلیل است که دانشگاه جامع علمی
کاربردی باید نیاز روز بازار را پاسخگو باشد و چنانچه مرکزی نتواند این نیاز را پاسخ
دهد توقف دوره میگیرد .همچنین طبق برنامهریزیهای انجام شده خودارزیابیها
آخر شهریور ماه به پایان میرسد.

پرداخت صددرصد هزینه فرصت مطالعاتی نخبگان مقطع دکتری
از سوی وزارت علوم

وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری از پرداخت صددرصدی
هزینههای فرصت مطالعاتی نخبگان مقطع دکتری خبر داد.
به گزارش ایسنا ،دکتر محمد فرهادی مراسم تقدیر از
دانشجویان نمونه سال  93که با حضور معاون اول رییس جمهور،
وزیر علوم ،وزیر بهداشت و جمعی از معاونین و روسای دانشگاهها
در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد ،با تاکید بر اینکه توجه به
تحصیالت تکمیلی و کیفیت آموزشی از ابتدا در دستور کار وزارت
علوم قرار داشته است ،گفت :تبدیل دانشگاهها به دانشگاههای
نسل سوم و کارآفرین و بازنگری رشتههای تحصیلی به منظور
اینکه رشتههای عملی ،کارآموزی و کارورزی الزم را داشته باشند
در راستای افزایش کیفیت صورت گرفته است.
وی با اشاره به بازنگری رشته های تحصیلی اظهار کرد:
تا پایان تابستان حدود  300رشته تحصیلی بازنگری میشود.
همچنین بازنگری  300رشته علوم انسانی نیز در حال انجام
است.
وزیر علوم با بیان اینکه دانشگاههای تیپ یک  20درصد
نخبگان و دانشگاههای تیپ دو  10 ،درصد نخبگان را بدون
آزمون در مقاطع باالتر پذیرش میکنند در مورد جذب متقاضیان
هیات علمی گفت :در فراخوان اخیر وزارت علوم برای جذب
هیات علمی حدود  29هزار نفر ثبت نام کردند اما ظرفیت پذیرش
 9هزار نفر است و اولویت استخدام با نخبگان است.
دکتر فرهادی ادامه داد :دانشجویان نخبه دکتری میتوانند
 6ماه از دوران تحصیل خود را به عنوان فرصت مطالعاتی به
کشورهای دیگر بروند و  100درصد هزینههای فرصت مطالعاتی

را وزارت علوم پرداخت میکند در صورتی
که این میزان در مورد دانشجویانی که نخبه
نیستند  50درصد است.
وی با اشاره به نقشه جامع علمی کشور
اظهار کرد :این نقشه هنوز تدوین نشده
است،در صورتی که وزارت بهداشت این نقشه
را برای تایید به شورا ارائه کرده است .البته
این فرایند در وزارت علوم به دلیل گستردگی
رشتهها به طول انجامیده و تا پایان تابستان
تمام میشود.
وی با بیان اینکه بررسی دانشگاههای
ماموریتگرا و آییننامه ارتقای هیات علمی
به شدت مدنظر است افزود :صرف داشتن مقاله مدنظر نیست
و فعالیتهای علمی باید گسترده شود.
در ادامه مراسم تقدیر از دانشجویان نمونه دکتر هاشمی وزیر
بهداشت و درمان و آموزش پزشکی با اشاره به دو اصل نقدپذیری
و اعتدال اظهار کرد :دانشجویان نمونه باید به این دو اصل توجه
ویژه ای داشته باشند تا بتوانند پیشرفت کنند.
وی با بیان اینکه مبدا همه تحوالت دانشگاه ها هستند ،
افزود :به همین دلیل انتخاب دانشجویان نمونه و کسب معرف
علمی و اجتماعی می تواند در راس برنامه ها باشد.
وی افزود :نمونه بودن به این معنی است که ضمن خودباوری
نقد پذیر باشیم زیرا هیچ فرد جز ذات خدا و معصومین (ع) بری
از خطا نیست.

هاشمی با تاکید فرد نمونه در علم
همیشه به دنبال طرح مسأله است گفت :
این فرد سعی میکند به عمق مطالب دست
پیدا کند.
وزیر بهداشت با تاکید بر اینکه اعتدال
از مواردی است که دانشجویان نمونه باید
به آن توجه کنند اظهار کرد :امورات کشور
با اعتدال پیش می رود و همچنین دین بر
بحث اعتدال تاکید دارد و افرادی که عالم
هستند حتما معتدل نیز هستند.
دکتر هاشمی با اشاره بر مذاکرات ایران
با  5+1گفت :ایران در این مذاکرات دو اصل
نقد پذیری و اعتدال را رعایت کرد و به همین دلیل توانست به
توفیق دست پیدا کند.
وی با اشاره به درخواست دانشجویان نمونه مبنی بر عضویت
در کسوت هیأت علمی گفت :تاکنون نتوانستیم هیچ مجوزی از
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای هیأت علمی دریافت
کنیم.ان شاء اهلل بتوانیم استخدام کنیم و در این استخدام نخبه
ها به معنی واقعی مدنظر هستند.
وزیر بهداشت در پایان با تاکید بر اینکه باید نخبگان باید
کارآفرین باشند افزود :همه نباید منتظر باشند که دولت آنها را
استخدام کند و خودشان باید کارآفرینی کنند .امیدواریم فرصت
اشتغال در بخش خصوصی با حمایت دولت و خرید خدمت بیش
از گذشته فراهم شود.

دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی فعالیتهای این شورا
درخصوص روند رسیدگی به پرونده بورسیهها را تشریح کرد.
به گزارش ایسنا ،مخبر دزفولی در جمع خبرنگاران تاکید
کرد :اخیرا با پیشنهاد شورای عالی انقالب فرهنگی کمیتهای با
مسئولیت وزیر علوم و با حضور نماینده وزارت بهداشت ،نماینده
دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی ،نماینده وزارت علوم ،رییس
کمیسیون اصل  90مجلس تشکیل شده و به جز بسیاری از
موارد تصمیمگیری درخصوص بورسیهها را به سرانجام رسانده
و تعداد کمی از آنها باقی مانده که شاید به دلیل نداشتن ضوابط
مورد توجه وزارت علوم بررسی آنها به تاخیر افتاده که این مساله
در وزارت علوم در حال بررسی است .بنابراین شورای انقالب
فرهنگی برای حل مساله بورسیهها وارد شده و مواردی که واقعا

تخلف رخ نداده ،توسط شورای انقالب فرهنگی و وزارت علوم
تصویب شده اما مواردی که اشکالی به آنها وارد است و در حیطه
اختیارات وزارت علوم است ،در حال بررسی است .وی گفت:
غیر از موارد علمی و آموزشی پرونده بورسیهها ،مراجع قضایی
در سایر موارد میتوانند وارد شده و به تظلمخواهیها رسیدگی
کنند .بنابراین بحثی که مربوط به موضوعات علمی و آموزشی
است در اختیار شورای عالی انقالب فرهنگی و وزارتین است و
اگر کسی اشکال و یا شکایتی دارد ،میتواند به کمیتهای که
مامور بررسی شکایت مستقر در وزارتخانههاست ،مراجعه کند اما
درخصوص مسائل غیرعلمی و غیرآموزشی دیوان عدالت اداری
میتواند وارد شود.
دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی در مورد شورای تحول

علوم انسانی اظهار کرد 15 :کارگروه ذیل این شورا شکل گرفته
و در چندین رشته از جمله حقوق مدیریت ،روانشناسی ،علوم
تربیتی ،علوم سیاسی ،جامعهشناسی کارگروههایی با حضور اساتید
دانشگاه تشکیل شده و چندین درس مورد بازنگری قرار گرفتهاند.
این اصالحات ضمن ارائه دروس در دانشگاهها انجام میشود تا
باعث وقفه در ارائه دروس نشود.
مخبر دزفولی در خاتمه خاطرنشان کرد :هماهنگی خوبی بین
وزارت علوم و شورای تحول وجود دارد و هر برنامهای که شورای
تحول بررسی و تصویب میکند به وزارت علوم ابالغ میشود و
وزارت علوم آن را در شورای برنامهریزی درسی تصویب و اجرایی
میکند .بخشی از این تحوالت و اصالحات مواد درسی از مهرماه
امسال وارد دروس دانشگاهی میشود.

ورود شورای عالی انقالب فرهنگی به پرونده 3هزار و 702
بورسیه دکتری بدون آزمون دولت سابق با تشکیل کمیته جدید

شرایط و ضوابط جدید پذیرش فارغالتحصیالن ممتاز در مقاطع ارشد و دکتری دانشگاه آزاد
به منظور تسهیل فرصت ادامه تحصیل فارغ التحصیالن
ممتاز دانشگاه آزاد اسالمی شرایط جدیدی درنظر گرفته
شده که به داوطلبان مقطع کارشناسی ارشد امکان ادامه
تحصیل بدون آزمون را می دهد.
به گزارش ایسنا ،دکتر علوی فاضل معاون سنجش
و پذیرش دانشگاه آزاد با اعالم این خبر اظهار داشت:
برای سال تحصیلی  ۹۴-۹۵متقاضیان ادامه تحصیل در
مقطع کارشناسی ارشد برای رشته های غیر علوم انسانی
میبایست معدل  ۱۶و برای رشته های علوم انسانی حداقل

معدل  ۱۷را کسب کنند.
وی در ادامه درخصوص ممتازین ادامه تحصیل
در مقطع دکتری گفت :فارغ التحصیالن ممتاز مقطع
کارشناسی ارشد گروه علوم انسانی می بایست معدل 18.5
و برای سایر رشته ها کسب معدل  17.5ضروریست.
الزم به ذکر است که برای رشته های پزشکی و
دامپزشکی کسب معدل  ۱۷مالک عمل قرار خواهد
گرفت.
وی خاطرنشان کرد :طبق سایر شرایطی که در دفترچه

راهنما در زمان ثبت نام درج خواهد شد ،داوطلبان دوره
دکتری تخصصی گزینش و دعوت به مصاحبه خواهند شد.
به گزارش روابط عمومی معاونت سنجش و پذیرش دانشگاه
آزاد علوی فاضل در پاسخ به این سوال که چند درصد از
ظرفیت پذیرش شامل حال ممتازین مقاطع ارشد و دکتری
می شود ،گفت :برای مقطع کارشناسی ارشد ۱۰درصد
از ظرفیت و برای مقطع دکتری تخصصی ۲۰درصد از
ظرفیت برای استعدادهای برتر و فارغ التحصیالن ممتاز
درنظر گرفته شده است.

معاون سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد تشریح کرد

اعالم نتایج آزمونهای کارشناسی ،ارشد و دکتری دانشگاه آزاد
معاون سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد گفت :نتایج
آزمون کارشناسی ارشد و آزمون سراسری دانشگاه آزاد در
روزهای  17و  18شهریور ماه اعالم میشود .به گزارش
ایسنا ،دکتر مجتبی علوی فاضل برنامه زمان بندی اعالم
نتایج دانشگاه آزاد را به تفکیک اعالم کرد .به گفته وی،
دوشنبه ( 16شهریورماه) نتایج آزمون دکترای تخصصی
پژوهش محور ،سه شنبه ( 17شهریورماه) نتایج آزمون
کارشناسی ارشد ،چهارشنبه ( 18شهریورماه) نتایج آزمون
سراسری ورود به دانشگاهها در مقطع کارشناسی ،کاردانی
و دکترای حرفهای و روز پنجشنبه ( 19شهریورماه)

نتایج آزمون دکترای تخصصی آموزشی پژوهشی اعالم
میشود .وی گفت :داوطلبان میتوانند در روزهای مقرر به
سامانههای  azmoon.comو sanjesh.iau.ac.ir
برای دریافت نتایج خود مراجعه کنند.
آغاز ثبت نام پذیرفتهشدگان از  21شهریور
معاون سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد همچنین در
خصوص زمان بندی ثبت نام این دانشگاه گفت :روز شنبه
و یکشنبه  21و  22شهریورماه ثبت نام پذیرفت ه شدگان
دورههای دکترای پژوهش محور و دکترای تخصصی
آموزشی پژوهشی ،دوشنبه و سه شنبه  23و  24شهریورماه

ثبت نام پذیرفت ه شدگان کارشناسی ارشد و چهارشنبه 25
شهریورماه ثبت نام پذیرفته شدگان سراسری کاردانی،
کارشناسی و دکترای حرفهای صورت میگیرد.
علوی فاضل در رابطه با نحوه ثبت نام پذیرفته شدگان
گفت :این افراد برای ثبت نام باید به واحد دانشگاهی که در
آن پذیرفته شدهاند مراجعه کنند و مدارک الزم که شامل
اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی 12 ،قطعه عکس،
اصل مدرک پایه ،ریز نمرات مقطع تحصیلی قبلی و برای
آقایان کارت معافی و یا پایان خدمت (در صورت معافیت و
گذراندن خدمت سربازی) است را به همراه داشته باشند.

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش:

امکان ترمیم نمرات امتحانات نهایی داوطلبان کنکور فراهم شد

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش از تصویب «ترمیم
نمرات دانشآموزان برای کنکور» در شورای عالی آموزش و
پرورش خبر داد و گفت :براین اساس داوطلبانی که تمایل به
شرکت در کنکور دارند میتوانند در دروسی که نمرات آنها پایین
است برای یک بار دیگر در امتحانات نهایی شرکت کنند.
به گزارش ایسنا،مهدی نوید ادهم مصوبات  915امین جلسه
شورای عالی آموزش و پرورش را اعالم و اظهار کرد :دراین
جلسه نخستین مصوبه شورا در زمینه تنظیم جدول تطبیق
وضعیت تحصیلی دانش آموزان نظام قدیم با نظام جدید در دوره
متوسطه بود که پس از بحث و بررسی فراوان مقرر شد دانش
آموزان با رعایت شرط سنی در پایه متناظر نظام جدید ادامه
تحصیل دهند.

وی افزود :اگر شرایط سنی افراد طبق ضوابط اجازه حضور در
مدارس روزانه را نمیداد به مدارس بزرگساالن یا آموزش از راه
دور هدایت میشوند.
دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش در ادامه با بیان اینکه
مصوبه دیگری نیز داشتیم گفت :بر این اساس امکان ترمیم
نمرات دانشآموزی فراهم می شود .با توجه به قانون سنجش
و پذیرش دانشجو مصوب مجلس که بر ضرورت درنظر گرفتن
سوابق تحصیلی دانش آموزان برای پذیرش در دانشگاهها تأکید
دارد ،شورای عالی آموزش و پرورش مصوبهای را در خصوص
ترمیم نمرات دانش آموزی داشت.
نوید ادهم افزود :تعدادی از دانش آموزان و خانوادهها
درخواست ترمیم نمرات تحصیلی خود را داشتند و براساس

مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش به آنها اجازه داده میشود
برای یک بار هر دانش آموز به صورت داوطلب آزاد در امتحانات
نهایی دوره متوسط شرکت کرده و برای ارتقای نمره یک یا چند
درس خود اقدام کنند.
دبیرکل شورای عالی اموزش و پروش با بیان اینکه هر
داوطلب آزادی که میخواهد در کنکور شرکت کند اما نمره چند
درس او پایین است و از آنجایی که سوابق تحصیلی در کنکور
تأثیر داشته و این موضوع به ضرر داوطلب خواهد بود ،براساس
مصوبه شورا اجازه دارد برای یک بار به صورت داوطلب آزاد در
دروسی که نمرات آنها پایین است شرکت کند گفت :بدیهی است
نمرات جدید داوطلب برای رقابت در کنکور به سازمان سنجش
ارائه می شود.
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اظهارات جدید سخنگوی قوه قضاییه
درباره پروندههای بابک زنجانی ،سعید مرتضوی ،جیسون رضائیان،
زمینخواری در گردنه «حیران» و دکل نفتی گمشده

سخنگوی قوه قضاییه گفت که سعید مرتضوی در
خصوص برخی اتهامات تبرئه و در مورد برخی دیگر
محکوم به حبس و رد مال شده است.
به گزارش ایسنا ،حجتاالسالمو المسلمین
محسنیاژهای در هشتاد و سومین نشست خبری خود با
رسانهها با اشاره به پرونده سعید مرتضوی گفت :حکم این
پرونده صادر شده ،ولی هنوز به دست من نرسیده است.
وی افزود :آقای مرتضوی در مورد برخی از اتهامات
تبرئه و نسبت به برخی دیگر محکوم به حبس و رد مال
شده است که بنده تا زمان قطعیت حکم از بیان جزئیات
معذورم.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سئوال که حکم
صادره مربوط به کدام پروند ه مرتضوی است؟ گفت :حکم
صادره در مورد پروندههایی است که به دادگاه رفته بود.
 8وکیل مشغول مطالعه پرونده نفتی هستند
محسنیاژهای اظهار کرد :پرونده نفتی  -بابک زنجانی
و دو نفر از متهمان آن  -توسط  8وکیل دادگستری مورد
مطالعه قرار گرفته است که چهار نفر از وکال از طرف
شرکت نفت ،یک نفر از طرف بابک زنجانی ،یکی از
متهمان دو وکیل دارد و دیگری یک وکیل مشغول مطالعه
پرونده هستند.
وی یادآور شد :پرونده مذکور ،پرونده سنگینی است و
اوراق زیادی دارد .حدود  209جلد پرونده با ملزومات است
که هر یک از جلدها کمتر از  200صفحه ندارد.
معاون اول قوه قضاییه با اشاره به برگزاری دادگاه بابک
زنجانی در تاریخ  11مهرماه سال جاری گفت :ان شاء اهلل
بتوانیم اولین جلسه دادگاه را برگزار کنیم.
وی در ادامه با اشاره به پرونده فرد دیگری که در
خصوص مسائل ارزی مدتها پیش دستگیر شده است،
گفت :از  12مرداد ماه اولین جلسه دادگاه وی شروع شد و
فقط چهار جلسه طول کشید تا کیفرخواست خوانده شود،
این پرونده سنگین است و همچنان دادگاهش ادامه دارد.
اعمال نفوذ مشایی در پرونده فساد  3هزار
میلیارد تومانی تاکنون اثبات نشده است
محسنی اژهای در پاسخ به سئوالی درباره مصاحبه وزیر
دادگستری با یکی از رسانهها و اشاره به نقش رئیس دفتر
رئیسجمهور سابق در پرونده سه هزار میلیاردی گفت :در
پرونده سه هزار میلیاردی تا آنجا که من حضور داشتم
همیشه مطرح بود که ایشان اعمال نفوذ کرده ولی چیزی
در این خصوص تا آن زمان به اثبات نرسید.
وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا اعضای دولت
دهم از وزیر دادگستری شکایت کردهاند و شکایت مشایی
از پورمحمدی به کجا رسید؟ گفت :من اطالع ندارم که
شکایت حقوقی مطرح کرده باشند .بعضی وقت ها مطالبی
را در سایت ها مطرح میکنند ،اما اینکه دولت یا ریاست
جمهوری شکایت حقوقی از آقای پورمحمدی کرده باشد
اطالعی ندارم.
محسنی اژهای افزود :طبیعی است که هر کسی که
شکایت میکند باید مستندات خود را ارائه کند .اگر بر
اساس برداشت اولیه ،اتهام متوجه طرف باشد ،او خواسته
میشود و از توضیح میخواهند و اگر هم آن فرد روحانی
باشد پروند ه به دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت ارجاع
میشود.
قصد و انگیزه نمایندگان برای مالقات با بابک
زنجانی را بررسی میکنیم
محسنیاژهای در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا
نامه نمایندگان برای مالقات با بابک زنجانی به رئیس
قوه قضاییه رسیده است و آیا وساطت علی الریجانی در
این زمینه صحت دارد ؟ گفت :من در جلسه پیش گفتم که
اگر نمایندگان خواسته قانونی داشته باشند با آن موافقت
میشود .االن هم این نامه رسیده و قرار گذاشته شده که
نمایندگان بیایند و صحبت کنیم تا ببینیم نظر و خواسته
آنها در مورد مالقات چیست.
وی با بیان اینکه اگر خواسته نمایندگان قانونی باشد با
آن موافقت می کنیم ،گفت :االن می خواهیم ببینیم قصد
و انگیزه نمایندگان از این مالقات چیست؟
محسنی اژهای گفت :در مورد رایزنی هم اطالعی ندارم
ضمن اینکه نیازی به رایزنی وجود ندارد.
خبرنگاری از صحت و سقم واگذاری باشگاه داماش
گیالن به نزدیکان مهآفرید امیرخسروی سئوال پرسید
که محسنی اژهای گفت :اینکه واگذار شده یا نه اطالعی
ندارم ،اما باید گفت که کل اموال مه آفرید مصادره نشده
بود .او از لحاظ مالی به رد مال و جزای نقدی محکوم
شده بود و طبیعی است وقتی که رد مال و پرداخت جزای
نقدی صورت می گیرد بقیه اموال متعلق به خودشان یا
بستگانشان است.
محسنی اژهای همچنین در این نشست گفت که در
رابطه با پرونده جعل سند و تصرف  290هکتار از زمین

های پردیس و بومهن ،سه نفر بازداشت شدهاند.
محسنیاژهای با بیان اینکه با زمینخواران برخورد
میشود و امیدواریم این برخورد درس عبرتی برای سایرین
باشد گفت :در همین ماه های اخیر یعنی در سال  94در
استان مرکزی از  82هکتار زمین که به صورت غیر قانونی
تصرف شده بود رفع تصرف شد.
وی گفت که در این رابطه در خراسان رضوی ،البرز،
کرمان و مازندران نیز رفع تصرف شده و موارد دیگری هم
در حال رسیدگی است.
سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد :یکی از متهمان فتنه
 88که به خارج رفته بود و به کشور برگشت ،با گزارش
وزارت اطالعات تحت تعقیب قرار گرفت و پرونده اش در
حال رسیدگی است.
خبرنگاری پرسید آیا توقف اعدام قاچاقچیان مواد مخدر
در نتیجه تغییر سیاست قوه قضاییه است یا اینکه فشارهای
حقوق بشری باعث تعطیلی اجرای این احکام شده است؟
محسنی اژهای گفت :هیچ کدام ،کسانی که حکمشان
در حد اعدام باشد و این حکم قطعی شود ،حکمشان اجرا
میشود لذا نه متوقف شده و نه تعطیل.
محسنی اژهای در پاسخ به سئوالی درباره وابستگی
یکی از موسسههای مالی به پرونده بابک زنجانی و انجام
 20هزار میلیارد تومان نقل و انتقال بانکی گفت :قطعا
موضوع این مبلغ نه مطرح است و نه صحیح .اما در مورد
یک ضمانت نامه هشت هزار میلیارد تومانی بین موسسه
مورد اشاره و آقای بابک زنجانی موضوع مطرح بود لکن
انجام نشده است و اینکه به کجا رسید یا میرسد اطالعی
ندارم.
محسنیاژهای همچنین در پاسخ به سئوالی درباره
اظهارنظر ناصر سراج مبنی بر اینکه اگر جزئیات پروندههای
ممسنی و اردبیل افشا شود برخی باید از کشور فرار کنند،
گفت :این که جناب آقای سراج فرموده اند را اطالعی
ندارم ،اما نسبت به توضیحاتی که در جلسه قبل راجع به
این موضوع گفتم حرف اضافهای ندارم.
جیسون رضائیان مطلقا در مورد خبرنگاری
متهم نیست
محسنی اژهای گفت :آقای جیسون رضائیان در خصوص
بحث خبرنگاری متهم نیست؛ چرا که ما خبرنگاران زیادی
داریم که تابعیت کشورهای دیگر را دارند و در ایران خبر
تهیه میکنند.
وی گفت که از بیان جزئیات پرونده وی معذورم.
معاون اول قوه قضائیه با یادآوری اینکه آخرین جلسه
دادگاه وی برگزار شد ،ادامه داد :وکیل مدافع جیسون
رضائیان تقاضای ارائه الیحه کتبی را داده است که بر
همین اساس به آنها فرصت داده شد .به نظرم تا آخر این
هفته یا هفته دیگر حکم پرونده وی صادر میشود.
خبرنگار دیگری از محسنی اژهای در مورد این موضوع
که گویا آقای محمدرضا رحیمی مرخصی گرفته و قرار
بوده خود را در وقت مقرر به زندان معرفی کنند ،اما به
زندان نرفتهاند ،سئوال کرد که محسنیاژهای گفت :خیر،
ایشان همچنان در زندان هستند و مرخصی نیامدهاند ،البته
من در برخی از سایتها و اس ام اسها این موضوع را
دیدم ولی صحت ندارد.
محسنی اژهای در مورد آخرین وضعیت پرونده میزان
که مورد سئوال یکی دیگر از خبرنگاران بود ،گفت :اتفاق
خاصی در این پرونده نیفتاده و افراد هنوز در بازداشت
هستند.
وی ادامه داد :بخشی از وجوهی که به بانک مرکزی
داده بودند اخذ شده و به طلبکاران داده شده است .از
کسانی که سپرده کمتری در این زمینه داشتهاند شروع
کردهاند تا بخشی از پولهایی که وصول شده به آنها داده
شود.
معاون اول قوه قضائیه با تاکید بر اینکه موسسه مذکور
منحل شده است ،گفت :البته ناگفته نماند شعبات این
موسسه و کارمندان آن ستادی را در خراسان رضوی به
ریاست استاندار تشکیل دادهاند که به بعضی از موضوعات
مانند پدیده و میزان رسیدگی و آن را ساماندهی کنند.
اظهارات سخنگوی قوه قضاییه
درباره زمینخواری در گردنه حیران
محسنی اژهای در مورد زمینخواری در گردنه حیران

که سئوال یکی دیگر از خبرنگاران بود ،گفت :منطقهای که
شما اشاره کردید یک منطقه خوش آب و هواست و منطق ه
گردشگری هم محسوب میشود ،البته من خودم آنجا را
ندیدهام و از آن اطالع ندارم.
وی ادامه داد :جایی که در این منطقه ویالسازی
میشود بیش از  2هزار هکتار است که از این  2هزار
هکتار بالغ بر  1هزار هکتارش مربوط به منابع طبیعی
است و  1هزار هکتار دیگر آن جزء مستثنیات است ،یعنی
در اختیار افراد بوده و مالک دارد.
وی ادامه داد :طرح جامعی به نام طرح هادی را در
آنجا پیاده کردهاند و بر اساس آن طرح ،برخی از افراد که
صاحب مستثنیات هستند ساخت و سازهایی را کردهاند که
با مجوز دهیاری ،شورای شهر و ...بوده و عدهای دیگر هم
از بخش زراعی مجوز گرفتهاند.
معاون اول قوه قضائیه تصریح کرد :تعداد معدودی
یعنی حدود  20الی  30نفر ،کسانی هستند که از هیچ کجا
مجوز اخذ نکردهاند .بحث این است که آیا کسانی که جزء
مستثنیات هستند ،حق ویالسازی در منطقه دارند؟ زیرا
باید نهادهای ذیربط در این زمینه تصمیمات الزم را اخذ
کنند ،البته پروندههایی در این مورد به قوه قضائیه گزارش
شده ،هم در استان اردبیل و هم در استان گیالن .از قوه
قضائیه و استانداری در حال رسیدگی موضوع و تفکیک
زمینها هستند تا بفهمند که کسانی که با مجوز ساخت و
ساز را انجام دادهاند باید چه کار کنند.
سخنگوی قوه قضائیه یادآور شد :یکی از مشکالت ما
این است که مراکز مختلف جواز ساخت را میدهند .در
رسیدگیهایی که قوه قضائیه انجام میدهد اگر این ساخت
و سازها غیرمجاز باشد حتم ًا برخورد میکنیم.
خبرنگاری سئوال خود را اینگونه مطرح کرد که پرونده
آقای «ز» کسی که از رانت استفاده کرده رسیدگی شد
ولی در مورد پرونده  12هزار میلیاردی که وی در آن
نقش داشت ،شما اعالم کردید که متهم بازداشت ولی
با قید وثیقه آزاد شد .آخرین وضعیت این پرونده به چه
صورت است؟
محسنیاژهای پاسخ داد :در مورد پرونده زنوزی که شما
به آن اشاره کردهاید (بنده اسم وی را میآورم به خاطر
اینکه بخشی از حکمشان قطعی است) باید بگویم که وی
دو پرونده داشت .یکی از پروندههایش مربوط به مبلغی بود
که به بانکها بدهکار بود و زمانی که بازداشت شد بعضی
از اموال را تحویل داد و قبل از دادگاه با بانکها تسویه
کرد .در پرونده دیگر وی به حبس و جریمه نقدی محکوم
شد که هر دو مجازاتها نیز انجام شد.
وی ادامه داد :اما پرونده دیگری هم دارد که در حدود
 12هزار میلیارد است ولی ثابت نشده اما مبلغ قابل توجهی
بود .پرونده مفتوح دیگری هم وی غیر از پرونده  12هزار
میلیاردی دارد که به نتیجه نرسیده و بنده نشنیدهام که وی
بازداشت باشد.
سخنگوی قوه قضائیه در مورد صحبت آقای میرکاظمی
و اینکه مقداری پول اخذ و به حزب اعتدال و توسعه
واگذار شده است که مورد سئوال یکی دیگر از خبرنگاران
بود ،گفت :این موضوع را از خودشان بپرسید که مستنداتش
چیست.
پرونده موسوم به دکل گمشده
تاکنون به دادگاه ارسال نشده است
در ادامه نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه،
محسنیاژهای در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا در
پرونده بابک زنجانی کیفرخواست جدیدی صادر شده است
گفت :غیر از سه نفری که پرونده آنها به دادگاه ارسال
شده ،پرونده بقیه افراد هنوز به کیفرخواست نرسیده است.
خبرنگاری با اشاره به صدور مجوز برای بابک زنجانی
از سوی مسئوالن دولت قبل پرسید آیا اسم مسئوالن ارشد
دولت دهم نیز در پرونده نفتی مطرح است ؟ که محسنی
اژهای گفت :فعال چیزی که به کیفرخواست رسیده ،خیر.
در این ها نیست .اما پرونده هنوز بسته نشده و افرادی به
عنوان مطلع یا متهم احضار شده و از آن ها تحقیق به
عمل آمده است.
وی ادامه داد :ممکن است بعدا چیزی ثابت شود اما
چیزی که تا االن به دادگاه آمده ،خیر .یعنی مسائلی که
اشاره کردید در این ها نیست اما پرونده هنوز بسته نشده و
در حال رسیدگی است.
خبرنگاری از برخورد قوه قضاییه با فضاسازی علیه
شورای نگهبان سئوال پرسید که محسنی اژه ای گفت:
چنانچه کسی به نهاد داخل نظام از جمله شورای نگهبان
تهمت و افترایی وارد کند ،جرم و قابل پیگرد است.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین درباره وضعیت پرونده
موسوم به دکل گمشده گفت :بازرسی کل کشور در دو سه
مرحله نسبت به این موضوع گزارش تهیه کرد و پرونده
ادامه در صفحه 8

مجلس تصویب کرد

ممنوعیت بهکارگیری بازنشستگان
در ادارات و سازمانهای دولتی
کلیات طرح ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان تصویب شد.
به گزارش ایسنا ،نمایندگان مجلس کلیات طرح ممنوعیت بکارگیری
بازنشستگان را با  171رأی موافق 26 ،رأی مخالف و  5رأی ممتنع از مجموع 228
نماینده حاضر در مجلس به تصویب رساندند.
هادی قوامی نماینده اسفراین به عنوان اولین مخالف کلیات این طرح
گفت :اشتغالزایی راههای فراوانی دارد و نباید آن را از طریق استفاده نکردن از
بازنشستگان فراهم کرد .استفاده از بازنشستهها به معنای استفاده از تجارب و
سرمایههای اجتماعی کشور است.
وی تاکید کرد که نخواستن بازنشستهها به معنای طلب کردن سرمایههای
کشور است و باید از آنها در کنار نیروهای جوان استفاده شود.
سیدهادی حسینی نماینده قائمشهر به عنوان اولین موافق کلیات این طرح
گفت :در شرایطی که جوانان تحصیلکرده بسیاری در کشور بیکار هستند استفاده
از بازنشستهها و بهره نگرفتن از جوانان دلیلی ندارد و این به معنای عدم استفاده
از نوآوری است.
وی تاکید کرد :استفاده از یک بازنشسته درهر دستگاه به معنای عدم بهرهگیری
از  3هزار و  600نیروی جوان است .جوانان به ما میگویند که چرا تنها در زمان
جنگ و دفاع از میهن از آنها نام برده میشود و اولویتی برای بهرهگیری از آنها در
اشتغال وجود ندارد.
نادر قاضیپور نماینده ارومیه به عنوان دومین مخالف این کلیات گفت :این طرح
خالف برنامه پنجم ومغایر با اصول  110 -3و  128قانون اساسی است.
وی افزود :اگر بازنشستگان را خانهنشین کنیم دیگر نمیتوان از تجارب آنها
استفاده کرد که این به کشور آسیب میرساند.
سیدناصر موسوی الرگانی نماینده فالورجان به عنوان دومین موافق کلیات این
طرح گفت :آیا جوانان نمیتوانند کارهای بازنشستگان را انجام دهند در حال حاضر
 36هزار معلم بازنشسته در آموزش و پرورش به کار گرفته شده است و در مقابل از
نیروهای جوان استفاده نمی شود .طبیعتا معلمی که  30سال کار کرده دیگر حوصله
توجهات الزم را به دانشآموزان کالس اولی را ندارد.
پورابراهیمی نماینده کرمان به عنوان سومین و آخرین مخالف کلیت گفت :طرح
مورد بررسی در کمیسیون با اهداف طراحان مغایرت دارد  .به گفته وی این طرح
همان برنامه پنجم با یکسری اصالحات است و بر آن تعیین تکلیفی صورت نگرفته
است .حمید رسایی نماینده تهران به عنوان سومین و آخرین موافق کلیات گفت که
به کارگیری بازنشستگان خالف قانون اساسی است .خالفی که در این دولت تبدیل
به یک اصل شده و از بازنشستگان دولت کارگزاران استفاده شده است.
وی با بیان این که بازنشستگان ریسکپذیر نیستند گفت :در حال حاضر مدیری
در کابینه وجود دارد که به اذعان اعضای دولت توان اداره وزارتخانه را ندارد که این
خود موید آن است که باید از جوانان استفاده شود موضوعی که مقام معظم رهبری
نیز بر آن تاکید فراوان دارند.

دستگیری شیاد تبهکار به اتهام کالهبرداری
از  12متقاضی خرید «مسکن مهر پرند»
در رباطکریم
فرمانده انتظامی شهرستان رباط کریم از دستگیری کالهبرداری خبر داد که با وعده
اعطای مسکن مهر اقدام به کالهبرداری از  12تن از شهروندان کرده بود.
به گزارش ایسنا ،سرهنگ جعفر علیزاده در تشریح جزئیات این خبر گفت :در پی شکایت
فردی مبنی بر کالهبرداری از وی  ،مأموران کالنتری پرند رسیدگی به موضوع را در دستور
کار خود قرار دادند.
وی با اشاره به تحقیقات ماموران اظهار کرد :مأموران پلیس پس از تحقیق و بررسی
از شاکی متوجه شدند که این فرد در سال  91یک واحد آپارتمان خریداری کرده و شرکت
مسکن مهر متعهد شده که یک سال بعد واحد را تحویل وی دهد ،اما هیچ اقدامی برای
تحویل واحد انجام نشده و در نهایت واحد مسکونی به نام فرد دیگری جانمایی شده است.
علیزاده با بیان اینکه مأموران پلیس مشخصات فرد کالهبردار را از شاکی گرفته و تحقیقات
خود برای شناسایی و دستگیری وی را آغاز کردند ،گفت :ماموران پس از هماهنگی قضایی
و تشکیل یک تیم عملیاتی به محل کار وی اعزام و متهم به هویت معلوم را دستگیر کردند
و برای بررسی و بازجویی به پلیس آگاهی انتقال دادند .فرمانده انتظامی شهرستان رباط
کریم با اشاره به بازجوییهای پلیس از این متهم خاطرنشان کرد :متهم دستگیر شده در
بازجویی های پلیسی جرم خود را قبول کرده و به  12فقره کالهبرداری به همین شیوه در
شهر پرند اعتراف کرد .به گفته وی متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی
تحویل مرجع قضایی شد.

دستگیری مرد کینهجو به اتهام انتشار
شماره تلفن همراه همسر سابقش
در شبکههای اجتماعی در قم
رييس پليس فتاي فرماندهي انتظامي استان قم از دستگيري فردي متهم به مزاحمت
اينترنتي خبر داد.
به گزارش اعتماد ،سرهنگ علي موالي در تشريح اين خبر گفت :با شكايت فردي مبني بر
اينكه شخص ناشناسي با ثبتنام وي در يك سايت همسر يابي و انتشار شماره همراه وي در
شبكههاي اجتماعي باعث ايجاد مزاحمت و سلب آسايش وي شده است و پروندهاي در اين
خصوص تشكيل شد .اين مقام انتظامي بيان داشت :پليس فتاي استان با انجام يكسري
اقدامات فني و تخصصي موفق شد متهم را شناسايي كرده كه در بررسيها مشخص شد
متهم همسر سابق شاكي بوده است.
وي اظهار كرد :طي يك عمليات پليسي متهم دستگير و با اعتراف به بزه انتسابي بيان
كرد به علت عصبانيتي كه از همسر سابقم داشتم ،شماره تلفن وي را در شبكههاي اجتماعي
قرار داده و با توجه به اينكه كليه اطالعات فردي و هويتي او را داشتم با هويت وي در يك
سايت همسريابي نيز ثبتنام كردم.
رييس پليس فتاي فرماندهي انتظامي استان قم افزود :در ادامه متهم به همراه پرونده
تشكيل شده براي تكميل مراحل قانوني به دادسرا معرفي شد.
سرهنگ موالي در خاتمه به شهروندان هشدار داد :وقوع هر گونه تخطي از قانون در
فضاي مجازي مانند فضاي حقيقي جرم تلقي شده و قابل پيگيري است.
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انتقال یکصد زندانی ایرانی از عراق به کشور
 100نفر از زندانیان ایرانی محبوس در عراق به کشور منتقل شدند.
به گزارش ایسنا ،بهدنبال پیگیری سرکنسولگریهای جمهوری اسالمی ایران در
اربیل و سلیمانیه عراق و در چارچوب موافقتنامه انتقال محکومان بین ایران و عراق،
تعداد  100نفر از زندانیان ایرانی در این کشور ،تحویل مقامات ذیربط کشورمان شده
و به داخل کشور منتقل شدند.

پلیس به دنبال دستگیری دزد جوان
با بررسی فیلم سرقت از یک منزل در تهران
پلیس آگاهی با انتشار تصویر یک سارق منزل
در حین سرقت از شهروندان خواست وی را شناسایی
کنند.
به گزارش ایسنا ،در تاریخ  26تیرماه امسال یکی
از شهروندان با مراجعه به کالنتری  121سلیمانیه به
مأموران اعالم کرد که منزلش واقع در خیابان پیروزی
– انتهای خیابان مقداد مورد سرقت قرار گرفته است.
با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع سرقت منزل"و
به دستور بازپرس شعبه هفتم دادسرای ناحیه 14
تهران ،پرونده برای رسیدگی در اختیار پایگاه ششم
پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.
مالباخته پس از حضور در پایگاه ششم آگاهی،
در اظهاراتش به کارآگاهان گفت :به همراه خانواده
در تاریخ  23تیرماه به منزل یکی از بستگان رفته و در حدود ساعت  23همان شب به خانه
بازگشتیم و متوجه موضوع سرقت نشده اما دو روز بعد به دلیل پیدا نشدن طال و جواهرات
اعضای خانواده و همچین وجود شواهد مبنی بر دستکاری در سیم کشی دوربین های
مداربسته نصب شده در خانه و نهایتا بههم ریختگی در چیدمان وسایل منزل بهویژه در اتاق
فرزندانم ،به بازبینی تصاویر دوربینهای مداربسته پرداخته و متوجه حضور جوانی ناشناس
در داخل خانه شدیم .مالباخته در توضیح تصاویر زمان سرقت به کارآگاهان گفت :سارق در
ساعت  21از بالکن منزل واقع در طبقه دوم وارد آپارتمان شده؛ ابتدا با چراغ قوه به بازرسی
کلی پرداخته و در ساعت  21:38بعد از حصول اطمینان از عدم حضور ساکنان وارد اتاق
فرزندانم شده و کلید برق اتاق را روشن و صرفا به دنبال طالها میگشته که فیلم به خوبی
زمان سرقت طالها را نشان میدهد .ضمنا از آنجائیکه گاو صندوق نیز در داخل اتاق فرزندانم
قرار داشته و سارق قصد سرقت محتویات داخل آن را داشته اما با وجود پیگیریهای بسیار
خوشبختانه موفق به پیدا کردن کلید گاو صندوق نشده است .در آخرین لحظه سارق متوجه
دوربین های مداربسته شده و تالش کرده تا آن را از کار بیندازد اما موفق به این کار نشده
است .مرکز اطالع رسانی پلیس آگاهی تهران بزرگ ،با انتشار این خبر اعالم کرد :با توجه
به ادامه رسیدگی به پرونده و برای شناسایی و دستگیری هرچه سریع تر متهم دستور انتشار
بدون پوشش تصویر بهدست آمده این شخص از سوی مقام قضایی صادر شده است ،بنابراین
کلیه کسانی که موفق به شناسایی تصویر متهم (سارق) شده و اطالعاتی در خصوص هویت،
محل سکونت ،محل های تردد و حتی دیگر اقدامات مجرمانه این شخص دارند میتوانند
هرگونه اطالعات خود را از طریق شماره تماس  33190005در اختیار کارآگاهان پایگاه ششم
پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار دهند.

دستگیری شیاد تبهکار به اتهام برداشت از
حساب بانکی تاجر آهن با اسناد جعلی در تهران
رئیس پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ
از دستگیری متهم سابقهداری که با جعل هویت
افراد ،نسبت به برداشت از حسابهای بانکی
آنان اقدام کرده بود ،خبر داد.
به گزارش ایسنا ،در تاریخ  14مرداد امسال
از طریق مرکز فوریتهای پلیسی  ،110یک
فقره دستگیری در یک طالفروشی در منطقه
ستارخان به کالنتری  118اعالم شد که با
حضور مأموران در محل و انجام بررسی های
اولیه مشخص شد جوانی حدودا  25ساله قصد داشته تا با عابربانک متعلق به شخص
دیگر و استفاده از یک کارت ملی که صاحب مغازه طالفروشی با بررسی آن متوجه
مجعول بودن آن شده اقدام به خرید بیش از  35میلیون تومان طال و جواهر و سکه
کند که صاحب طالفروشی با اطالع از موضوع بالفاصله اقدام به قفل کردن در مغازه و
نهایتا دستگیری این جوان با کمک سایر همکارانش کرده است .در ادامه بررسی های
اولیه و در بازرسی بدنی از فرد دستگیر شده که خود را مصطفی محمدحسینی معرفی
کرده بود ،مأموران موفق به کشف کارت ملی شخصی به نام حسین جابری و همچنین
رسید خرید بیش از سه میلیون تومان ارز از یک صرافی در منطقه میدان فردوسی شدند
 .با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع جعل و برداشت غیرمجاز از حساب بانکی افراد و
به دستور شعبه اول بازپرسی دادسرای ناحیه  2تهران ،پرونده برای رسیدگی در اختیار
تیم مبارزه با جعل و کالهبرداری پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت و
کارآگاهان با بررسی حساب بانکی محل برداشت غیرمجاز پول اطالع پیدا کردند که
صاحب حساب حسین جابری در زمینه خرید و فروش آهن آالت فعالیت داشته و پس
از بهدست آوردن اطالعات حساب بانکی این شخص اقدام به افتتاح حساب مجدد به
نام وی ،دریافت کارت عابربانک المثنی و نهایتا برداشت دهها میلیون از حساب این
شخص و خرید طال و جواهر و ارز کرده است .
در ادامه تحقیقات و با بهره گیری از بانک اطالعات مجرمان سابقه دار  ،کارآگاهان
ضمن شناسایی هویت واقعی متهم به نام مرتضی اطالع پیدا کردند که وی یکی از
مجرمان سابقه دار بوده و برابر سوابق موجود در پرونده بارها به اتهم ارتکاب جرایم
مختلف نظیر زورگیری ،جعل و کالهبرداری و استفاده از اسناد مجعول دستگیر و روانه
زندان شده است.
بر اساس اعالم مرکز اطالع رسانی پلیس آگاهی پایتخت ،سرهنگ کارآگاه داوود
مرادی ،رئیس پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ ،با اعالم این خبر گفت :با توجع
به سوابق متهم در ارتکاب جرایم مختلف بهویژه در زمینه جعل و کالهبرداری و
احتمال ارتکاب سایر جرایم ارتکابی ،دستور انتشار بدون پوشش تصویر متهم از سوی
مقام قضایی صادر شده است ،لذا از کلیه شکات و مالباختگانی که موفق به شناسایی
تصویر متهم شدند دعوت می شود تا برای طرح و پیگیری شکایات خود به نشانی
پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ واقع در خیابان آزادی – خیابان زنجان شمالی
مراجعه کنند.
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اظهارات جدید سخنگوی قوه قضاییه
درباره پروندههای بابک زنجانی ،سعید مرتضوی ،جیسون رضائیان،
زمینخواری در گردنه «حیران» و دکل نفتی گمشده
ادامه از صفحه 7
را به دادسرا ارجاع داد .دادسرا افرادی را احضار کرده و
پرونده در حال رسیدگی است ،اما هنوز به دادگاه ارسال
نشده است.
محسنیاژهای در مورد این موضوع که آیا معاون اول
دولت قبل در پرونده فردی به نام روزچنگ نقش داشته
است ،گفت :نه ،چنین موضوعی در کیفرخواست نیامده
است.
خبرنگار دیگری سئوال خود را اینگونه مطرح کرد که
عنوان شده انجمن صنفی معلمان کشور به نمایندگان
گفتهاند که  13مردادماه دوران محکومیت رسول بداغی
به پایان رسیده ولی وی همچنان در زندان است ،در این
زمینه توضیحات الزم را بدهید که محسنی اژهای گفت:
نه چنین چیزی نیست .اگر کسی محکومیتش به اتمام
رسیده باشد از زندان آزاد می شود .در بعضی مواقع متهم
در یک پرونده محکومیتی دارد ولی پرونده دیگری را هم
دارد .طبیعی است که اگر محکومیت پرونده دیگر آن باقی
باشد یا قراری برای وی صادر شود ،متهم نمیتواند از
زندان آزاد شود.
وی یادآور شد :بحث در این مورد است که کسانی که
قبل از قانون مجازات فعلی محکوم شدهاند و ماده 134
قانون در مورد آنها اعمال نشده ،آیا ذیل ماده در مورد آنها
قابل اعمال است یا خیر .صدر این ماده میگوید که اگر
کسی دارای  2الی  4جرم باشد به چه صورت مجازات
میشود .اگر وی  3جرم داشته باشد اشد مجازات برای وی
اعمال و در اجرای مجازات نیز اشد مجازات اجرا میشود.
اختالف حقوقی در این زمینهها وجود دارد.
وی یادآور شد :در مورد فردی هم که شما نامش را
بردید من چیز خاصی نمیدانم و به صورت کلی مطالبم
را گفتم.
خبرنگاری سئوال خود را اینگونه مطرح کرد که
گهگاه ما شاهد اتهام زنی به مسئوالن سابق و فعلی نظام
هستیم که در فضای مجازی به فراموشی سپرده میشود،
دستگاه قضایی چه برنامهای برای برخورد با اینگونه شایعه

پراکنیها دارد؟
محسنی اژهای گفت :اگر چنانچه هر کدام از این ادعاها
مستند ،منطقی و مستدل باشد به نفع همه است .ولی
اگر خدای ناکرده هر فردی هرگونه مطلبی که خواست را
مطرح کند و فرد مقابل از او شکایت کند باعث میشود که
فضای جامعه ناآرام شود.
وی افزود :البته دو سه موردی بود که سازمان بازرسی
کل کشور و برخی از مقامات در مورد آن نامه نوشتند که
مستندات ادعای شما چیست و اگر مستندی دارید باید
آن را ارائه دهید و اگر مدعی العموم باید وارد شود ،قطع ًا
وارد میشود.
محسنی اژهای در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه معاون
آبفای وزارت نیرو ،ضمانت طرح احیای منابع آب را اجرای
دقیق قانون دانسته است ،نظر شما چیست؟ گفت :هر
موردی که اعالم کنند و طبق قانون قوه قضائیه مجوز
ورود به آن را داشته باشد قطع ًا ما وارد میشویم زیرا این
موضوع میتواند به مشکالتی که ما در زمینه آب داریم
کمک کند.
معاون اول قوه قضائیه در مورد افزایش تعرفههای خدمات
دفاتر رسمی و اینکه آیا این موضوع با دولت هماهنگ شده
است ،گفت :همه تعرفهها به دست دولت نیست .زیرا موارد
مختلف است و یکسان نیستند .در این مورد سازمان ثبت
مطرح کرده که ما افزایش تعرفه را  4سال با تأخیر داشتیم
و اکنون که این تعرفهها افزایش یافته کمتر از حد معمول هم
است ،البته موضوع قابل بررسی است و من نمیتوانم قضاوت
کنم کار آنها درست است یا خیر.

سخنگوی دستگاه قضا در مورد کم آبی و خشکسالی
و تخلفاتی که در این زمینه صورت میگیرد ،گفت :هر
کاری جرم نیست .الزام ًا الزم نیست که هر کسی که تخلف
کند حتم ًا به قوه قضائیه ارجاع داده شود .زیرا در بعضی
موارد وزارتخانه ذیربط از اختیاراتش استفاده میکند ،البته
ما در موضوعاتی که مهم باشد همیشه ورود کرده و به آن
رسیدگی میکنیم.
خبرنگاری در مورد اینکه مباحثی مطرح شده مبنی
بر اینکه در نمایشگاههای اتومبیل ،مشاوران حقوقی
باید استخدام شوند از معاون اول قوه قضائیه پرسید که
آیا دستگاه قضائی برنامهای در این زمینه دارد؟ محسنی
اژهای گفت :به عنوان پیشگیری از وقوع جرم و توصیه
قوه قضائیه برنامهای دارد .اما اگر آن را الزام کنیم نیاز
به قانون دارد و الزام قانونی زمانی است که قانون وجود
داشته باشد.
خبرنگاری سئوال خود را اینگونه مطرح کرد که بعضی
از وقفهایی که مردم به شهرداری تهران برای ساخت
کتابخانه یا پارک و ...دادهاند متأسفانه از سوی شهرداری
تهران فروخته شده است ،آیا سازمان بازرسی یا نهادهای
دیگر قوه قضائیه در این زمینه ورود پیدا میکنند که
معاون اول قوه قضائیه پاسخ داد :اگر شما یا هر فرد
دیگری گزارشی را به سازمان بازرسی ارائه دهد حتم ًا آن
را بررسی میکند .زیرا شهرداری تهران جزء مواردی است
که سازمان بازرسی میتواند به آن ورود پیدا کند .البته
بنده بعید میدانم که زمینی وقف شده باشد و بدون جهت
شهرداری آن را واگذار کند.
محسنی اژهای افزود :اگر مردم مواردی را هم به
شهرداری به عنوان هبه بدهند شهرداری میتواند آن را
جزء ملک خود قلمداد کند و اگر هم وقف خاصی شده
باشد طبق وقفنامه عمل میشود.
به گزارش ایسنا ،حجت االسالم والمسلمین محسنی
اژهای در ابتدای نشست خبری امروز آغاز دهه کرامت
و والدت حضرت فاطمه معصومه (س) و والدت حضرت
علی ابن موسیالرضا (ع) و سالرزو ورود آزادگان عزیز به
کشور را تبریک گفت.

آغاز محاکمه مرد  35ساله به اتهام قتل پیرمرد  60ساله
با ادعای طلب  3میلیون تومانی از او در دادگاه کیفری استان تهران
مرد جوان که برای گرفتن طلب سه میلیونیاش به
خانه پیرمرد دالرفروش رفته و او را کشته بود هفته گذشته
پای میز محاکمه ایستاد و ادعا کرد قصد کشتن پیرمرد را
نداشته است.
به گزارش فرهیختگان ،این مرد وقتی برای دومینبار
به محل جنایت برگشته بود ،با پسر قربانی روبهرو شد و
با آجر به او حمله کرد اما ساعتی بعد خودش را تسلیم
پلیس کرد.
در جلسه رسیدگی به این پرونده که در شعبه دوم دادگاه
کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی عزیزمحمدی
و با حضور دو مستشار تشکیل شد ،ابتدا نماینده دادستان
کیفرخواست را خواند.او گفت« :افشین  35ساله متهم است
که نهم دی  93به خانه علی  60ساله در قرچک ورامین
رفته و او را کشته است .اکنون با توجه به مدارک موجود
در پرونده برایش اشدمجازات میخواهم ».سپس فرزندان
قربانی در جایگاه ویژه ایستادند و برای قاتل پدرشان حکم
قصاص خواستند.
پسر بزرگ علی که پس از بازگشت دوباره افشین به
محل جنایت از سوی او مورد حمله قرار گرفته بود به هیات
قضایی گفت« :آن روز صبح پدرم گفته بود قصد دارد با

یک مرد ،دالر معامله کند .چندبار با او تماس گرفتم اما
پاسخی نداد .نگران شدم و به خانه پدرم رفتم .در خانه باز
بود .به محض وارد شدن به خانه با جنازه پدرم که یک
سیم دور گردن او بسته شده بود ،روبهرو شدم .من وحشت
کرده بودم که یکباره افشین از در وارد شد .او با آجری که
در دست داشت به سمت من حمله و بالفاصله فرار کرد.
من شک ندارم او برای دزدیدن دالرهای پدرم دوباره به
محل قتل بازگشته بود».
نوبت دفاع به افشین که رسید ،گفت« :من قصد کشتن
پیرمرد را نداشتم و مرگ او اتفاقی بود».
او در تشریح جزئیات ماجرا گفت« :من فرهنگی بودم و
در یک مدرسه کار میکردم .یک ماه قبل از این ماجرا در
خیابان با علی که دالرفروش بود ،آشنا شدم .نمیدانم چرا
به او اعتماد کردم و وقتی گفت به پول نیاز دارد سه میلیون
پولی را که قرار بود برای تخلیه خانه به صاحبخانهام
بدهم به او دادم .علی قول داده بود دو روز بعد پول را
به من پس میدهد اما به قولش عمل نکرد .چندبار با او
تماس گرفتم اما جواب تلفنم را نداد».
وی ادامه داد« :من که از سوی صاحبخانهام تحتفشار
بودم و آبرویم در خطر بود به خانه علی رفتم و به او گفتم

باید پولم را بدهد اما به من بیاعتنایی کرد .او گفت خودش
یک کالهبردار است و سالها پیش با جعل کوپن ،پول
زیادی به جیب زده است .او با شوکری که داشت به سمت
من حمله کرد و من که عصبانی شده بودم یقه پیراهن
علی را گرفتم و گلویش را فشار دادم تا روی زمین افتاد.
اما همان موقع ترسیدم و از خانه خارج شدم».
او درباره علت بازگشت دوبارهاش به محل جنایت گفت:
«من فکر نمیکردم که علی مرده باشد فقط برای کمک
کردن به پیرمرد به محل برگشتم ،اما با پسرش که باالی
سر جنازه ایستاده بود ،روبهرو شدم .من از ترسم با آجر به
پسر علی حمله کردم و از خانه خارج شدم ،اما باور کنید به
قصد دزدیدن دالرهای پیرمرد به آنجا بازنگشتم .من همان
موقع به خانه برگشتم و از همسر و پسرم خداحافظی کردم
و بعد به اداره پلیس رفتم و تسلیم پلیس شدم».
افشین در حالی که سرش را پایین انداخته بود ،گفت:
«باور کنید من قصد کشتن پیرمرد را نداشتم و نمیدانم
چه کسی سیم را دور گردن او پیچیده است .من فقط با
دستانم گلوی او را فشار دادم .ولی هرگز گمان نمیکردم
باعث خفگی پیرمرد شده باشم ».در پاپان این جلسه هیات
قضایی وارد شور شد و افشین را به قصاص محکوم کرد.

دستگیری مرد کینهجو به اتهام قتل عمویش
با ادعای انتقامگیری از او با گمان معرفی برادر خالفکارش به پلیس در علیآباد

مردی که در جریان اختالف با عمویش نقشه قتل او را طراحی و اجرا کرده بود،
دستگیر شد.
به گزارش جام جم ،ساعت  21ششم مرداد امسال مردی با مرکز فوریت های پلیسی
 110تماس گرفت و از تیراندازی در یکی از خیابان های کماالن شهرستان علی آباد خبر
داد .ماموران با اعزام به محل حادثه مشاهده کردند مرد میانسالی با شلیک گلوله زخمی
شده است که وی را به بیمارستان منتقل کردند ،اما او ساعاتی بعد بر اثر شدت خونریزی
تسلیم مرگ شد.
همزمان با شروع تحقیقات ،کارآگاهان جنایی از طریق کارشناسان اسلحه شناسی مرکز
بررسی صحنه جرم پلیس آگاهی مطلع شدند گلوله ای که این مرد با آن کشته شده و
پوکه به جا مانده در محل جنایت مربوط به یک سالح شکاری است .در این مرحله از
تحقیقات و با شناسایی هویت مقتول ،با تحقیق از خانواده اش مشخص شد از مدت ها
پیش میان مقتول و برادرش و نیز فرزندان این دو خانواده اختالف بوده و درگیری هایشان
همچنان ادامه داشته است.
در ادامه ماموران با تحقیق از شاهدان جنایت متوجه شدند آنها برادرزاده مقتول را
ساعاتی پیش از جنایت همراه جوان دیگری در حالی که سالحی به دست داشته در اطراف

خانه مقتول دیده اند .پس از تیراندازی نیز اهالی دو مرد جوان را دیده اند که با یک دستگاه
موتورسیکلت سراسیمه از محل فرار کردند .همین سرنخ ها کافی بود تا کارآگاهان جنایی
مطمئن شوند برادرزاده مقتول در این جنایت نقش دارد .بنابراین برای دستگیری وی با
هماهنگی قضایی به خانه اش اعزام شدند ،اما اوآنجا نبود؛ به همین دلیل مخفیگاه های
احتمالی متهم فراری به طور نامحسوس زیر نظر گرفته شد تا این که دو روز پیش او
دستگیر و به پلیس آگاهی منتقل شد.
متهم با اعتراف به قتل عمویش ،گفت :برادرم به اتهام شرارت چندی پیش توسط پلیس
دستگیر و زندانی شده بود .گمان می کردم عمویم در ماجرای لو رفتن مخفیگاه برادرم
نقش دارد .بنابراین از او کینه به دل گرفتم و به دنبال فرصتی برای انتقام بودم تا این
که نقشه قتل عمویم را طراحی و شب جنایت سالحی را تهیه کردم و از دوستم خواستم
مرا به خانه عمویم برساند .در کوچه عمویم را دیدم و با هم درگیر شدیم و در پی شدت
گرفتن درگیری با سالحی که داشتم او را هدف قرار داده و متواری شدم .با اطالع از مرگ
وی ،زندگی پنهانی ام شروع شد .همدستم فقط مرا به محل جنایت رساند و در قتل نقشی
نداشت .با اعتراف متهم به قتل ،او با قرار قانونی روانه زندان شد .در ادامه تحقیقات پلیسی
همدست وی نیز دستگیر شد.
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معاون دفتر سالمت خانواده وزارت بهداشت هشدار داد

ثبت هر یک ساعت 19 ،طالق در کشور!
 80درصد مطلقهها ،کمتر از  30سال!

معاون دفتر سالمت خانواده وزارت بهداشت گفت :در
سال  93به ازای هر ساعت  19طالق در کشور ثبت شد و
متاسفانه  80درصد مطلقههای کشور زیر  30سال هستند.
به گزارش ایسنا ،محمد اسالمی در همایش "ازدواج و
سالمت در جوانان" در سخنانی پنج سال اول زندگی را
حساس ترین دوران دانست و افزود 50 :درصد طالق ها
در این دوره اتفاق می افتد و نیاز به مراقبت خانواده ها و
کسب مهارت های الزم احساس می شود .
وی تاکید کرد :چیزی که جامعه از ازدواج باید به دنبال
آن باشد آرامش و سکونی است که در بین زوجین به وجود
می آید و با تشویق افراد به ازدواج به دلیل وجود زمینه
های بهبود شاخص سالمت می توان به سالمت جامعه
کمک کرد.

وی با بیان اینکه ازدواج بر بهبود سالمت روان و
اجتماعی اثر می گذارد اضافه کرد :ازدواج از بدو وجود
انسان به شکل های مختلف وجود داشته است و پدیده
جدیدی نیست .دختران و پسران اگر امید به آینده داشته
باشند و امید به اینکه با ازدواج به وضعیت بهتری خواهند
رسید ،این امید منجر به تشکیل خانواده و ازدواج جوانان
می شود.
معاون اجرایی دفتر سالمت جمعیت و خانواده وزارت
بهداشت تاکید کرد :والدین باید امید را برای تشکیل
خانواده و ازدواج در بین جوانان بوجود آورند.
وی دعوا و جر و بحث در خانواده را یکی از دالیل
فراری بودن فرزندان از ازدواج دانست و اضافه کرد :ازدواج
و تشکیل خانواده جلوی ناهنجاری و آسیب های اجتماعی

معاون مبارزه با سرقتهای خاص پلیس آگاهی تهران
بزرگ ،از دستگیری پنج سارق خشن منازل که با حمله به
خانه شهروندان و بستن دست و پای آنان اقدام به ربودن اموال
گرانبها و وجوه نقدشان کرده بودند ،خبر داد.
به گزارش ایسنا ،در تاریخ سوم اسفندماه پارسال از طریق
مرکز فوریت های پلیسی  ،110وقوع یک فقره سرقت بهعنف
منزل به کالنتری  154چیتگر اعالم شد که با حضور مأموران
کالنتری در محل و انجام تحقیقات اولیه مشخص شد چند
جوان سارق ،با تهدید چاقو ،قمه و میله آهنی وارد خانهای
در منطقه ویالشهر شده و پس از بستن دست ،پا و دهان
صاحبخانه و اعضای خانوادهاش اقدام به سرقت سکه های
طال ،جواهرات و وجه نقد مجموعا به ارزش تقریبی  13میلیون
تومان کرده و متواری شدهاند.
با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع سرقت بهعنف منزل
و به دستور بازپرس شعبه چهارم دادسرای ناحیه  34تهران،
پرونده برای رسیدگی در اختیار اداره پنجم پلیس آگاهی
تهران بزرگ قرار گرفت و مالباخته پس از حضور در اداره
پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ در اظهاراتش به کارآگاهان
گفت :در ساعت  21چهار جوان ناشناس وارد منزل من شده و
با قمه ،چاقو و میله آهنی اقدام به تهدید من و اعضای خانواده
ام کردند و پس از محبوس کردن همه ما در یک اتاق و بستن
دست و پای ما اقدام به سرقت تمامی طال و جواهرات و وجوه
نقد داخل خانه کردند.
با آغاز رسیدگی به پرونده و در شرایطی که تحقیقات برای
شناسایی هویت سارقان در دستور کار کارآگاهان قرار داشت،
سرقت مشابه دیگری این بار در منطقه مرزداران به اداره پنجم
پلیس آگاهی تهران بزرگ اعالم شد .در این سرقت نیز به
همان شیوه سرقت منطقه ویالشهر  ،چند جوان با تهدید چاقو
و قمه وارد خانه ای متعلق به یک پیرمرد و پیرزن در طبقه
چهارم یک مجتمع مسکونی شده و در شرایطی که در زمان
سرقت تنها این پیرمرد و پیرزن در مجتمع حضور داشتند،
ضمن ورود به عنف به داخل خانه اقدام به بستن دست و پا و
نهایتا سرقت بیش از دو میلیارد تومان طال ،سکه دالر و وجوه
نقد د اخل دو گاوصندوق کرده و از محل متواری شده بودند.
مالباخته در حالی که همسرش همچنان تحت نظر پزشک
قرار دارد ،با حضور در اداره پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ

به کارآگاهان گفت :سارقان بدون آنکه متوجه شان بشویم ،
وارد خانه شدند؛ آنها ابتدا به سراغ همسرم در داخل بالکن خانه
رفته و چشم و دهان او را گرفته و به داخل خانه آورده و اقدام
به بستن دست و پا و دهانش کردند سپس به داخل اتاق آمده
و در حالیکه من در حال استراحت بودم  ،اقدام به بستن دست
و دهان و چشمان من کردند و یک نفر از آنها با میله آهنی
ضربهای به گردنم زد و با تهدید اقدام به گرفتن کلید یکی از
گاو صندوق ها کرد و پس از سرقت تمامی محتویات داخل
اولین گاوصندوق ،دومین گاو صندوق را که کلیدش نزد پسرم
بود و در زمان سرقت در خارج از کشور بود با خود بردند.
با توجه به شیوه و شگرد سرقت های انجام شده ،کارآگاهان
با انجام چهرهنگاری و بهرهگیری از بانک اطالعات مجرمان
سابقهدار بهویژه در ارتباط با ارتکاب جرایم خشن و سرقتهای
بهعنف موفق به شناسایی یکی از مجرمان سابقه دار در زمینه
سرقتهای بهعنف به نام سعید  30ساله شدند که بارها به
اتهام ارتکاب جرایم بهعنف دستگیر و روانه زندان شده بود.
با شناسایی تصویر سعید توسط شکات پرونده ،شناسایی
دیگر اعضای گروه سارقان در دستور کار کارآگاهان اداره پنجم
پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت و چهار بچه محل سعید
در منطقه شهریار به نام های پرویز  .ب  25ساله ،بهزاد  .ن
 27ساله ،وحید  .الف  26ساله و علیرضا  .م  25ساله ،به عنوان
دیگر اعضای گروه سارقان بهعنف منازل مورد شناسایی قرار

موجود در جامعه را می گیرد .براساس نتایج بررسی های
انجام شده ،افراد متاهل نسبت به مجردان از سالمت
عمومی باالیی بر خوردارند .افراد مجرد بیشتر دچار
افسردگی ،اختالل در خواب ،اختالل در کارکرد اجتماعی
می شوند .وی با بیان اینکه ازدواج در ارتقای شاخص
سالمت عمومی جامعه نقش بسزایی دارد افزود :توان مالی
افراد با ازدواج افزایش پیدا می کند زیرا به علت احساس
مسئولیت منابع مالی خود را در مسیر مشخص استفاده می
کند .اسالمی علت باال رفتن سن ازدواج را باال بودن سطح
توقعات ،مهریه های سنگین ،ازدواج های پر هزینه ،بی
توجهی به مسایل اخالقی ،فاصله فرهنگی خانواده ها ،باال
رفتن سن تحصیالت دختران ،آزادی بیش از حد جوانان و
نداشتن مسکن دانست.

گرفتند؛ بررسی سوابق هر چهار متهم نیز نشان داد که بارها به
اتهام ارتکاب جرایم خشن به ویژه سرقت های بهعنف منزل
زورگیری و کیف قاپی بدستگیر و روانه زندان شده اند.
با شناسایی تمامی اعضای گروه ،هر پنج متهم در چند
عملیات همزمان در مخفیگاه هایشان در منطقه شهریار
دستگیر و به اداره پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل
شدند؛ سرکرده گروه که سعید نام داشت و همدستانش در برابر
دالیل و مدارک ارائه شده از سوی کارآگاهان و همچنین پس
از شناسایی دقیق از سوی دو شاکی چاره ای جز اعتراف و بیان
حقیقت نداشتنند و صراحتا به سرقت های بهعنف هر دو منزل
در مناطق ویالشهر و مرزداران و همچنین سرقت های مشابه
در فردیس ،کرج ،رباط کریم و شهریار اعتراف کردند.
بر اساس اعالم مرکز اطالع رسانی پلیس آگاهی پایتخت،
سرهنگ کارآگاه داوود فرد ،معاون مبارزه با سرقت های خاص
پلیس آگاهی تهران بزرگ با اشاره به این نکته که محل
سکونت افراد به هیچ عنوان محلی مناسب برای نگهداری
اموال باارزش آن هم به مبلغ بیش از دو میلیارد تومان نیست،
در توضیح پرونده سرقت مرزداران گفت :در تحقیقات بهعمل
آمده از متهمین مشخص شد که اعضای این گروه با اطالع
دقیق از وجود دو گاوصندوق در داخل منزل و پس از بهدست
آوردن کلید منزل شاکی اقدام به ارتکاب این سرقت کرده اند
که در حال حاضر اقدامات پلیسی برای دستگیری یکی از
بستگان شاکی پرونده که با این افراد برای سرقت دو میلیارد
تومانی مشارکت داشته و در حال حاضر متواری است ،در
دستور کار کارآگاهان اداره پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ
قرار گرفته است .داوودفرد ،افزود :با توجه به سوابق اعضای این
گروه در ارتکاب جرایم خشن و اعتراف صریح آنها به ارتکاب
سرقت های بهعنف در تهران و سایر شهرستانهای اطراف
تهران و به منظور شناسایی دیگر جرایم ارتکابی و همچنین
سایر شکات و مالباختگان ،دستور انتشار بدون پوشش تصویر
هر پنج نفر از سوی بازپرس پرونده صادر شده است.
معاون مبارزه با سرقتهای خاص پلیس آگاهی تهران
بزرگ از کلیه شکات و مالباختگانی که موفق به شناسایی
تصویر متهمان شدند خواست تا برای طرح و پیگیری شکایات
خود به اداره پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ واقع در خیابان
وحدت اسالمی مراجعه کنند.

پلیس به دنبال دستگیری  2برادر شیاد به اتهام
سرقت  480میلیون تومانی به سبک فیلمهای
هالیوودی از حساب یک مشتری بانک در تهران

دستگیری اعضای باند بزرگ جعل و تبهکاری به اتهام کالهبرداری  20میلیارد
تومانی از طریق جعل صدها فقره چک بانکی با شگردهای خاص در بابل
معاون مبارزه با جعل و کالهبرداری پلیس آگاهی تهران
بزرگ از دستگیری اعضای باندی که با جعل صدها فقره چک
بانکی با شیوهای خاص بیش از  200میلیارد ریال کالهبرداری
کرده بودند ،خبر داد.
به گزارش ایسنا ،چندی پیش در پی طرح شکایتهای
متعدد و مشابه مبنی بر برداشت غیرمجاز از حسابهای جاری
متعلق به دهها شرکت و سازمان خصوصی و دولتی ،پرونده در
پلیس آگاهی تهران بزرگ تشکیل و با توجه به اهمیت موضوع
و به دستور شعبه ششم بازپرسی دادسرای ناحیه  33تهران،
پرونده در اختیار اداره سیزدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار
گرفت.
در تحقیقات اولیه مشخص شد که افرادی پس از جعل
چکهای بانکی متعلق به سازمانها و شرکتهای مختلف ،با
استفاده از اسناد و مدارک شناسایی دارای سابقه سرقت اقدام
به برداشت صدها ملیون تومان از حساب های بانکی در شعبات
مختلف بانکی کردهاند؛ نکته مشترک در تمامی برداشت از
حسابها نیز در آن بود که اصل چکهای بانکی مجعول ارائه
شده به شعبات بانک ،همگی در دسته چک صاحبان چکها
قرار داشته و هنوز از آنها استفاده نشده بود.
در ادامه تحقیقات و با شناسایی ده ها مالباخته حقیقی و
حقوقی که حساب های بانکی همگی آنها به این شیوه و شگرد
مورد برداشت غیرمجاز قرار گرفته بود ،کارآگاهان اطالع پیدا
کردند که این گروه از جاعالن در شعبات بانک مختلف به ویژه
شعبات معتبر در مرکز شهر تهران که دارای مشتریان ویژه مانند

صدور کارت هوشمند ویژه بیماران خاص ازشهریور
مدیرکل درمان تامین اجتماعی استان تهران ضمن اعالم صدور کارتهای هوشمند از
شهریورماه ،از پرداخت بخشی از مطالبات مراکز طرف قرار داد تامین اجتماعی در تهران
خبر داد.
به گزارش ایسنا،محمد تقی خسروانی مقدم درباره آخرین وضعیت پرداخت مطالبات
مراکز طرف قرارداد تامین اجتماعی در تهران اظهار کرد :مطالبات بیمارستانها ،مطبها،
داروخانهها و ...تا پایان سال  93پرداخت شده و سعی میکنیم معوقات باقی مانده را طی
هفتههای جاری بپردازیم.
وی درباره روند صدور کارتهای هوشمند و برچیده شدن دفترچههای بیمه کاغذی
گفت :قرار شده است کارتهای هوشمند در ماه آتی توزیع شوند .در فاز اول ،بیماران خاص
کارتهای هوشمند را دریافت میکنند و در مراحل بعدی سایر بیمهشدگان صاحب این کارت
میشوند.مدیرکل درمان تامین اجتماعی تهران افزود :ساعات زیادی کار کارشناسی انجام
شده و استفاده از آن ساده خواهد بود .امیدواریم این کارتها مطابق بررسیهای ما برای
بیماران مفید باشند.
خسروانی مقدم تاکید کرد :با هوشمند شدن دفترچههای بیمه ،ارائه خدمات به بیمه
شدگان با سهولت و سرعت بیشتری انجام خواهد شد.

دستگیری 5تبهکار مخوف به اتهام سرقتهای زنجیرهای خشن از منازل در تهران

سازمان ها و یا شرکت های معتبر ایرانی و خارجی هستند حاضر
و با به دست آوردن ارکان چک های متعلق به مالباختگان اقدام
به برداشت از حساب های بانکی آنها کرده اند.
با توجه به گستردگی اقدامات صورت گرفته از سوی این
گروه از جاعالن حرفه ای  ،اقدامات ویژه پلیسی برای شناسایی
آنها از سوی کارآگاهان اداره سیزدهم آغاز و در چندین ماه
تالش سرانجام یکی از مجرمان سابقه دار و حرفه ای به نام
علی اکبر  .ج  ،در شهر بابل شناسایی و دستگیر شد.
با دستگیری علی اکبر و اعتراف متهم به سرکردگی گروهی
از جاعالن حرفه ای و سابقه دار  ،دیگر اعضای گروه که مجموعا
شش نفر بودند در چندین مرحله اقدامات پلیسی ،در شهر بابل
دستگیر و به اداره سیزدهم پلیس آگاهی منتقل شدند.
با دستگیری متهمان و بررسی مستندات ارائه شده از سوی
شعبات بانک ها مشخص شد که این گروه از متهمان با ده ها
هویت مجعول اقدام به افتتاح حساب در شعبات مختف بانکی
و در ادامه وصول چک های مجعول کرده اند؛ به عنوان مثال
تنها یکی از متهمان به نام بهادر با هویت های مختلف آرش
زیادی ،سیامک پور نعمت ،خدابخش علی پور ،جمشید دیندار،
بهرام بهرامی ،محمد نوروزی ،حمزه دارابی ،حسین سلطانی،
علیرضا رهبری ،حسین هاشمی و اکبر نوروزی اقدام به ده ها
فقره افتتاح حساب های مختلف بانکی و وصول ده ها فقره
چک ها بانکی تماما مجعول کرده بود؛ دیگر اعضای گروه این
به همین شیوه و شگرد اقدام به افتتاح ده ها حساب بانکی در
شعبات مختلف بانکی کرده بودند.

مدیر کل درمان تامین اجتماعی استان تهران خبر داد

با اعترافات به دست آمده از متهمان مشخص شد که آنان
در شعبات مختلف بانکی به ویژه در مناطق مرکزی شهر تهران
حاضر و افرادی را که قصد وصول چک داشتند ،شناسایی و
بدون آنکه این افراد متوجه شوند با استفاده از گوشی های
تلفن همراه  ،اقدام به فیلمبرداری از روی چک های آنها کرده
و بدین صورت از اطالعات اولیه حساب های جاری ،موضوع
نگارش چک ،مهر امضاء مورد نظر و  ...مطلع و در ادامه با
اطمینان از موجودی حساب های جاری متعلق به شکات اقدام
به جعل چک های اصلی کرده و نهایتا اقدام به وصول چک
های مجعول با استفاده از مدارک هویتی سرقتی می کردند.
بر اساس اعالم مرکز اطالع رسانی پلیس آگاهی پایتخت،
سرهنگ کارآگاه محمدرضا ذاکراستقامتی ،معاون مبارزه با
جعل و کالهبرداری پلیس آگاهی تهران بزرگ  ،با اعالم این
خبر گفت :با توجه به گستردگی اقدامات مجرمانه این گروه از
متهمان سابقه دار و حرفه ای در سراسر کشور ،تحقیقات در
خصوص شناسایی جرایم ارتکابی در سراسر کشور آغاز شده
که تاکنون بیش از  300شاکی در استان های مختلف تهران،
البرز ،خوزستان ،قم ،اصفهان ،همدان ،گیالن  ،سمنان ،گلستان،
کهگیلویه و بویراحمد ،فارس ،اراک ،مازندران و  ...شناسایی
شدند که با جمع بندی صورت گرفته و شناسایی این تعداد از
شکات تاکنون ارزش پرونده به بیش از بیست میلیارد تومان
رسیده و تحقیقات برای شناسایی دیگر شکات و مالباختگان
همچنان در دستور کار اداره سیزدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ
قرار دارد.

دو برادر جوان که با جعل هویت مردی  480میلیون تومان از حساب بانکی او سرقت
کرده بودند ،تحتتعقیب پلیس قرار گرفتند .متهمان در نقشهای حرفهای قبل از اجرای
سرقت ،سیمکارت شاکی را قطع کردند تا او متوجه برداشت پول نشود.
به گزارش جام جم ،چندی پیش مردی با حضور در شعبه هفتم بازپرسی دادسرای
عمومی و انقالب ناحیه 2تهران از سرقت  500میلیون تومان از حساب بانکی اش خبر داد.
شاکی در اظهاراتش گفت :پدرم بیمار بود و من به حساب های مالی و کارهایش رسیدگی
می کردم .این بار به پیشنهاد پدرم به نام خودم یک حساب جدید در بانکی خصوصی افتتاح
کردم تا بقیه موجودی اش در این حساب باقی بماند .همچنین برای اطالع از گردش مالی
حساب شماره تلفن خودم را برای دریافت پیامک ثبت کردم .در این مدت  500میلیون
تومان به آن حساب واریز کردم .چند روز پیش به طور اتفاقی گوشی تلفن همراهم قطع شد
و روز بعد برای وصل دوباره سیمکارت به امور مشترکین تلفن همراه مراجعه کردم و متوجه
شدم سیمکارتم سوخته و باید سیمکارت جدیدی با همان شماره دریافت کنم.
وی اضافه کرد :زمانی که مدارکم را به مدیر دفتر امور مشترکین تحویل دادم ،او اعالم
کرد که هفته گذشته از دفتر دیگری برای این شماره تلفن سیمکارت جدیدی صادر شده
و نمی تواند دوباره برایم سیمکارت صادر کند .با شنیدن این حرف ها شوکه شدم و نمی
دانستم چه کسی با جعل هویتم توانسته سیمکارت را تحویل بگیرد .با مشکوک شدن به
موضوع به بانک رفتم و مسئول آنجا را در جریان ماجرا قراردادم و خواستم تا مشخص شدن
این ماجرا ،پیامک های نقل و انتقاالت حساب بانکی از طریق پیامک به تلفن همراه پدرم
ارسال شود.
شاکی خاطرنشان کرد :بنابراین کارت ملی و کارت بانکی ام را به کارمند بانک ارائه دادم
که وی اعالم کرد این کارت بانکی معتبر نیست .پس از بررسی کارمند بانک معلوم شد،
فردی هفته گذشته در حالی که کارت ملی با هویت مرا در اختیار داشته به بانک مراجعه
کرده و با ادعای این که کارت بانکی اش را گم کرده ،درخواست کارت جدید کرد و همان
روز کارت را تحویل گرفته و حتی مبلغ  200هزار تومان از خودپرداز همین بانک برداشت
کرده بود.
وی تصریح کرد :با شنیدن این حرف ها باورم نمی شد فردی با جعل هویتم دست به
چنین کاری زده و بی دقتی بانک این چنین مرا به دردسر انداخته است .بنابراین از مرد
کارمند خواستم که موجودی حسابم را بررسی کند که همان جا ،متوجه شدم  480میلیون
تومان از حساب بانکی ام سرقت شده است .موضوع را به مسئوالن بانک اطالع دادم که آنها
در بازبینی فیلم دوربین مداربسته بانک تصویر مشتری قالبی را به دست آوردند.
همزمان با شکایت این جوان و با دستور علی نقابی ،بازپرس پرونده ،کارآگاهان پلیس
آگاهی تهران تحقیقات برای دستگیری متهم فراری و کشف پول های سرقتی را آغاز کردند
تا این که به سرنخ هایی دست یافتند که نشان می داد ،بخشی از این مبلغ به چند حساب
بانکی که متعلق به دو مرد جوان بوده واریز و سپس برداشت شده است و حتی با بخشی از
پول های سرقتی از چند صرافی و طالفروشی خرید شده است.
با کشف این سرنخ ،ماموران با شناسایی صاحب این مراکز آنها را به پلیس آگاهی
فراخواندند.
این افراد در بازجویی ها گفتند که دو مرد جوان برای خرید و نقد کردن پول به محل
کارشان مراجعه کرده اند و مدعی بودند قصد سفر به اروپا را دارند و فرصت چندانی برای
ماندن در تهران ندارند .بنابراین با اعتماد به این دو نفر طال ،دالر ،پول نقد و پوشاک به آنها
تحویل دادیم .در این مرحله کارآگاهان با بازبینی دوربین های مداربسته این مغازه ها و مکان
های خرید ،تصاویر دو مرد جوان را به دست آوردند .ماموران که احتمال می دادند سارقان
قصد فروش دالر و طالهای خریداری شده را داشته باشند ،تصاویر آنها را در اختیار صرافی
و طالفروشی ها قرار دادند تا این که مردی طالفروش با ماموران تماس گرفت و عنوان
کرد در غیبت او دو مرد با مراجعه به مغازه اش مقداری طال فروخته اند که با بررسی فیلم
دوربین ها متوجه شدند فروشنده های طال ،دو سارق تحت تعقیب پلیس هستند.
در این مرحله ماموران به سرنخ هایی دست یافتند که نشان می داد یکی از متهمان
کپی کارت ملی را در یکی از صرافی ها جا گذاشته است .با کشف این مدرک ،ماموران با
مشخصات به دست آمده به استعالم از اداره ثبت احوال پرداختند و متوجه شدند این هویت
واقعی بوده و متعلق به جوانی است که در یکی از شهرهای شمالی زندگی می کند .همزمان
با ادامه تحقیقات ،ماموران اطالعات جدیدتری به دست آوردند که نشان می داد این فرد
برادری هم دارد که تصویر وی را از اداره ثبت احوال به دست آوردند و آن را با مشخصات
دیگر متهم فراری مطابقت دادند که مشخص شد این تصاویر با هم مطابقت دارد .ماموران
با به دست آوردن این اطالعات اطمینان یافتند این دو برادر 480میلیون تومان پول شاکی
را دزدیده و با آن کاال ،دالر و طال خرید و فروش کرده اند.
ماموران با به دست آوردن رد این دو نفر ،جستجو برای دستگیری آنها را از سر گرفتند
تا با دستگیری این دو برادر سارق و تحقیقات از آنها ،راز این دزدی  500میلیون تومانی
فاش شود.
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کشف 928کیلوگرم تریاک
در درگیری مسلحانه با سوداگران مرگ در سراوان
فرمانده مرزبانی سیستان و بلوچستان از اجرای عملیات موفقیت آمیز علیه قاچاقچیان
مسلح و کشف و ضبط قریب به یک تن مواد مخدر در مرزهای جنوبی استان خبر داد.
به گزارش ایسنا ،سرتیپ دوم رهام بخش حبیبی در این خصوص گفت :مرزداران هنگ
مرزی سراوان با اشرافیت اطالعاتی از قصد یک باند قاچاق برای انتقال محموله مواد مخدر
به داخل کشور آگاه شدند و با آمادگی و تجهیزات کامل ،منطقه را تحت پوشش کامل
اطالعاتی و عملیاتی خود قرار دادند.
فرمانده مرزبانی سیستان وبلوچستان ادامه داد :قاچاقچیان قصد داشتند در فرصتی
مناسب محموله سنگین مواد مخدر را از ارتفاعات صعب العبور سراوان وارد کشور کنند که با
هوشیاری و واکنش سریع مرزداران در دستیابی به اهداف شومشان ناکام ماندند.
وی افزود :قاچاقچیان پس از ورود با یک خودرو تویوتا در کمین مرزداران اقدام به تیر
اندازی به سمت ماموران کردند و با توجه به آتش پر حجم مرزداران هنگ مرزی سراوان،
پس از رها کردن خودرو خود با استفاده از تاریکی شب و عوارض طبیعی منطقه به عمق
کشور پاکستان متواری شدند که ماموران با هوشیاری پس از رعایت تمهیدات الزم در
بازررسی خودرو مذکور توانستند مقدار  928کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک را کشف
و ضبط کنند .فرمانده مرزبانی سیستان و بلوچستان در پایان با تقدیر و تشکر از رشادت
مرزداران که در سخت ترین شرایط جغرافیایی با از خود گذشتگی خود مانع تحقق اهداف
پلید قاچاقچیان مواد مخدر شدند خاطر نشان کرد :مرزهای جنوب شرق کشور همانند
گذشته با حضور مقتدرانه مرزبانی برای فعالیت سوداگران مرگ نا امن است و متجاوزان
و قاچاقچیان باید بدانند مرزداران با هر گونه تجاوز به مرزهای جمهوری اسالمی ایران،
قاطعانه برخورد خواهند کرد.

مرگ دلخراش پسربچه  ۵ماهه
بر اثر شکنجههای هولناک توسط والدین فراری!
تحقیقات کارآگاهان جنایی برای دستگیری عامالن شکنجه مرگبار پسر۵ماهه آغاز
شده است.
به گزارش همشهری ،دوشنبه هفته گذشته به قاضي ايلخاني بازپرس جنايي تهران
خبر رسيد كه نوزاد 5ماههاي در يكي از بيمارستانهاي كودكان به طرز مرموزي جان
باخته است .قاضي جنايي به همراه تيم تجسس پليس آگاهي راهي بيمارستان شدند و
در بررسيها معلوم شد عصر يكشنبه هفته گذشته زن و مرد جواني اين نوزاد پسر را به
بيمارستان منتقل كرده و پس از بستري شدن وي ،هردو از بيمارستان فرار كردهاند .هرچند
پزشكان تالش زيادي براي نجات نوزاد انجام دادند اما شدت جراحات به حدي بود كه وي
پس از 24ساعت به كام مرگ رفت .از سويي پزشكي قانوني آثار كبودي روي پاهاي نوزاد
را تأييد كرد و اين نشان ميداد كه او پيش از مرگ شكنجه شده اما علت اصلي مرگ
شكستگي جمجمه بر اثر اصابت جسمي سخت بوده است .در حال حاضر با دستور قاضي
تيمي از كارآگاهان جست و جوي خود را براي شناسايي پدر و مادر اين نوزاد و عامالن
شكنجه مرگبار شروع كردهاند.

درخواست طالق زوج جوان
در پی مشاجره بر سر خرید ویال در شمال!
زوج جوان تنها بر سر خريد ويال در شمال كشور تصميم به جدايي گرفتند.
به گزارش آرمان ،چندي پيش زوج جوان راهي دادگاه خانواده شدند و درخواست طالق
دادند .مرد جوان درباره علت آن به قاضي گفت :آقاي قاضي همسرم از من توقع دارد كه
تمام سرمايهام را بدهم و در شمال كشور يك ويال بخرم .در صورتيكه من ترجيح ميدهم
پولم را در جاي ديگري سرمايهگذاري كنم .اما همسرم تنها به خاطر چشم و هم چشمي با
دوستان و بستگانش ميخواهد در شمال ويال داشته باشد.
وي افزود :خيلي وقت است كه سر اين موضوع با هم دعوا داريم و همسرم از خانه قهر
كرده و رفته است .براي همين تصميم به جدايي گرفتيم .زن جوان نيز به قاضي گفت :آقاي
قاضي من از خودخواهي شوهرم واقعا اعصابم خورد ميشود .هربار من براي زندگيمان
پيشنهادي دادم شوهرم رد كرده و نظرات خودش را تحميل كرده است .من هميشه دوست
داشتم كه يك ويال در شمال كشور داشته باشم .چون ما زياد به مسافرت ،آن هم شمال
ميرويم ،براي همين اگر خودمان يك ويال داشته باشيم خيلي راحتتريم و هربار كلي پول
هتل و اجاره ويال نميدهيم .اما شوهرم اين موضوع را بهانه كرده و يك جنگ به راه انداخته
است .براي همين ديگر نميخواهم با او زندگي كنم .در پايان قاضي سعي كرد كه اين زوج
را از جدايي منصرف كند و رسيدگي به اين پرونده را به جلسه آينده موكول كرد.
17923257038
		
شماره مکانیزه139430400901027726:
آگهی تغییرات شرکت برهان پل برنا با مسئولیت محدود به شماره ثبت  450829و شناسه ملی
14003925564
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ  1394/03/16تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای رحمن کرباسیان ورنامخواستی صادره از تهران فرزند مرتضی ش.ش  2962کد ملی  0051055880به
آدرس با پرداخت مبلغ  990000000ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت .در نتیجه سرمایه
شرکت از مبلغ  1000000ریال به  1990000000ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید
میزان سهمالشرکه هر یک از شرکا به شرح زیر میباشد:
 آقای بهروز اشجری به شماره ملی  0451954904دارنده مبلغ  10000000ریال سهمالشرکه آقای صابر کرباسیانور نامخواستی به شماره ملی  0080129897دارنده مبلغ  990000000ریال سهمالشرکه آقای رحمن کرباسیان ورنامخواستی به شماره ملی  0051055880دارنده مبلغ  990000000ریالسهمالشرکه
حق امضا و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک ،سفته و بروات و قراردادهای اسالمی و همچنین
اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیات مدیره به تنهایی ه8مراه با مهر شرکت تغییر یافت و ماده مربوطه
در اساسنامه تغییر و اصالح گردید .تعداد اعضای هیات مدیره  2الی  4نفر میباشد و ماده مربوطه در اساسنامه
اصالح گردید.
با ثبت این مستند تصمیمات اصالح مواد اساسنامه در تصمیمات پیشبینی نشده سامانه ،افزایش سرمایه از طریق
ورود شریک جدید ،کاهش  /افزایش اعضای هیات مدیره انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک
شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آهیهای سازمان ثبت قابل دسترس میباشد.
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری -سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
91622
______________________________________________________
17923255868
		
شماره مکانیزه139430400901027813:
آگهی تغییرات شرکت کیمیا زرین پردیس با مسئولیت محدود به شماره ثبت  472811و شناسه ملی
14004951370
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ  1394/03/16تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
 .1شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعالم گردید و آقای حسین وجدانی ک.م  0381740641به عنوان مدیر
تصفیه تعیین و نشانی محل تصفیه در تهران سعادتآباد بلوار پاکنژاد باالتر از چهارراه سرو خیابان آسمان 12

توانایی کشف بیشاز  100نوع جاسازی مواد مخدر را داریم
فرمانده پلیس فرودگاههای کشور با اشاره به آغاز پروازهای
حج تمتع از اول شهریور ماه آتی ،هشدارهایی را به زائران ارائه
کرد.
به گزارش ایسنا ،سرهنگ "حسن مهری" ،در اینباره گفت:
پروازهای حج تمتع از یکم شهریورماه از  19نقطه پروازی که
مهمترین آن فرودگاه امام خمینی(ره) است ،آغاز خواهد شد.
وی با بیان اینکه پلیس در این ایام تمهیداتی را برای تامین
امنیت زائران ،استقبالکنندگان و روانسازی ترافیک در دستور
کار خواهد داشت ،گفت :جلسات هماهنگی نیز در این خصوص
برگزار شده و پلیس آمادگی کاملی در این زمینه دارد.
رییس پلیس فرودگاههای کشور با اشاره به زائرانی که ممکن
است به دلیل کهولت سن یا به هر دلیلی اقدام به حمل مواد
مخدر با خودشان کنند ،خاطرنشان کرد :البته تاکنون موردی
در خصوص قاچاق مواد مخدر از طریق زوار نداشتیم و تنها در
موارد معدودی موضوع حمل مواد مخدر برای مصرف شخصی

در حد یکی دو گرم و نیز حمل برخی
داروهای غیرمجاز مطرح بوده است .با این
وجود درخواست ما از زائران این است که از
حمل چنین موادی جدا پرهیز کنند چرا که
در صورت کشف این مواد از ادامه سفرشان
جلوگیری خواهد شد.
مهری در عین حال افزود :خواسته ما
از زائران این است که اگر چنین موادی به
همراه دارند قبل از سفر حتما در مورد تصمیم
خود تغییر نظر دهند چرا که با مشکل مواجه
خواهند شد.
مهری در بخش دیگری از سخنانش با
بیان اینکه "ماموران پلیس فرودگاه قابلیت و
توانایی کشف بیش از  100نوع جاسازی انواع مواد مخدر را
دارند" ،گفت :بنابراین تعداد قلیلی که ممکن است با خود گمان

کنند که میتوانند اقدام به حمل مواد مخدر در
جاسازهای مختلف کنند ،باید بدانند که قدرت
کشف ماموران پلیس فرودگاه بسیار باالست.
وی همچنین از کاهش کشفیات مواد
مخدر در فرودگاههای کشور خبر داد و گفت:
خوشبختانه با اقدامات انجام شده میزان کشف
مواد مخدر حمل شده به کشورهای مختلف
چه از سوی زائران و چه از سوی دیگر
مسافران کاهش چشمگیری داشته است اما
همچنان پلیس با قاطعیت با این موارد برخورد
خواهد کرد .مهری از زوار خواست ،با ماموران
پلیس فرودگاه همراهی کنند و به همراهان
زوار نیز توصیه کرد تا حد امکان برای بدرقه
زوار در منزل و محالت اقدام و از حضور در فرودگاهها خودداری
کنند.

عملیات تعقیب و گریز 40کیلومتری پلیس با خودروی دزدان
سرانجام با ایجاد تصادف ساختگی به زمینگیر شدن دزدان
انجامید.
به گزارش ایران ،این عملیات پلیسی برای ردیابی این دزدان
به دنبال دریافت گزارشی از وقوع یک فقره سرقت در منطقه
جاده جویبار آغاز شد .بنا بر این گزارش ،ساعت  3و  5دقیقه
بامداد  20مرداد بود که مرد جوانی با حالتی نگران و پریشان خود
را به مأموران کالنتری  11قائمشهر رسانده و آنان را در جریان
ماجرای سرقت خودروی خود قرار داد.
وی درباره چگونگی وقوع سرقت خودرواش به پلیس گفت:
حوالی پل تجن ساری در حال حرکت بودم که زن جوانی به
عنوان مسافر خواست تا او را به قائمشهر ببرم .او را سوار کردم و
به طرف شهرستان قائمشهر به راه افتادیم .وقتی وارد قائمشهر
شدیم حوالی روستای پرچیکال مرد جوانی کنار خیابان ایستاده
بود ،با درخواست زن جوان او را نیز سوار کردم .هنوز دقایقی
از این ماجرا نگذشته بود که احساس تشنگی کردم .خودرو را
متوقف کرده و پیاده شدم تا از صندوق عقب آب بردارم .وقتی

در صندوق عقب خودرو را باز کردم در کمال تعجب متوجه شدم
خودروام به راه افتاد .قبل از اینکه بتوانم عکسالعملی نشان دهم
دو مسافر خودروام را دزدیده و با خود بردند.
با توجه به اهمیت ماجرا به دستور سرهنگ محمد علی اتباعی
طبری فرمانده پلیس قائمشهر اکیپی از مأموران پلیس عملیات
تعقیب و گریز برای به دست آوردن ردی از دزدان را آغاز کردند.
در همین حال تیم دیگری از مأموران اقدام به تشکیل طرح مهار
و کنترل در قسمتهایی از منطقه محل سرقت کردند.
در حالی که دقایقی از وقوع سرقت میگذشت پلیس در یکی
از خیابانهای فرعی منتهی به روستای پرچیکال رد دزدان را در
حالی که سوار بر خودروی سرقتی بودند به دست آورد .دزدان با
دیدن خودروی گشت پلیس بی اعتنا به دستور ایست آنان بر
سرعت خود افزوده و سعی میکردند با حرکتهای مارپیچ از
دست مأموران بگریزند.
در همین راستا خودروی گشت پلیس عملیات تعقیب و گریز
با دزدان را ادامه داد اما به دلیل اینکه منطقه وقوع عملیات،
مسکونی بود امکان هدف قرار دادن خودروی دزدان با خطراتی

همراه بود.
به این ترتیب مأموران که احتمال میدادند تعقیب و گریز
با دزدان ممکن است باعث آسیب به ساکنان منطقه شود با
خودروی خود راه دزدان را سد کردند .در این عملیات دزدان که
از کنترل خودروی خود عاجز مانده بودند بشدت با خودروی گشت
پلیس برخورد کرده و متوقف شدند.
زن و مرد جوان بالفاصله از وضعیت به وجود آمده استفاده
کرده و از خودرو پیاده شده و تالش کردند با بهرهگیری از تاریکی
شب از دست پلیس فرار کنند اما با اقدام بموقع مأموران بازداشت
شدند .دو دزد خودرو بیژن  27ساله و صبورا  35ساله نام دارند .بر
اساس تحقیقات مأموران هر دو متهم بازداشت شده دارای سوابق
کیفری هستند .همچنین بررسی خودروی سرقت شده مشخص
کرد دزدان حین فرار اقدام به باز کردن ضبط و باند خودرو کرده
و قصد داشتند پس از طی مسافتی در صورت ممکن نبودن فرار
با خودرو آن را رها کرده و این لوازم را با خود ببرند .مأموران
پلیس با انتقال دزدان به کالنتری ،تحقیقات تکمیلی از آنها را
آغاز کردهاند.

دستگیری زن و مرد تبهکار به اتهام سرقت خودرو به سبک «سریال کبری »11در قائمشهر

کشتهشدن جوان 21ساله
قتل دختر جوان جویای کار بعد از تعرض
در دعوای مرگبار 7میهمان توسط کارمند شیطانصفت یک شرکت در استان فارس!
جوان درون مراسم
عروسی در تایباد

دعوای  7میهمان جوان در مراسم عروسی رنگ
خون گرفت و پسری به کام مرگ فرو رفت.
به گزارش ایران ،میهمانان این مجلس عروسی در
خیابان خرمشهر شهر مرزی تایباد سهشنبه هفته گذشته
با هم درگیر شدند .در این دعوای وحشتناک که با غرور
و خشم  7میهمان جوان به اوج خود رسید محمد 21
ساله بر اثر اصابت ضربه چاقو زخمی و به بیمارستان
تایباد انتقال یافت.
تالش پزشکان این مرکز درمانی برای نجات
پسرجوان مؤثر واقع نشد و وی به کام مرگ فرو رفت.
با گزارش موضوع به پلیس ،مأموران کالنتری 11
تایباد و مأموران پلیس آگاهی در محل حاضر شدند
و به دستور مقام قضایی تحقیقات پلیسی درباره علت
و چرایی وقوع این نزاع خونین که بر اثر آن مجلس
عروسی به عزا تبدیل شد ،آغاز شده است.
سرهنگ محمد رضا روحی ،رئیس پلیس شهر تایباد
در این باره گفت :خانوادهها باید مدیریت هیجانها را در
برگزاری اینگونه مراسم مدنظر داشته باشند تا از وقوع
چنین درگیریها و وقایع تأسفبار و غیرقابل جبران
پیشگیری شود.

مردی که دختری جوان را بعد از تعرض به قتل رسانده و
جسدش را در چاه انداخته بود ،در جریان تحقیقات تخصصی
پلیس دستگیر شد و به جرمش اعتراف کرد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،خانواده دختری
جوان به نام مریم چندروز قبل به پلیس آگاهی استان فارس
مراجعه کردند و خبر دادند فرزندشان مفقود شده است.
آنها توضیح دادند مریم از چندی قبل دنبال شغلی
مناسب میگشت تا اینکه باالخره با مؤسسهای آشنا شد
و صبح برای شرکت در یک مصاحب ه کاری از خانه بیرون
رفت اما پس از آن دیگر بازنگشت.
کارآگاهان بعد از اطالع از این موضوع تحقیقات خود را برای
افشای سرنوشت مریم آغاز کردند .پلیس در بدو امر به بررسی
این فرضیه پرداخت که دختر جوان دچار حادثهای غیرمنتظره
شده است بههمیندلیل از مراکز درمانی استعالم گرفته شد اما
ردی از او به دست نیامد .همچنین هیچیک از مراکز انتظامی
نام او را بهعنوان بازداشتی ثبت نکرده بودند بنابراین احتمال
ربودهشدن یا مرگ مریم قوت گرفت .درحالیکه تحقیقات
پیرامون این فرضیهها ادامه داشت ،ساعاتی بعد خبر رسید جنازه
دختری در یک چاه پیدا شده است.
مأموران وقتی به محل اعالمشده رفتند ،با توجه به
مشخصات ظاهر جسد تشخیص دادند جنازه متعلق به مریم
است .خانواده این دختر نیز بعد از حضور در پزشکیقانونی

پالک  10بلوک بی طبقه  5واحد  5کدپستی  1998181777میباشد.
با ثبت این مستند تصمیمات انحالل 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
91623
______________________________________________________
17923271447
		
شماره مکانیزه139430400901024222 :
تاسیس موسسه غیرتجاری آریا حساب باستان در تاریخ  1394/03/30به شماره ثبت  36209به شناسه ملی
 14005022303ثبت و امضای ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی
میگردد.
 موضوع موسسه :ارائه خدمات مشاوره حسابداری و مدیریت و طراحی سیستمهای نوین اداری و مالی واصالح حساب و دیگر امور مجاز مرتبط با خدمات مالی شامل حسابداری تنظیم دفاتر قانونی ارائه گزارشات مالی
مشاوره حسابداری برای اشخاص حقیقی و حقوقی ،شرکت در مزایدات و مناقصات ،اخذ وام و اعتبار از بانکها و
موسسات مالی و اعتباری (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای الزم).
 مدت موسسه :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی موسسه :تهران ابتدای جنتآباد جنوبی ،کوچه دوم غربی ،پالک  ،10طبقه اول شرقی کدپستی1474673541
 سرمایه موسسه :مبلغ  500000000ریال میباشد. اولین مدیران موسسه:آقای شهاب رنجبرزاده به سمت نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل به شماره ملی  0079602614دارنده
 490000000ریال سهمالشرکه .آقای محمدباقر رنجبرزاده به سمت رئیس هیات مدیره به شماره ملی
 4569228356دارنده  10000000ریال سهمالشرکه برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند.
 دارندگان حق امضا :امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک ،سفته ،بروات ،قراردادها،عقود اسالمی با امضای مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره (شهاب رنجبرزاده) به تنهایی همراه با مهر موسسه
معتبر میباشد.
(ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد)
 اختیارات مدیرعامل :طبق اساسنامه.اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری -سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
91624

این موضوع را تأیید کردند .جراحت و آثار باقیمانده روی
پیکر دختر جوان حکایت از آن داشت که او توسط فرد
یا افرادی غافلگیر شده و انگیزه جنایت به احتمال زیاد
انتقامگیری یا موضوع شخصی دیگری بوده است.
افسران جنایی وقتی رسیدگی به این پرونده را برعهده
گرفتند ،به تحقیق درباره شرکتی پرداختند که مریم برای
استخدام در آنجا رفته بود .بررسیهای صورتگرفته پلیس
را به جوانی به نام تورج ظنین کرد .تورج تنها کارمندی بود
که روز حادثه در شرکت حضور داشت و بعید نبود دختر
جوان را قربانی کرده باشد ،بههمین دلیل او بازداشت شد.
تورج که در تحقیقات ابتدایی ارتکاب قتل را انکار
میکرد ،در بازجوییهای تخصصی خود را در بنبست دید و
به کشتن دختر جوان اعتراف کرد .او گفت« :میدانستم روز
حادثه کسی در شرکت نیست بههمیندلیل از مریم خواستم
همان روز برای انجام مصاحبه استخدام به آنجا بیاید.
وقتی مریم رسید ،به او تعرض کردم و سپس وی را به
قتل رساندم و برای اینکه راز جنایت فاش نشود ،جسد را
در چاه انداختم .تصور میکردم جنازه پیدا نخواهد شد و از
طرفی سرنخی از من وجود ندارد».
متهم بعد از اعتراف به جرم خود ،به بازسازی صحنه
جنایت پرداخت و سپس با دستور مقام قضائی روانه زندان
شد تا تحقیقات از او ادامه یابد.

______________________________________________________
17923273140
			
شماره مکانیزه139430400901028287 :
آگهی تغییرات شرکت پیمان گزاران با مسئولیت محدود به شماره ثبت  138783و شناسه ملی
10101818608
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ  1394/03/06تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ماده  15اساسنامه به شرح ذیل اصالح گردید:
هیات مدیره یک نفر را از بین خود به سمت رئیس هیات مدیره و یک نفر را به سمت مدیرعامل انتخاب و
همچنین مدیرعامل با حفظ سمت میتواند به عنوان رئیس هیات مدیره انتخاب گردید و نیز هیات مدیره میتواند
برای اعضای خود سمتهای دیگری تعیین نمایند.
با ثبت این مستند تصمیمات اصالح مواد اساسنامه در تصمیمات پیشبینی نشده سامانه 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
91625
______________________________________________________
17923227338
		
شماره مکانیزه139430400901026914 :
آگهی تغییرات شرکت پایاسازه هارپاگ با مسئولیت محدود به شماره ثبت  406561و شناسه ملی
10320576263
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ  1394/03/11تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
شرکت مذکور منحل اعالم ،و آقای رامین خان محمدی به کد ملی  0068557213به سمت مدیر تصفیه
انتخاب گردیدند.
نشانی محل تصفیه تهران ،مجیدیه جنوبی ،خ علمداری (فراهانی) ،کوی علی اصغر کریمی ،بن بست  13آبان
اول ،پالک  ،19کدپستی  1633653397تعیین گردید.
با ثبت این مستند تصمیمات انحالل 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
91626
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11

جامعه

یکشنبه اول شهریور  - 1394شماره 691

معاون مقابله با عرضه و امور بینالملل ستاد مبارزه با مواد مخدر خبر داد

کشف بیش از  19تن و  238کیلوگرم انواع موادمخدر طی  2هفته گذشته در کشور!
معاون مقابله با عرضه و امور بینالملل ستاد مبارزه
با مواد مخدر از کشف  19تن و  238کیلوگرم انواع مواد
مخدر در کشور طی دو هفته گذشته خبر داد.
به گزارش ایسنا ،اسداله هادینژاد با اعالم این خبر
گفت :کل کشفیات موادمخدر در این مدت 19238
کیلوگرم و بیشترین حجم مواد مکشوفه از نوع تریاک به
 15749کیلوگرم بوده است که  81درصد از مجموع

میزان
کشفیات را شامل میشود.
وی افزود :در این مدت نیز 912کیلوگرم حشیش،429
کیلوگرم هروئین، 1249کیلوگرم پیشساز و123 کیلوگرم
شیشه کشف و ضبط شده است.
معاون مقابله با عرضه ستاد با بیان اینکه این میزان
از کشفیات طی  741فقره عملیات صورت گرفته است،
گفت :سرانه کشف مواد به ازای هر عملیات نیز بالغ بر26
کیلوگرم میباشد.
هادی نژاد با بیان اینکه بالغ بر  87درصد کشفیات

این دوره زمانی مربوط به هشت استان
کشور میباشد ،گفت :بیشترین کشفیات
مواد مخدر با  7114 کیلوگرم مربوط
به استان سیستان و بلوچستان است
که  37درصد کل کشفیات استانها
را شامل میشود ،پس از آن تهران
با  2855کیلوگرم ،کرمان با 2380
کیلوگرم ،فارس با  1367کیلوگرم،
اصفهان با 1092کیلوگرم ،هرمزگان با
 895کیلوگرم ،خراسان جنوبی با 637
کیلوگرم و یزد با  563در رتبه بعدی
قرار دارند.
به گفته وی کشف یک محموله پیشساز به وزن 981
کیلوگرم در شرق استان تهران و یک محموله تریاک به
وزن  702کیلوگرم موجب افزایش قابل توجه کشفیات
استان تهران طی دو هفته اخیر شده است.

معاون مقابله با عرضه ستاد ادامه
داد :در این مدت ، 11244 متهم
دستگیر شدهاند که از این تعداد 
6967 نفر مربوط به اجرای طرح
پاکسازی مناطق آلوده بودند و مابقی
متهمان 4277 نفر بودهاند که  4202
 نفر از آنان مرد و  5 7نفر زن هستند،
همچنین در این مدت  259دستگاه
خودرو 30 ،دستگاه موتور سیکلت12 ،
قبضه سالحتوقیف شد.
به گزارش ایسنا و به نقل از ستاد
مبارزه با مواد مخدر ،هادینژاد بیان
کرد :در راستای اجرای عملیات پاکسازی مناطق آلوده در
 27استان کشور  254نفر قاچاقچی 2435 ،متهم توزیع
کننده و خرده فروش و  4278نفر معتاد متجاهر دستگیر
شدند.

نجات مرد جنایتکار از چوبه دار ،با رضایت اولیای دم مقتوله در تهران
مردی که همسر صیغهای سابقش را به قتل رساند ه
بود ،با رضایت اولیایدم از قصاص نجات پیدا کرد و به
لحاظ جنبه عمومی جرم پای میز محاکمه رفت.
بهگزارش شرق ،این مرد جوان سه سال قبل در حالی
توسط مأموران پلیس بازداشت شد که یک سال از قتل
لیال میگذشت .سال  ٩٠مأموران بیمارستانی در تهران
به پلیس خبر دادند زن جوانی که لیال معرفی شده
جانش را ازدست داده و مردی که او را به بیمارستان
آورده مدعی شده شوهرش است اما بعد از بیمارستان
فرار کرده است.
طبق گزارشی که حراست بیمارستان به پلیس داد
بعد از اینکه لیال توسط مردی به بیمارستان برده شد
پزشکان برای معاینه او باالی سرش حاضر اما متوجه
شدند زن جوان جانش را ازدست داده است .فردی
که خود را شوهر لیال معرفی کرده مدعی شده بود
او خودکشی کرده است .با توجه به اینکه مرد جوان
از بیمارستان فرار کرده و هیچ مدرک شناسایی یا
تلفنی هم در اختیار حراست قرار نداده بود ،بنابراین
پلیس تحقیقات خود را برای شناسایی و بازداشت او و
همچنین شناسایی خانواده لیال آغاز کرد .مأموران یک
روز بعد خانواده دختر جوان را پیدا کردند .پدر لیال به
پلیس گفت دخترش تنها زندگی میکرد و گاهی به آنها
سر میزد .او همچنین گفت لیال شوهر نداشته و چند
سال قبل از همسرش جدا شده است.
بررسیهای مأموران نشان داد لیال زمانی که
نوجوان بود با تصمیم خانوادهاش با مردی ازدواج کرد
و چند سال بعد درحالیکه فرزند هم داشت از شوهرش
جدا شد .او بعد از مدتی خانواده خودش را هم ترک کرد
و تنها زندگی میکرد .بررسی تلفن همراه لیال نشان داد
او با چند نفر تماسهای زیادی داشته اما آخرین تماس
او با فردی به نام پیمان بود .همچنین معلوم شد لیال
مواد نیز مصرف میکرد و اطرافیانش هم این موضوع
را میدانستند و علت اصلی اختالف با پدرش هم همین
موضوع بود.
در تحقیقات بعدی خانه پیمان شناسایی شد اما
پلیس دریافت او چندیقبل خانه و محل کارش را ترک
کرده است؛ همین مسئله بازداشت پیمان را به تعویق

انداخت .مدتی بعد مأموران توانستند نشانی جدید مرد
جوان را پیدا کنند و سرانجام او بازداشت شد .پیمان در
بازجوییها مدعی شد قصدی برای کشتن لیال نداشت
و او را دوست داشت اما تصمیمی برای ازدواج با او
نداشت .پیمان درباره زندگی شخصیاش گفت :من و
لیال چندسالی بود که همدیگر را میشناختیم ،او به
محل کار من میآمد و بیشتر اوقات باهم بودیم .مدتی
او را صیغه کردم اما بعد متوجه شدم لیال اعتیاد دارد و
همین مسئله باعث شد از هم جدا شویم .مدت صیغه ما
تمام شده بود و من دیگر حاضر نشدم با او زندگی کنم
اما گاهی همدیگر را میدیدیم .لیال را دوست داشتم
و نمیتوانم عشق به او را انکار کنم اما میدانستم او
نمیتواند زن زندگی من باشد ،چون راهی که برای
زندگیاش انتخاب کرده بود راه درستی نبود و من هم
به خواستگاری دختری محجوب رفتهبودم تا با او ازدواج
کنم .شب حادثه لیال تلفن کرد و گفت میخواهد من
را ببیند ،گفتم فعال کار دارم و امکانپذیر نیست ،گفت
تا زمانی که الزم است صبر میکند .حدود ساعت ١١
شب بود که به محل کار من آمد معلوم بود دوباره مواد
مصرف کرده است؛ حالش اصال خوب نبود حرفهایی
میزد که خیلی نگرانم کرد ،مرتب میگفت من را
حالل کن .نباید خیلی کارها را میکردم و اشتباه کردم.
گریه میکرد .متهم گفت :وقتی با هم رابطه داشتیم
متوجه شدم قسمتهای مختلف بدنش کبود شدهاست.
پرسیدم این کبودیها به چه دلیل است ،گفت به تو
ربطی ندارد ،تو هیچکس من نیستی و الزم نیست در
اینباره توضیح بدهم .سر این موضوع جروبحث کردیم
و او فحاشی کرد ،برای اینکه صدا بیرون نرود جلوی
دهانش را گرفتم ،آرام شد و بعد خوابیدیم .صبح سعی
کردم بیدارش کنم اما بیدار نشد ،موضوع را به دوستم
خبر دادم و از او کمک خواستم ،حتی عملیات احیا را
هم روی او انجام دادم مقدار زیادی قرص از دهان لیال
بیرون آمد .دوستم گفت ما نمیتوانیم کاری بکنیم و باید
او را به بیمارستان برسانیم .زمانی که او را بردیم دکترها
با عجله باالی سرش آمدند و بعد از من پرسیدند چه
اتفاقی افتاده و من هم گفتم دارو خورده است ،بعد هم
برای انجام کاری از بیمارستان خارج شدم میخواستم

17923273453
			
شماره مکانیزه139430400901028281:
آگهی تغییرات شرکت پیمانگزاران با مسئولیت محدود به شماره ثبت  138783و شناسه ملی 10101818608
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوقالعاده مورخ  1394/03/06تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
محسن رستگی  0030760143به سمت مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و حسن قصاع  0050043277به سمت
عضو هیات مدیره ،برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند.
 امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ،سفته ،بروات و قراردادها و عقود اسالمی واوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
با ثبت این مستند تصمیمات تعیین وضعیت حق امضا :انتخاب و تعیین سمت هیات مدیره 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
91627
______________________________________________________
17923023111
		
شماره مکانیزه139430400901017504 :
آگهی تغییرات شرکت آریا شمال زیتون با مسئولیت محدود به شماره ثبت  402454و شناسه ملی
10320527179
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ  1394/01/25تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
شرکت مذکور منحل اعالم و در نتیجه آقای وحید رضا پاشازاده خامنه به شماره ملی  0067437451به آدرس
تهران خیابان جنتآباد خیابان آهو پالک  5واحد  3کدپستی 1474884365 :به سمت مدیر تصفیه انتخاب
گردید.
با ثبت این مستند تصمیمات انحالل 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
91628
______________________________________________________
17922950870
			
شماره مکانیزه139430400901025741 :
آگهی تغییرات موسسه حقوقی حق محور پارسا به شماره ثبت  35715و شناسه ملی 14004815894
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ  1394/02/27تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای امیر نوری جوشقانی ش.ملی  0010102922با دریافت کلیه سهمالشرکه خود (معادل  1000000ریال) از
صندوق موسسه از موسسه خارج شد لذا سرمایه موسسه از مبلغ  101000000ریال به مبلغ  100000000ریال
کاهش یافت و ماده  4اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید .فهرست و میزان سهمالشرکه هر یک از شرکا بعد

موضوع را به خانوادهاش خبر دهم که متوجه شدم فوت
شده است.
متهم در ادامه گفت :اگر من را احضار میکردند حتما
به اداره آگاهی میرفتم اما یک سال گذشت و کسی
سراغم نیامد تا اینکه یک شب آمدند و بازداشتم کردند.
گفتههای پیمان در حالی بود که پزشکیقانونی اعالم
کرد علت مرگ لیال فشار بر عناصر حیاتی گردن است و
هیچ دارویی در معده یا خون او پیدا نشده است.
با توجه به تکمیل تحقیقات و صدور کیفرخواست
پرونده به شعبه  ٧٤دادگاه کیفری وقت استان تهران
ارسال شد و متهم پای میز محاکمه رفت .با توجه به
اینکه نماینده دادستان درخواست مجازات و اولیایدم
درخواست صدور حکم قصاص کرده بودند ،متهم به
مرگ محکوم شد.
رأی صادره از سوی دیوانعالی کشور مورد تأیید
قرار گرفت و در نهایت اولیایدم با دریافت دیه حاضر
به گذشت از قصاص شدند .هفته گذشته متهم یک بار
دیگر پای میز محاکمه رفت و گفتههای قبلیاش را
قبول کرد و خواستار بخشش شد.
هیأت قضات شعبه چهار دادگاه کیفری شماره یک
استان تهران متهم را به حبس محکوم کردند.

مرد جوان در دادگاه خانواده:

همسرم مربی کاراته است و روزانه حرکات
خشن انجام میدهد ،میخواهم طالقش دهم!

چندي پيش مرد جواني به دادگاه خانواده رفت و درخواست طالق داد .به گزارش آرمان ،وي
درباره علت آن به قاضي گفت :آقاي قاضي همسرم مربي كاراته است و من از اين كار او بيزارم .او
مرتب حركات خشن ورزشي را انجام ميدهد و باعث خجالت من ميشود .من دوست ندارم يك
زن تا اين اندازه خشن باشد و ورزشهاي مردانه انجام دهد .خيلي سعي كردم او را متقاعد كنم كه
ديگر اين ورزش را انجام ندهد .اما قبول نميكند و باز هم كار خودش را انجام ميدهد .مرد جوان
ادامه داد :همسرم از صبح تا شب به كالسهاي ورزشي اش ميرود و كاراته را آموزش ميدهد .او
حتي چندين بار به خاطر اين ورزش به سفرهاي مختلف رفت و چندين روز مرا تنها گذاشت .واقعا
ديگر تحمل زندگي با چنين زني را ندارم و احساس ميكنم او اصال به من زندگي اش اهميتي
نميدهد .براي همين درخواست جدايي دارم و نميخواهم در كنار اين زن زندگي كنم .بعد از
صحبتهاي اين مرد ،همسر او هم به دادگاه احضار شد تا قاضي صحبتهايش را بشنود.

معرفی پلیس قالبی به نیروی انتظامی
توسط همسر او در تهران

مرد باجگیر که لباس پلیس میپوشید و به شکارهای خیابانی میپرداخت ،از سوی
همسرش لو رفت .به گزارش ایران ،ساعت  7عصر بیستم مردادماه در پی دستگیری مردی
به نام «داریوش» مظنون به سرقت و حمل مواد مخدر به مقدار یک گرم هرویین و یک
گرم شیشه ،همسر متهم به نام «توران» به کالنتری  169مشیریه مراجعه کرد و با ارائه
یک پیراهن نظامی مربوط به پلیس با درجه سروانی و یک عکس متهم با این لباس اظهار
داشت :شوهرم چند ماهی است که با این لباس اقدام به اخاذی از مردم تحت عنوان پلیس
میکند و یک کلت پالستیکی نیز دارد که آن را در خانه پنهان کرده بود و پیدا نکردم .متهم
در تحقیقات اظهار داشت :دو ماهی است که لباس را از گمرک خریداری کردهام و از افراد
افغان و خالفکار اخاذی میکنم و این اقدامات را با همدستی فردی به نام «منصور» با یک
خودروی شخصی که متعلق به خودم است انجام میدادیم.

مرد جوان در دادگاه خانواده:

از سفرهای دائم همسرم به شهرستانشان
خسته شدهام ،میخواهم طالقش دهم!
سفرهای زن جوان به شهرستان برایش دردسرساز شد و پای او را به دادگاه خانواده باز
كرد .به گزارش آرمان ،چندی پیش مرد جوانی با مراجعه به دادگاه خانواده درخواست طالق
داد و در خصوص علت آن به قاضی گفت :آقای قاضی همسرم به خاطر خانوادهاش كه در
شهرستان زندگی میكنند چند ماه در سال را به شهرستان میرود و آنجا میماند .او همیشه
چند هفته و یا چند ماه در شهرستان میماند و در خانه نیست .وی افزود :آقای قاضی من
ازدواج كردهام ولی همیشه تنها هستم و همسرم را چندین شب در خانه نمیبینم .وقتی هم
اعتراض میكنم دعوا به راه میاندازد و میگوید نمی تواند خانوادهاش را نبیند و دلش تنگ
میشود .او وقتی در خانه خودمان هم هست مرتب سراغ خانواده اش را میگیرد و به خاطر
دوری از آنها افسرده است .مرد جوان ادامه داد :راستش دیگر طاقت زندگی در كنار چنین
زنی را ندارم و میخواهم برای همیشه از او جدا شوم .همسرم نمی تواند از خانواده اش دور
باشد .برای همین بهتر است برای همیشه پیش خانواده اش برود .بعد از صحبتهای این
مرد ،قاضی همسر او را هم به دادگاه احضار كرد تا صحبتهای او را هم بشنود.

دستگيري جوان  22ساله به اتهام هتك حيثيت زن  28ساله
از طریق انتشار مطالب خالف واقع علیه او در شبکههای اجتماعی در رشت
رئيس پليس فتا استان گيالن از دستگيري فردي كه با سوءاستفاده از
نرمافزار پيامرسان «الين» ،موجب هتك حيثيت خانم  28سالهاي در رشت
شده بود ،خبر داد .به گزارش آرمان ،سرهنگ محمدخاني رئيس پليس فتا
فرماندهي انتظامي استان گيالن با اعالم اين خبر گفت :در پي ارجاع يك
فقره پرونده از دادسراي عمومي و انقالب شهرستان رشت به دادخواهي
خانم  28سالهاي مبني بر هتك حيثيت وي در شبكه اجتماعي الين،
موضوع در دستور كار پليس فتا قرار گرفت .رئيس پليس فتا استان گيالن
افزود :با پيجوييهاي فني و پليسي ،عامل هتك حيثيت شاكي در شبكه
اجتماعي الين كه جواني  22ساله اهل و ساكن رشت بود شناسايي و با
هماهنگي مقام قضايي دستگير شد.
سرهنگ محمدخاني اظهار داشت :با توجه به ادله ديجيتال كشف شده،

از کاهش سرمایه به شرح زیر است:
 آقای محمود رشنواز ش.ملی  0072663049دارنده مبلغ  99000000ریال سهمالشرکه خانم پریسا عبدزاده باالجورشری ش.م 0068375824 :دارنده مبلغ  1000000ریال سهمالشرکهبا ثبت این مستند تصمیمات کاهش سرمایه از طریق خروج شریک 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
91629
______________________________________________________
17923272764
			
شماره مکانیزه139430400901029059 :
آگهی تغییرات شرکت خدمات مسافرات هوایی و جهانگردی دروازه سفر سبز با مسئولیت محدود به شماره ثبت
 354974و شناسه ملی 10104017090
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوقالعاده مورخ  1393/12/02و مجوز سازمان هواپیمایی
به شماره  69391مورخ  93/12/25و مجوز سازمان گردشگری به شماره  932/126/18081مورخ 93/12/26
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای علیرضا آذری بجستانی به شماره ملی  0940571961به نمایندگی شرکت الماس فرناد  10320582697به
سمت رئیس هیات مدیره ،آقای جعفر آهنگران به شماره ملی  6599402798به سمت نایب رئیس هیات مدیره،
آقای قدرتاله کرمیان به شماره ملی  4010769564به سمت عضو هیات مدیره ،چ = آقای مسعود نخجوانی به
شماره ملی  0940598515به سمت مدیرعامل (خارج از هیات مدیره) برای مدت  2سال انتخاب گردیدند.
حق امضای کلیه اسناد و مدارک و اوراق بهادار وتعهدآور شرکت از قبیل چک ،سفته ،بروات و قرارداد عقود
اسالمی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر
میباشد و سایر نامههای اداری و قراردادهای مرتبط با فعالیت شرکت با امضای مدیرعامل یا همراه با مهر
شرکت معتبر میباشد.
با ثبت این مستند تصمیمات تعیین وضعیت حق امضا ،انتخاب و تعیین سمت هیات مدیره 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
91630
______________________________________________________
17923357982
			
شماره مکانیزه139430400901030488:
آگهی تغییرات شرکت تعاونی مسکن اعضای کانون بازنشستگان سازمان نقشهبرداری کشور به شماره ثبت
 322904و شناسه ملی 10103491481

متهم به صراحت به بزه انتسابي خود و اينكه از حدود  4ماه پيش در شبكه
اجتماعي الين با ايجاد مزاحمت و انتشار مطالب خالف واقع ،شاكي را مورد
اذيت و آزار قرار داده ،اعتراف كرد كه جهت سير مراحل قانوني تحويل
دادسراي عمومي و انقالب شهرستان رشت شد .رئيس پليس فتا استان
گيالن با بيان اينكه حريم خصوصي و آبروي افراد خط قرمز پليس فتاست
و كسي كه حريم خصوصی و حيثيت افراد را از طريق پيامرسانهاي
موبايلي يا فضاي مجازي نقض كند با برخورد جدي ،قاطع و قانوني پليس
فتا مواجه خواهد شد ،به شهروندان توصيه كرد :در صورت اطالع از هرگونه
فعاليت مجرمانه در فضاي مجازي يا پيام رسانهاي موبايلي مراتب را از
طريق نشاني پليس فتا به آدرس  www. Cyberpolice. irيا ايميل
اين پليس به آدرس  Gfata@police. irگزارش كنند.

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوقالعاده مورخ  1393/11/27و مجوز شماره 942/15/41954
مورخ  1394/03/02اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد :اعضای هیات
مدیره به مدت  3سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند :آقایان حسینعلی محمودی راد به شماره ملی 1288592299
خلیل غیبی به شماره ملی  0603032427رضااستاد فر به شماره ملی  0939125171محمد محمودی به شماره
ملی  4579149033رحیمعلی مصطفی بهش ماره ملی  5099610773به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره و
آقای طیوان زادوریان به شماره ملی  0559194511و تیمور عمویی کالره به شماره ملی  0039533549به
عنوان اعضای علیالبدل هیات مدیره ،صورتهای مالی سال  1392به تصویب رسید .آقای احمداله یاری به
شماره ملی  4410854161به عنوان بازرس اصلی و آقای سیدابراهیم لشگری به شماره ملی  5599621510به
عنوان بازرس علیالبدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
با ثبت این مستند تصمیمات انتخاب بازرس ،انتخاب مدیران ،تصویب ترازنامه و صورتهای مالی 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
93386
______________________________________________________
17923357668
			
شماره مکانیزه139430400901030591:
آگهی تغییرات شرکت تعاونی مصرف کارکنان شرکت بلوری نوری تازه به شماره ثبت  249743و شناسه ملی
10102902346
به استناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ  1394/11/25و تاییدیه شماره  942/15/21666مورخ  94/2/1اداره کل
تعاون استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای رضا وهاب نژادنوحدانی به کد ملی  2594887692به سمت رئیس هیات مدیره
آقای اصغر قیومی جوینانی به کد ملی  1262659019به سمت نایب رئیس هیات مدیره
آقای عبداله سعادتنژاد به کد ملی  0067929842به سمت منشی هیات مدیره
آقای اصغر قیومی جوینانی ش.م  1262659019به سمت مدیرعامل برای مدت  3سال انتخاب گردیدند.
کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور و اوراق بهادار شرکت با  2امضای  :1آقای اصغر قیومی جوینانی مدیرعامل به
عنوان دارنده امضای ثابت  .2آقای رضا وهابنژاد نوهدانی رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت تعاونی دارای
اعتبار خواهند بود .همچنین اوراق عادی شرکت تعاونی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است.
با ثبت این مستند تصمیمات تعیین سمت مدیران ،تعیین دارندگان حق امضای 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
93387
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جامعه

یکشنبه اول شهریور  - 1394شماره 691
رئیس اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی هشدار داد

مرد جوان در دادگاه خانواده:

همسرم همه چيز را بر اساس خرافات و سحر
و جادو ميسنجد ،میخواهم طالقش دهم!
مرد جوان سه ماه بعد از ازدواجش راهي دادگاه خانواده شد تا از همسر خرافاتي اش براي
هميشه جدا شود .به گزارش مردم ساالری ،چندي پيش مرد جواني با مراجعه به دادگاه خانواده
درخواست طالق داد و درخصوص علت آن به قاضي گفت :آقاي قاضي همسرم خيلي خرافاتي
است و مرتب تمام زندگيمان را با خرافات يکي کرده است .هرکاري ميخواهيم انجام دهيم به
نشانههاي اطرافمان توجه ميکند و مثال ميگويد فالن چيز نشانه خوبي نيست و ما نبايد اينکار را
انجام دهيم .وي افزود:وقتي ميخواهيم بيرون برويم ،کافي است يکي از ما عطسهاي کند ،بايد کال
بيخيال بيرون رفتن بشويم چون همسرم ميگويد صبر آمد و اگر بيرون برويم اتفاق بدي ميافتد.
هر روز صبح که از خواب بيدار ميشود ،به خوابي که شب قبل ديده باشد فکر ميکند و بر اساس
آن روزش را شروع ميکند .اگر خواب خوبي باشد و تعبير خوبي داشته باشد ،آن روز خوشحال و
سرحال است ولي اگر خواب بدي ديده باشد ،تمام روز را براي هردويمان جهنم ميکند .مرد جوان
ادامه داد :همسرم مرتب به سراغ سحر و جادو ميرود و همه چيز را با خرافات خودش ميسنجد.
در صورتيکه من برعکس او هستم به بزرگترين مسايل خرافاتي هم توجه و اعتقادي ندارم .براي
همين اصال نميتوانم در کنار اين زن زندگي کنم و حاال که تنها سه ماه از ازدواجمان ميگذرد
ميخواهم از او جدا شوم .بعد از صحبتهاي اين مرد ،قاضي همسر او را هم به دادگاه احضار کرد
تا صحبتهايش را بشنود.

مرد جوان در دادگاه خانواده:

همسرم در خانه دست به سياه و سفيد نميزند،
میخواهم طالقش دهم!
زوج جوان به خاطر کارگر داشتن و انجام کارهاي خانه راهي دادگاه خانواده شدند.
به گزارش مردم ساالری ،چندي پيش زوج جواني با مراجعه به دادگاه خانواده درخواست طالق
کردند .مرد جوان در خصوص علت آن به قاضي گفت :آقاي قاضي همسرم از من توقع دارد براي
انجام کارهاي خانه هر هفته کارگر بگيرم و کلي پول خرج کنم .در صورتيکه خودش هميشه در
خانه است و کاري ندارد .او سر کار نميرود و خيلي راحت ميتواند کارهاي خانه را انجام دهد .ولي
باز هم مرا مجبور ميکند کارگر بگيرم .او دست به سياه و سفيد نميزند و ميگويد خسته ميشود.
ولي من آنقدر پول ندارم که بخواهم هميشه هزينه کنم .وي افزود:آقاي قاضي باور نميکنيد
ولي اين موضوع در زندگي ما به يک کابوس تبديل شده و ما هميشه با هم جنگ و دعوا داريم.
تا اينکه هردو تصميم به جدايي گرفتيم .زن جوان نيز به قاضي گفت :اقاي قاضي من نميتوانم
کارهاي خانه را به خوبي انجام دهم و هميشه هم اين موضوع را به شوهرم گفته ام .او با آگاهي
از اين موضوع مرتب سر من غر ميزند و از من ميخواهد از صبح تا شب در خانه کار کنم .ولي
من نميتوانم و هر اتفاقي بيفتد باز هم کارهاي خانه را بدون کمک کارگر انجام نميدهم .حاال
که شوهرم تا اين اندازه خودراي است ،من هم درخواست جدايي دارم .بعد از صحبتهاي اين
زوج ،قاضي آنها را براي حل شدن مشکلشان به مشاوره خانواده فرستاد و رسيدگي به اين پرونده
را به جلسه بعد موکول کرد.

زن جوان در دادگاه خانواده:

شوهرم عالقهزیادی به تماشای فوتبال دارد،
طالق میخواهم!
عشق فوتبال براي مرد جوان دردسر ساز شد و پاي او را به دادگاه خانواده باز كرد.
به گزارش آرمان ،چندي پيش زن جواني با مراجعه به دادگاه خانواده درخواست طالق داد و
در خصوص علت آن به قاضي گفت :آقاي قاضي شوهرم از صبح تا شب در حال تماشاي فوتبال
است و از زندگي اش افتاده است .او اصال به من و زندگيمان اهميتي نميدهد و هر لحظه فوتبال
تماشا ميكند .حتي اگر در حال تماشاي فوتبال هم نباشد باز هم با دوستان يا بستگانش در حال
بحث در مورد فوتبال است .او مينشيند و ساعتها در مورد فوتبال با ديگران بحث ميكند .وي
افزود :وقتي بهميهماني يا جايي ميرويم ،همه را خسته ميكند از بس كه در مورد تيمهاي فوتبال
صحبت ميكند .همه از شوهرم فراري هستند و نميخواهند لحظهاي با اوصحبت كنند .چون تمام
حرفها را به بحث در مورد فوتبال ميكشاند .بارها به او اعتراض كردم و از او خواستم رفتارش را
تغيير دهد ولي فايدهاي نداشته و او باز به كارهاي خودش ادامه ميدهد .در پايان قاضي سعي كرد
اين زن جوان را از جدايي منصرف كند و شوهرش را به دادگاه احضار كرد تا با او صحبت كند.

مرد جوان در دادگاه خانواده:

همسرم دائم گريه ميکند و از همهچیز
ناراضی است ،میخواهم طالقش دهم!
مرد جوان راهي دادگاه خانواده شد تا از همسرش که مرتب گريه ميکند ،براي هميشه جدا شود.
به گزارش مردم ساالری ،چندي پيش مرد جواني با مراجعه به دادگاه خانواده درخواست طالق داد و در
خصوص علت آن به قاضي گفت :آقاي قاضي همسرم خيلي گريه ميکند و در مقابل مشکالت ضعيف
است .ما از روز اولي که با هم ازدواج کرديم مشکالت زيادي داشتيم ،اما هميشه اين من بودم که به
تنهايي بار اين مشکالت را به دوش کشيدم و همسرم هيچگاه همراهم نبوده و به من اميدواري نداده
است .وي افزود:همسرم هميشه فقط گريه کرده و کلي انرژي منفي به من داده و همان يک ذره اميدم
را هم نا اميد کرده است .مرتب ناله ميکند و از همه کس و همه چيز شاکي است .هرچه با او صحبت
ميکنم که کمي آرامتر باشد و راحتتر به اين مسايل و مشکالت نگاه کند ،فايده اي ندارد .او فقط غصه
ميخورد و هميشه افسرده است .مرد جوان ادامه داد:من در ميان اين همه مشکل بايد به او هم رسيدگي
کنم و آرامش بدهم .ديگر نميتوانم اين وضع را تحمل کنم .زندگي در کنار چنين زني واقعا برايم آزار
دهنده شده و تصميم به جدايي گرفتم .بعد از صحبتهاي اين مرد ،قاضي همسر او را هم به دادگاه
احضار کرد تا صحبتهايش را بشنود.

زن جوان در دادگاه خانواده:

شوهرمهیچسالیبرایمهدیهتولدنخریده،طالقمیخواهم!

زن جوان زمانی كه دید شوهرش برای او هدیه تولد نمیخرد ،راهی دادگاه خانواده شد و
دادخواست طالق داد .به گزارش مردم ساالری ،چندی پیش زن جوانی با مراجعه به دادگاه خانواده
درخواست طالق داد و در خصوص علت آن به قاضی گفت :آقای قاضی شوهرم هیچ وقت برای
تولدم برایم هدیه نخریده است .وی افزود :همیشه وقتی روز تولدم میرسد با شوق و ذوق خاصی
منتظر كادو یا هدیهای از طرف شوهرم میمانم ولی همیشه هم نا امید میشوم .آبرویم پیش همه
رفته است و هر سال روز تولدم همه از من میپرسند شوهرت چه هدیهای برایت خریده است .من
هم مجبور میشوم دروغ بگویم .هر كس میفهمد كه شوهرم برایم هدیه نخریده است ،تعجب
میكند .شوهرم وقتی میبیند كه من دلم شكسته است باز هم به رفتارش ادامه میدهد .زن جوان
ادامه داد :االن  5سال است كه من از شوهرم كادوی تولد نگرفتهام .برای همین دیگر نمیتوانم در
كنار این مرد بیاحساس زندگی كنم و طالق میخواهم.بعد از صحبتهای این زن ،شوهر هم به
دادگاه احضار شد تا قاضی با او صحبت کرده و بعد از آن در این خصوص تصمیمگیری كند.

ازدواج  360دختر کمتر از  14سال در سالهای اخیر!
رئیس اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی گفت :بر
اساس نتایج یک پژوهش ملی ،بیشترین آمار دختران
فراری در سالهای گذشته مربوط به دخترانی بود که به
خاطر خشونتهای فیزیکی پدر و مادر از خانه فرار میکردند
ولی در حال حاضر اکثریت این قشر به خاطر اینکه در دامن
اعتیاد و تعرض جنسی قرار نگیرند از خانه فرار میکنند.
به گزارش ایسنا ،مجید ارجمندی در همایش منطقهای
نقش سالمت روانی -اجتماعی دختران در توسعه اجتماعی
گفت :نصف جمعیت جوان کشور را دختران تشکیل می
دهند که باید برنامه ریزیهای خوبی در حوزه فرهنگی و
اجتماعی برای این قشر داشته باشیم.
وی در ادامه با بیان اینکه متاسفانه دختران ما نمیتوانند
پلههای رشد را همانند پسران طی کنند افزود :یکی از مهم
ترین مشکالت موجود در خانوادهها این است که وقتی

دختران به سن بلوغ میرسند ،با رویکرد سخت گیرانه و
محدودگرایانه خانوادهها مواجه می شوند.
وی خطاب به خانوادههای ایرانی ابراز کرد :خانوادهها
باید بدانند که جنس دختر شکننده است و باید در ارتباط با
این قشر ،اصولی و مهربانانه رفتار کنند.
ارجمندی تصریح کرد :اطالعات کم برخی خانوادهها در
ارتباط با نحوه رفتار با دختران باعث شده که فرزندان دختر
خود را منع کنند و همچنین آنان را قبل از رسیدن به سن
 15سالگی شوهر دهند.
وی ادامه داد :متاسفانه همین عامل باعث شده که در
سالهای گذشته  360دختر در سن کمتر از  14سالگی
ازدواج کنند که متاسفانه  10مورد از آنان کمتر از  10سال
سن داشتند.
معاون مدیرکل دفتر امور آسیب دیدگان سازمان

بهزیستی کشور ابراز کرد :همه دستگاههای مربوطه باید
تالش کنند آموزشهای الزم را به خانوادهها ارائه کنند
وگرنه بیش از  50درصد جمعیت جوان کشور را از دست
داده و نمیتوانیم آنان را برای آینده تربیت کنیم.
ارجمندی با اشاره به آمار دختران فراری در سالهای
گذشته تصریح کرد :بر اساس نتایج یک پژوهش ملی،
بیشترین آمار مربوط به دختران فراری در سال های
گذشته مربوط به دخترانی بود که به خاطر خشونتهای
فیزیکی پدر و مادر از خانه فرار میکردند ولی در حال
حاضر اکثریت این قشر به خاطر اینکه در دامن اعتیاد و
تعرض جنسی قرار نگیرند از خانه فرار میکنند.
وی بر لزوم استفاده بیش از پیش از ظرفیت روحانیت
در تبیین اصول تربیت فرزندان تاکید کرد.

دستگیری پسر کینهجو به اتهام ربودن و آزار و اذیت دختر مورد عالقه
پس از رد درخواست ازدواج در تهران

پسري كه بعد از آشنايي وايبري با يك دختر به او پيشنهاد
ازدواج داده بود ،وقتي با پاسخ منفي مواجه شد ،نقشه ربودنش
را طراحي و اجرا كرد.
به گزارش جوان ،چندي قبل دختري  26ساله به اداره
پليس رفت و از پسر جواني به اتهام آدمربايي شكايت كرد.
او در شرح ماجرا گفت :من كارمند يك شركت خصوصي در
شرق تهران هستم .یک روز پس از پايان كارم در حال عبور
از خيابان بودم كه مردي چاقويي به پهلويم گذاشت و با تهديد
خواست سوار خودروي پرايدي شوم .همان لحظه متوجه شدم
كه او خواستگار قديميام است .من هم از ترس سوار شدم.
او هم خودش را به پشت فرمان رساند و خودرو حركت كرد.
از كار او شوكه شده بودم و خواستم مرا پياده كند اما تهديد
كرد اگر در خودرو را باز كنم مرا با چاقو ميزند .از آنجا كه
ميدانستم پسري عصبي است ترسيدم .او بعد از دور زدن در
چند خيابان وارد يك پاركينگ خانگي در حوالي ميدان سوم

تهرانپارس شد .با التماس خواستم مرا رها كند و گفتم كه با
يكي از بستگانم نامزد كردهام و قرار است ازدواج كنيم .او اصرار
داشت من بايد با او ازدواج كنم و نامزديام را با آن پسر به هم
بزنم .بعد هم تهديد كرد اگر درخواستش را قبول نكنم ،نامزدم
را به قتل ميرساند .او سه ساعت مرا در پاركينگ حبس كرد
و خواست از طريق وايبر به نامزدم پيامك بدهم و بگويم كه او
را دوست ندارم كه از ترس قبول كردم .وقتي من را رها كرد،
راهي اداره پليس شدم .پس از طرح شكايت پرونده به دستور
قاضي مدير روستا ،بازپرس ويژه قتل پايتخت براي بررسي
بيشتر در اختيار كارآگاهان پليس آگاهي قرار گرفت.
نخستين تحقيقات نشان داد پاركينگ مورد نظر خانه پدري
پسر آدمربا است كه روز حادثه پدر و مادرش در خانه نبودند.
همچنين مشخص شد پسر جوان از يك سال قبل با شاكي
ارتباط دوستانه داشته و از روز بعد از حادثه به مكان نامعلومي
گريخته است .كارآگاهان سرانجام او را بازداشت كردند.

متهم در بازجوييهاي اوليه ادعاي آدمربايي را انكار كرد
و مدعي شد :يك سال قبل از طريق شبكه مجازي وايبر با
دختر جوان آشنا شدم و گاهي همديگر را در پارك مالقات
ميكرديم .من خيلي به او عالقه پيدا كردم و پيشنهاد ازدواج
دادم .دختر جوان هم قبول كرد و قرار شد مدتي بعد خانوادهام
از او خواستگاري كنند تا اينكه متوجه شدم پسر جواني به
خواستگارياش رفته و قرار ازدواج گذاشتهاند .وقتي اين موضوع
را فهميدم ناراحت شدم و نقشه ربودن او را اجرا كردم.
دختر جوان هم در بازجوييها گفت :مدتي از آشنايي
ما گذشته بود كه فهميدم او پسري عصبي است .از همه
مهمتر متوجه شدم او كار مناسبي ندارد به همين خاطر وقتي
خواستگار مناسبي برايم آمد ،به او جواب دادم و قرار بود به
زودي ازدواج كنيم كه اين اتفاق افتاد .متهم براي تحقيقات
بيشتر به دستور قاضي مدير روستا در اختيار كارآگاهان پليس
آگاهي قرار گرفت.

قتل هولناک پدر ،مادر و خواهر توسط پسر  35ساله،
پس از اطالع از ازدواج دختر مورد عالقهاش در تهران!

پسری جوان که پدر ،مادر و خواهر خود را در جنایتی
هولناک به قتل رسانده است ،در بازجوییها جزئیات قتل را
توضیح داد.
به گزارش شرق ،ساعت  ٢٠:٢٠چهارشنبه دو هفته قبل
به «سعید احمدبیگی» ،بازپرس ویژه قتل تهران ،اطالع دادند
ک غرب به وقوع پیوسته است .پس
جنایتی در خانهای در شهر 
از اعالم این گزارش بازپرس و کارآگاهان جنایی در محل
حادثه حاضر شدند و تحقیقات خود را آغاز کردند .آنها جسد
پدر خانواده را که مردی ٦٢ساله بود در نزدیکی در ورودی
آپارتمان یافتند و مشاهده کردند این مرد هدف ضربات چاقو
قرار گرفته است.
ساکنان ساختمان توضیح دادند همسر و دختر او نیز بهشدت
مجروح و به بیمارستان منتقل شدهاند .یکی از همسایهها گفت:
«وقتی صدای داد و فریاد شنیدم از خانه بیرون آمدم و دیدم
مادر و دختر این خانواده درحالیکه زخمی شدهاند و خونریزی
دارند ،جلو آسانسور افتادهاند .سریع پلیس و اورژانس را باخبر
کردم» .بهگفته این فرد و دیگر اهالی ساختمان عامل این
جنایت به احتمال زیاد پسر ٣٥ساله خانواده بود .این جوان که
در محل حضور داشت ،بازداشت شد.
درحالیکه تحقیقات اولیه هنوز به پایان نرسیده بود ،از
بیمارستان خبر رسید دختر خانواده نیز جان خود را ازدست

داده است .پس از آن بازپرس شعبه هفتم دادسرای جنایی
به بیمارستان رفت تا از مادر خانواده که زنی ٥٥ساله بود،
پرسوجو کند .این زن شرایط وخیمی داشت و فقط با اشاره
میتوانست به سؤاالت پاسخ دهد؛ او نیز تأیید کرد پسرش
عامل این جنایت است .مادر خانواده نیز ساعاتی بعد جان خود
را ازدست داد و پزشکان علت مرگ او را شدت جراحتهای
وارد شده ناشی از سه ضربه چاقو به شکم و گوش وی اعالم
کردند.
بررسیهای صورتگرفته درباره مقتوالن فاش کرد یکی
از پسران این خانواده حدود هفت سال پیش در جریان یک
نزاع به قتل رسیده بود اما والدین او بهدلیل اینکه متهم پسری
نوجوان بود ،از قصاص وی صرفنظر کردند و متهم آن پرونده
بعد از مدتی با کمک افراد نیکوکار دیه را پرداخت کرده و
از زندان آزاد شد؛ با این حال آن قتل زندگی این خانواده را
بهشدت تحتتأثیر قرار داده بود .همچنین مشخص شد عامل
این جنایت خانوادگی از مشکالت روحی و روانی رنج میبرد و
دارو مصرف میکرد .این پسر وقتی تحتبازجویی قرار گرفت،
مدعی شد قاتل برادرش قصاص شده است به این ترتیب
بازپرس احتمال داد او یا دچار اختالل حواس است یا اینکه
خانوادهاش واقعیت را از وی پنهان کرده بودند.
متهم در اعترافاتش گفت« :حدود هفت سال پیش با

دختری آشنا و به او عالقهمند شدم .قصد داشتم با وی ازدواج
کنم .مشکل خاصی هم وجود نداشت اما در همین اثنا برادرم
کشته شد و من بهشدت درگیر این ماجرا شدم ،بهگونهای که
موضوع ازدواج منتفی شد این در حالی بود که هنوز به آن
دختر عالقه داشتم».
متهم به قتل ادامه داد« :چندیپیش به این فکر افتادم آن
دختر را پیدا و بار دیگر موضوع ازدواج را مطرح کنم .خیلی
جستوجو کردم تا اینکه باالخره توانستم شماره تلفنش را پیدا
کنم .روز حادثه با او تماس گرفتم اما به من گفت ازدواج کرده
است و من دیگر نباید به او تلفن بزنم و مزاحمش شوم .این
حرف مرا بهشدت آشفته کرد ،طوری که ناگهان دچار خشم
زیاد شدم و نتوانستم خودم را کنترل کنم .چاقویی برداشتم و
با آن شیشه تلویزیون را شکستم .سپس به پدرم که روی مبل
نشسته بود حمله کردم و او را زدم .مادر و خواهرم با دیدن این
صحنه بهشدت ترسیدند و سعی کردند فرار کنند اما بعد از
کشتن پدرم به سمت آنها رفتم و هر دو نفرشان را با چاقو زدم.
سپس به اتاق خودم رفتم و سیگار کشیدم تا اینکه مأموران از
راه رسیدند و مرا دستگیر کردند».
بنا بر این گزارش متهم درحالحاضر در بازداشت بهسر
میبرد و بازجوییها از او به دستور بازپرس احمدبیگی ادامه
دارد.

اختالف  ۲پزشک تا جایی پیش رفت که یکی از آنها
دیگری را ربود آنها با هم درگیر شده و به جان یکدیگر
افتادند.
به گزارش همشهری ،چند روز قبل ساكنان خياباني
در شرق تهران متوجه درگيري 2سرنشين خودروي بيام
و شدند كه در حال زد و خورد با يكديگر بودند .راننده در
درگيري تعادل خود را از دست داد و ماشين به جدول كنار
خيابان برخورد كرد و آن لحظه بود كه جمعيت زيادي در
اطراف خودرو حلقه زدند.
درحاليكه سرنشينان بيام و كه 2مرد ميانسال بودند
همچنان در حال كتك كاري بودند مردم آنها را جدا
كرده و موضوع را به پليس اطالع دادند .دقايقي بعد
مردان ميانسال به كالنتري منتقل شدند و آنجا بود كه
مشخص شد هر دو پزشك هستند .يكي از آنها روانپزشك
و متخصص اعصاب و روان بود و ديگري پزشك عمومي.
اختالف آنها خيلي قديمي نبود و آنطور كه بهنظر ميرسيد
بهخاطر حرف و حديثهايي بود كه عليه هم درمحل كار
گفته بودند .اين در حالي بود كه پزشك متخصص اعصاب
و روان مدعي بود كه پزشك عمومي او را با تهديد ربوده

وسوار ماشين لوكس خود كرده بود كه چنين حادثهاي
رخ داد.
پرونده اين دو پزشك براي ادامه رسيدگي به دادسراي
جنايي منتقل شد و هر دو هفته گذشته مقابل قاضي پرونده
قرار گرفتند .پزشك عمومي درخصوص اختالفاتشان به
قاضي پرونده گفت :هر دوي ما در ساختمان پزشكان كار
ميكنيم و از سالها قبل يكديگر را ميشناسيم.
در اين مدت هيچ مشكلي با هم نداشتيم تا اينكه از
بيماران خود كه نزد دكترروانپزشك ميرفتند شنيدم كه
بدگويي مرا كرده و گفته كه من معتاد به شيشه شدم و
ديوانهام .وقتي اين حرفها را شنيدم خيلي عصباني شدم
و به او تذكر دادم اما اين پايان ماجرا نبود چرا كه چند روز
بعد منشي او با منشي من تماس گرفت و از او دعوت بهكار
كرد و خواست تا به مطب آنها برود.
اين مرد براي اينكه منشي مرا بهكار در مطبش راضي
كند به دروغ به او گفته كه من شيشهاي شدهام و بهتر
است كه ديگر در مطب من كار نكند .همه اينها باعث
شده بود كه از او كينه به دل بگيرم .تا اينكه روز حادثه
درحاليكه سوار ماشينم در خيابان بودم دكتر را ديدم .اصال

اتهام آدم ربايي را قبول ندارم و به هيچ عنوان او را به
زور سوار ماشينم نكردم .از او خواستم سوار شد و او هم
سوار شد.
پس از آن من ماجراي دلخوريام از او و حرفهايي كه
پشت سر من به بيماران و منشيام زده بود را مطرح كردم.
همين باعث بحث ميان ما شد .وقتي درگيري باال گرفت
كار به كتككاري كشيد .او بوكسور هم بود و با مشت چند
ضربه به من كه پشت فرمان بودم زد و من هم مجبور
شدم دستانش را گاز بگيرم كه در نهايت كنترلم را از دست
داده و تصادف كردم كه خودرويم نيز خسارت ديد.
بعد از اظهارات اين پزشك عمومي ،اين بار روانپزشك
گفت :من چنين حرفهايي پشت سر او نزدم .او روز حادثه
با تهديد مرا سوار ماشين كرد و ربود .پس از آن تهديدم
كرد و گفت كه چند نفر را اجير كرده تا از من زهرچشم
بگيرند و حسابي مرا گوشمالي دهند .آنجا بود كه من
عصباني شدم و او را كتك زدم كه وي دستانم را طوري
گاز گرفت كه مدتها جاي آن مانده بود و درد عجيبي
داشت.هماكنون تحقيقات در اين پرونده عجيب آغاز شده
تا زواياي پنهان آن آشكار شود.

درگیری عجیب  ۲پزشک و کتککاری آنها در تهران
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دستگیری زن شیاد به اتهام
همدستی با  2پسر شرور
در زورگیریهای زنجیرهای
از دختران و زنان جوان در مشهد
یکي از اعضاي اصلي باند خشن زورگيري که با طرح
نقشه هايي شوم ،دختران و زنان جوان را با ايجاد رابطه
دوستي اغفال کرده و با کشاندن آنان به مکان هاي خلوت
تفريحي ،اقدام به زورگيري مي کرد .با تالش ماموران
کالنتري خلق آباد در حالي دستگير شد که تحقيقات
پليس براي به دام انداختن ديگر همدستان وي همچنان
ادامه دارد .به گزارش خراسان ،رئيس پليس مشهد در
تشريح اين خبر گفت :از مدتي قبل پرونده هايي در دواير
تجسس کالنتري ها مطرح شد که محتويات آن نشان
مي داد :زني که عضو يک باند زورگيري است با ترفندها
و نقشههاي خاصي ،دختران و زنان جوان را اغفال مي
کند و پس از کشاندن طعمه ها به مناطق تفريحي خلوت،
با همدستي اعضاي موتورسوار باند ،اموال همراه آنان را با
تهديد به مرگ به سرقت مي برند.
سرهنگ حجت نيکمرام افزود :با توجه به اهميت
ماجرا ،طرح ويژه اي در دستور کار پليس قرار گرفت و
بررسي هاي علمي و اطالعاتي در اين باره آغاز شد تا
اين که در آخرين گزارش مشابه به پليس اعالم شد 2
دختر جوان که طعمه زورگيران خشن قرار گرفته بودند
با هوشياري خود موفق شده اند يکي از عامالن اصلي
سرقت هاي به عنف را شناسايي کنند.
مقام ارشد انتظامي مشهد خاطرنشان کرد :با اعالم
وقوع اين حادثه به پليس  ،110بالفاصله نيروهاي گشت
کالنتري خلق آباد وارد عمل شدند و بدين ترتيب با
همکاري  2دختر جوان (مالباختگان) عمليات شناسايي
و دستگيري متهمان وارد مرحله جديدي شد.
سرهنگ نيکمرام تصريح کرد :با اطالعاتي که شاکيان
پرونده در اختيار پليس گذاشتند و تطبيق مشخصات
ظاهري يکي از متهمان ،که با هوشياري  2دختر مذکور
به پليس ارائه شده بود ،ماموران انتظامي موفق شدند يکي
از عوامل اصلي زورگيري ها را در يک عمليات ضربتي و
با هماهنگي مقام قضايي دستگير کنند.
وي اضافه کرد :پس از انجام بازجويي هاي فني و
تخصصي از متهم 23ساله ،مشخص شد زن جواني که
از اعضاي اين باند خشن است ابتدا در معابر ،پارک ها و
مجالس و ...طعمه هاي خود را که از وضعيت مالي خوبي
برخوردار بودند و يا زيورآالت زيادي به همراه داشتند
شناسايي مي کرد و سپس با آن ها طرح دوستي مي
ريخت .اين زن بعد از جلب اعتماد طعمه ها  ،آنان را با
چرب زباني و به بهانه تفريح و گردش در مناطق تفريحي
و فضاهاي سبز فريب مي داد و با خودروي همدست
ديگر خود به مناطق خلوت مي کشاند .فرمانده انتظامي
مشهد با اشاره به اين که  2جوان موتورسوار نيز که عضو
باند زورگيري بودند ،خودروي همدستشان را زيرنظر مي
گرفتند و در يک فرصت مناسب به سوي خودرويي که
طعمه ها داخل آن نشسته بودند حمله ور مي شدند و با
تهديد به مرگ ،همه اموال و پول هاي دختران را به
سرقت مي بردند .وي گفت :اين درحالي بود که طعمهها
تصور مي کردند زن جوان همراه آنان نيز خود طعمه
زورگيران قرار گرفته است .سرهنگ نيکمرام افزود :با
تکميل اطالعات پليس و رصدهاي اطالعاتي ،ديگر
اعضاي اين باند نيز شناسايي شده اند و جست وجوهاي
گسترده اي براي شناسايي مخفي گاه و دستگيري
متهمان فراري ديگر همچنان ادامه دارد.
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مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری تشریح کرد

جزئیات قرارداد جدید بیمه تکمیلی بازنشستگان کشوری
کسر  20هزار تومان به ازای هر بیمهشده

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری جزییات قرارداد
جدید بیمه تکمیلی بازنشستگان را اعالم کرد.
به گزارش ایسنا ،محمود اسالمیان در نشست خبری
خود در پاسخ به سئوالی درباره قرارداد جدید بیمه تکمیلی
بازنشستگان گفت :قرارداد فعلی ،ابتدای شهریور ماه به
پایان میرسد.
وی افزود :در حال بررسی نتایج مناقصه بیمهها هستیم
و برنده هفته آینده اعالم میشود.
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری افزود :عالوه
بر یک میلیون و دویست هزار بازنشسته ،نزدیک به دو
میلیون خانواده بازنشستگان نیز تحت پوشش بیمه تکمیلی
قرار دارند.
در ادامه این نشست خبری عباس رشیدی ،مدیرکل
فرهنگی و اجتماعی صندوق بازنشستگی به ارائه
توضیحات بیشتری در خصوص قرارداد بیمه تکمیلی
بازنشستگان پرداخت و گفت :از سال  92دولت در
خصوص بیمه تکمیلی بازنشستگان کمک میکرد اما سال
گذشته کمک دولت در مجلس حذف و بار آن مستقیما
روی دوش صندوق قرار گرفت.
بر همین اساس سال گذشته بسته خدمتی بیمه تکمیلی
را به مناقصه گذاشتیم .بودجه صرف شده برای این امر
 750میلیارد تومان در سال گذشته شد .وی افزود :با توجه
به افزایش نرخ جراحی و هزینههای مختلف امسال پس از
رایزنیها با کانونهای مختلف بازنشستگی نظرات گرفته
شد و بسته خدمتی گسترده تری نسبت به سال گذشته
را با لحاظ قیمتی که بارش بیشتر روی صندوق باشد به
مناقصه گذاشتیم .مناقصه انجام شده و در حال بررسی
است تا هفته آینده برنده را اعالم کنیم.
رشیدی با بیان اینکه از اول مهرماه سال  93کتاب

ارزش نسبی خدمات تغییر یافت و  174.5درصد تغییر
تعرفهها را داشتیم اما به دلیل آنکه قرارداد ما  29مرداد
بسته شده بود با مشکالتی روبرو شدیم و قرار شد در
قرارداد سال  94تعرفههای ارزش نسبی خدمات تحت
پوشش قرار بگیرد.
مدیرکل فرهنگی و اجتماعی بازنشستگان با بیان اینکه
بیمه تکمیلی نیازمند منابع است اظهار کرد :امسال سقف
اعمال جراحی تخصص و فوق تخصصی را برای هر
بازنشسته تا  14میلیون تومان در نظر گرفتیم که البته
سال گذشته این میزان به دلیل مشکالت کمتر بود.
وی افزود :بسته خدمتی مناسبی را به صورت ویژه برای
بیماران خاص در نظر گرفتهایم .در سال گذشته  22هزار و
 500بیمار خاص داشتیم و برای درمان آنها تا اردیبهشت
امسال  47میلیارد تومان بدون سقف پرداخت کردیم و
حتی سند  160میلیون تومانی هم داشتیم .بنا داریم در
قرارداد جدید هم بیماران خاص را به صورت ویژه ببینیم.
رشیدی با بیان اینکه طرح تحول نظام سالمت در
بیمارستانهای دولتی اجرا میشود اما متاسفانه برخی
مراکز بازنشستگان را به بیمارستانهای خصوصی سوق
میدهند گفت:در تالش هستیم با کمک وزارت بهداشت
و بیمه عاملی که انتخاب خواهد شد بهبود وضعیت داشته
باشیم .سال گذشته حدود  400میلیارد تومان و امسال
حدود  600میلیارد تومان از اعتبارات صندوق صرف بیمه
تکمیلی بازنشستگان شده است و حدود  380میلیارد تومان
هم از حقوق بازنشستهها کسر میشود.
به گفته مدیرکل فرهنگی و اجتماعی صندوق
بازنشستگی ،بر اساس قرارداد جدید بیمه تکمیلی ،ماهانه
 20هزار تومان از حقوق بازنشستهها به ازای هر نفر کسر
خواهد شد.

مرد افغان كه پيش از اين به قتل يك زن به دليل اختالف سر
قيمت براي برقراري ارتباط نامشروع اعتراف كرده بود در دادگاه
حرفهاي قبلي خود را انكار كرد.
به گزارش اعتماد ،سرنخ دستگيري متهم ،كشف يك نام
در گوشي همراهش بود .مرد افغان شماره مقتول را با عنوان
اختصاري « »brrrذخيره كرده بود كه پليس با بررسي آن
متوجه تماسهاي مكرر قاتل در روز حادثه با مقتول شد كه از
او خواسته بود سر قرار حاضر شود تا در ازاي دريافت  ٣٠٠هزار
تومان پول با هم ارتباط نامشروع برقرار كنند اما اين قرار با قتل
خاتمه يافت .آنها كه سر قيمت با يكديگر به توافق نرسيده بودند
پس از درگيري لفظي با هم گالويز شدند و متهم با روسري
مقتول را خفه كرد.
هفته گذشته قضات شعبه دوم دادگاه كيفري استان
تهران مسوول رسيدگي به پرونده بودند .قاضي عزيزمحمدي،
رييس دادگاه در ابتداي جلسه از نماينده دادستان خواست تا
كيفرخواست را قرائت كند .در آن آمده بود كه متهم پس از
قتل زن جوان ،جنازه او را به باغي در شمشك برد و دفن كرد
اما پس از چند روز با شكايت خانواده مقتول و رديابي تماسها
توسط پليس شناسايي و دستگير شد .او حتي پيش از آنكه در
حضور بازپرس پرونده ،جسد از دل خاك بيرون آورده شود ،به
خفه كردن مقتول با روسرياش اعتراف كرده بود اما در دادگاه،
هيچ كدام از امضاهاي پاي برگه اعترافاتش را گردن نگرفت و
ديگر به جرم خود اعتراف نكرد.
پدر مقتول پيش از اين تقاضاي قصاص متهم را از دادگاه

خواسته بود .او درباره روز حادثه گفت« :چهار روز بود كه از
دخترم خبري نداشتيم .او آرايشگاه داشت .چندسال قبل از
همسرش جدا شده بود و تنها زندگي مي كرد .روز حادثه از
دوستانش شنيديم كه به شمشك رفته .برادرش در پليس شكايت
كرده بود وقتي به شمشك رفتيم خودروي پژوي دخترم را جلوي
باغ همين آقا – اشاره به متهم – پيدا كرديم .او همان جا دستگير
شد و خيلي زود اعتراف كرد».
مرد افغان كه پاي چپش را روي زمين ميكشيد و دست
چپش را در بغل گرفته بود با دستور رييس دادگاه ،پشت جايگاه
ايستاد ،آستينش را باال زد و گفت« :در بازجوييها من را كتك
زدهاند .دستم را شكستهاند .من همه اعترافاتم را تحت فشار
نوشتهام .من اصال مقتول را نديدهام.
سه نفر افغاني ديگر با گوشي من با او تماس گرفته و قرار
مالقات گذاشته بودند .آنها با هم سر پول اختالف پيدا كردند و
او را كشتند و در باغي كه من نگهبانش بودم انداختند .من وقتي
به باغ رسيدم ديدم جنازه برهنه است .براي اينكه گناه نكنم آن
را دفن كردم».
انكار قتل از سوي متهم در حالي بود كه او پيش از اين به
بازسازي صحنه جرم نيز اقدام كرده بود .بازجويي از سه افغاني
ديگر نيز نشان مي داد كه آنها هيچ نقشي در قتل نداشته اند و
متهم براي فرار از اتهام خود ،نام آنها را آورده است .او تا پايان
جلسه دادگاه بر بيگناهي خود اصرار كرد .پدر مقتول تقاضاي
قصاص او را داشت و قضات در حال مرور اعترافات متهم از روي
پروندهاش بودند.

قتل زن جوان توسط افغان جنایتکار
درون یک باغ در شمال تهران

______________________________________________________
17923358462
		
شماره مکانیزه139430400901029844:
آگهی تغییرات شرکت تعاونی مصرف کارگری سایپا آذین به شماره ثبت  140764و شناسه ملی
10101837931
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوقالعاده مورخ  1393/08/10و مجوز شماره 932/15/325513
مورخ  93/11/28اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و صورتهای مالی سال  92به تصویب رسید.
اعضای هیات مدیره و بازرس به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
اکبر نیاستو به کد ملی  0383697451به سمت عضو اصلی هیات مدیره ابراهیم صادقی به کد ملی
 0055305342به سمت عضو اصلی هیات مدیره اسمعیل سلطانی به کد ملی  4284947737به سمت عضو
اصلی هیات مدیره محمد رضا خدابنده اویلی به کد ملی  2200491697به سمت عضو علیالبدل هیات مدیره
برای مدت  3سال انتخاب شدند.
محمود نبیخواه گیسل به کد ملی  5179551821به سمت بازرس اصلی و حمیدرضا قربانی بنماران به کد ملی
 0083763058به سمت بازرس علیالبدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
با ثبت این مستند تصمیمات انتخاب مدیران ،انتخاب بازرس ،تصویب ترازنامه و صورتهای مالی،افزایش
سرمایه 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
93388
______________________________________________________
17923358567
			
شماره مکانیزه139430400901029899 :
آگهی تغییرات شرکت تعاونی مصرفی کارگری سایپا آذین به شماره ثبت  140764و شناسه ملی
10101837931
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ  1393/08/28تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اساسنامه جدید در  57ماده و  28تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.
با ثبت این مستند تصمیمات تصویب اساسنامه جدید 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
93389
______________________________________________________

17923358985
شماره مکانیزه139430400901030508 :
آگهی تغییرات شرکت تعاونی مسکن کارکنان معاونت سیاسی صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران به شماره
ثبت  175551و شناسه ملی  10102179246به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ 1394/02/14
و مجوز شماره  932/15/70292مورخ  94/3/12اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان تهران تصمیمات
ذیل اتخاذ شد:
اساسنامه جدید مشتمل بر  78ماده و  58تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید .با ثبت این مستند
تصمیمات اصالح مواد اساسنامه در تصمیمات پیشبینی نشده سامانه ،افزایش تعداد اعضای هیات مدیره 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
93390
______________________________________________________
17923369992
شماره مکانیزه139430400901027892 :
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود راشد حساب مهراز در تاریخ  1394/04/01به شماره ثبت  474387به شناسه
ملی  14005026730ثبت و امضای ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم
آگهی میگردد.
 موضوع شرکت :ارائه کلیه خدمات حسابداری خرید فروش واردات و صادرات کلیه کاالهای مجاز بازرگانیاخذ وام و تسهیالت ارزی ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی اعتباری ،شرکت در مناقصات و مزایدات داخلی
و خارجی ،برپایی و شرکت در کلیه همایشها نمایشگاهها و سمینارهای داخلی و خارجی،انعقاد قرارداد با کلیه
اشخاص حقیقی و حقوقی ادارات و ارگانهای دولتی در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس
از اخذ مجوزهای الزم
 مدت شرکت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت:تهران جنتآباد شمالی باالتر از آبشناسان نبش گلستان شرقی پالک  317طبقه  2واحدجنوبی کدپستی1477937685 :
 سرمایه شرکت :مبلغ  1000000ریال میباشد.لیست سهمالشرکه شرکا به شرح ذیل میباشد
مهدی ترک جزی به شماره ملی  0083751084دارای  500000ریال سهمآلشرکه
علی میرزامحمدی به شماره ملی  0080594328دارای  500000ریال سهمالشرکه.
 اولین مدیران شرکت:آقای مهدی ترک جزی به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره به شماره ملی  - 0083751084آقای علی

شکنجه دختربچه  8ساله توسط  4گروگانگیر
کینهجو به خاطر اختالف حساب با پدر او
بر سر معامله مواد مخدر در استان کرمان
چهار قاچاقچی موادمخدر که بهدلیل اختالف حساب مالی ،دختر هشت سالهای را ربوده
و شکنجه کرده بودند در دام ماموران گرفتار شدند.
به گزارش جام جم ،پانزدهم مرداد امسال مردی با حضور در پلیس آگاهی استان کرمان
از ربوده شدن دختر هشت ساله اش خبرداد و گفت :دخترم برای بازی با دختران همسایه
از خانه خارج و بعد از آن به طرز مرموزی ناپدید شد .در جستجوی او بودیم که مردی با
ما تماس گرفت و برای آزادی دخترم درخواست یکصد میلیون تومان کرد .او صدای ناله
و کمک خواهی دخترم را برایم پخش و تهدید کرد اگر این پول را تهیه نکنم دخترم را به
قتل می رساند.
همزمان با تشکیل پرونده قضایی ،کارآگاهان پلیس آگاهی ،تحقیقات برای دستگیری
مرد آدم ربا و همدستان احتمالی او و نجات گروگان خردسال را آغاز کردند .در این مرحله
ماموران با آموزش الزم به خانواده شاکی ،از آنها خواستند در صورت تماس ربایندگان ،در
محل مالقات با آنها حاضر شوند .با گذشت چند روز از وقوع این حادثه ،کارآگاهان اطالع
یافتند ربایندگان ،گروگان هشت ساله را به مکانی صعب العبور در جنوب استان منتقل کرده
اند .زمانی که ماموران به این مکان اعزام شدند ،مشخص شد ،آدم رباها زمانی که متوجه
لو رفتن مخفیگاهشان شده اند ،گروگان را از این منطقه خارج و به مکان دیگری منتقل
کرده اند .عملیات نجات گروگان هشت ساله با توجه به فرار متهمان ادامه داشت تا این که
با گذشت یک هفته از وقوع این گروگانگیری ،آخرین مخفیگاه متهمان فراری شناسایی شد
و ماموران اطالع یافتند دو نفر از متهمان در حال انتقال گروگان هشت ساله به مخفیگاه
دیگری در جاده ای منتهی به عنبرآباد ـ کهنوج هستند.
کارآگاهان با کشف این سرنخ به محل مورد نظر اعزام شده و با محاصره محل ،خودروی
مورد نظر را متوقف کرده و با دستگیری دو مرد ،گروگان خردسال را که آثار سوختگی روی
بدنش نمایان و دست و پایش بسته بود ،نجات دادند.
متهمان اعالم کردند ،در این کودک ربایی دو نفر دیگر نیز با آنها همدست بوده اند که
به این ترتیب این دو نفر هم تحت تعقیب پلیس قرار گرفته و دستگیر شدند .متهمان در
بازجویی ها اعتراف کردند :با یکی از بستگان این کودک در معامله موادمخدر اختالف حساب
پیدا کردیم و زمانی که نتوانستیم پولی بگیریم ،نقشه ربودن این کودک را طراحی کردیم
تا از خانواده اش یکصد میلیون تومان اخاذی کنیم .سردارحسین چناریان ،فرمانده انتظامی
استان کرمان در این باره گفت :با اعتراف چهار متهم پرونده برای آنها قرار قانونی صادر شد.
تحقیقات تکمیلی از این افراد برای مشخص شدن دیگر جرایم احتمالی آنها ادامه دارد.

احتمال کشف قتلهای بیشتر در پرونده قاتل
سریالی پس از اعتراف او به قتل  11نفر
طی  13سال در استان گلستان
ی پرونده جنایتهایی است که احتمال دارد قاتل سریالی قدکوتاه
پلیس سرگرم بررس 
گلستان در آنها دست داشته باشد.
به گزارش همشهری ،اين مرد تاكنون قتل 11نفر را به گردن گرفته و با توجه به
اعترافاتش احتمال دارد كه جنايتهاي ديگري هم مرتكب شده باشد.
هفته گذشته سردار ميرفيضي ،رئيس پليس استان گلستان به همراه سرهنگ اكبري،
رئيس پليس آگاهي استان در جمع خبرنگاران حاضر شدند و به بيان جزئيات دستگيري
اعضاي باند سارقان مسلح كه راز 14جنايت را در سينه داشتند ،پرداختند.
در اين ميان رئيس پليس گلستان با اشاره به اينكه جنايتهاي اين باند از سال 81شروع
شده بود ،گفت :در اين باند ابتدا پدري به همراه 3پسرش كه دست به سرقتهاي مسلحانه
و قتل 2نفر زده بودند دستگير شدند و در بازجويي از آنها راز جنايات مردي به نام حسين
فاش شد .حسين كه در شهرستان گنبد زندگي ميكرد در عملياتي ضربتي دستگير شد و
در بازجوييها به قتل 11نفر از سال 81اعتراف كرد .او مدعي شد كه همه اين 11نفر را
هنگام سرقت به قتل رسانده و آنها افرادي بودند كه در جريان سرقت اموالشان در برابر
وي مقاومت كرده بودند.
حسين همچنين اعتراف كرد كه در جريان يكي از سرقتها ،يكي از همدستانش به
نام تيمور مردي را به قتل رساند اما 2سال پيش تيمور هنگام سرقت كابل برق ،دچار
برقگرفتگي شد و بر اثر سقوط جانش را از دست داد.
به گفته سردار ميرفيضي ،اعضاي اين باند تاكنون به 30سرقت مسلحانه و 140سرقت
عادي اعتراف كردهاند كه در جريان تحقيقات و با دستگيري تعدادي از مالخران ،مقداري از
اموال مسروقه كشف شد .به گفته وي تحقيقات از اعضاي اين باند زيرنظر دادستان گرگان
ادامه دارد و پرونده متهمان به صورت ويژه رسيدگي خواهد شد.
براساس اين گزارش ،پليس در حال حاضر با احتمال اينكه قاتل قدكوتاه عالوه بر قتل
11نفر در شهرهاي فاضلآباد ،عليآباد ،آققال ،خان ببين ،دلند ،راميان و ...قتلهاي ديگري
نيز رقم زده باشد ،سرگرم تحقيق براي كشف ديگر جنايات احتمالي اوست.
میرزامحمدی به سمت رئیس هیات مدیره به شماره ملی  0080594328برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند.
 .6دارندگان حق امضا :کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ،سفته ،بروات و قراردادها و عقود
اسالمی با امضای مدیرعامل و رئیس هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است.
 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
93391
______________________________________________________
17923168356
			
شماره مکانیزه139430400901027493:
آگهی تغییرات شرکت مهندسی فراسیس تهران شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت  181487و شناسه
ملی 10102236850
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوقالعاده مورخ  1394/02/23تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای ناصر ابوالحسنی به شماره ملی  4174909165و آقای مرتضی دوخانی به شماره ملی  7254492393و
آقای اسمعیل الهیاری به شماره ملی  0051693976به سمت اعضای هیات مدیره شرکت برای مدت  2سال
انتخاب گردیدند.
با ثبت این مستند تصمیمات انتخاب و تعیین سمت هیات مدیره 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
93392
______________________________________________________
17923164554
			
شماره مکانیزه139430400901027127 :
آگهی تغییرات شرکت زرین مهر مهربان با مسئولیت محدود به شماره ثبت  433956و شناسه ملی
14003214773
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ  1394/02/28تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعالم گردید و آقای حسام حسنزاده گتابی به شماره ملی  2063737649به
سمت مدیر تصفیه انتخاب گردید .و محل تصفیه :تهران ،سهراه افسریه ،کیلومتر  15جاده مشهد ،شهرک صنعتی
خاوران ،سایت چوب فروشان ،خیابان نارون ،پالک  2839کدپستی  1865176888میباشد.
با ثبت این مستند تصمیمات انحالل ،تغییر محل تصفیه 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
93393
______________________________________________________
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متخصص بیماریهای مغز و اعصاب تشریح کرد

«برونشیولیت» بیماری مهمی
که با سرماخوردگی اشتباه گرفته میشود!
یک فوق تخصص آسم و ایمنولوژی بالینی" ،برونشیولیت" را بیماری ویروسی خواند
که عالئم آن مشابه سرماخوردگی است.
به گزارش ایسنا ،دکتر مژگان صفری تصریح کرد :بیماری برونشیولیت که یک
بیماری ویروسی است معموال کودکان را از سه ماهگی تا دو سالگی درگیر میکند.
وی در خصوص عالئم این بیماری اظهار کرد :خس خس سینه ،آبریزش بینی،
تنگی نفس و در برخی موارد تب از عالئم بیماری برونشیولیت است .با شدت بیماری
ی که اگر به صدای نفس او گوش دهیم صدای خس
تنفس کودک تند میشود؛ به طور 
خس از ریه کودک شنیده میشود.
این فوق تخصص خاطرنشان کرد :در صورت تشدید بیماری و عدم درمان آن،
بیماری به سمت سیانوزه رفته و لبهای کودک کبود میشود .همچنین در برخی موارد
با سینه پهلو اشتباه گرفته میشود.
وی ادامه داد :خس خس سینه اولین عالمت بروز آسم است و افرادی که دچار این
بیماری میشوند باید از لحاظ عوامل آلرژی در خانواده بررسی شوند و در صورت مثبت
بودن اقدام به جمعآوری عوامل آلرژیزا کنند.
صفری با بیان اینکه برونشیولیت نباید با برونشیت اشتباه گرفته شود ،افزود :شیوع
برونشیت مزمن در بزرگساالن است و راههای تنفسی را درگیر میکند .سرماخوردگی
ساده معموال تنگی نفس و خس خس سینه را به همراه ندارد و حال بیمار بد نمیشود،
همچنین نیاز به بستری هم ندارد اما در بیماری برونشیولیت بیمار با عالئم فوق ملزم
به بستری است.
صفری عنوان کرد :در صورت عدم درمان با توجه به شدت بیماری ،امکان دارد بیمار
دچار کمبود اکسیژن شود و در موارد شدید موجب خفگی کودک نیز میشود.
وی در خصوص راههای درمان این بیماری تصریح کرد :درمان بیشتر مراقبتی است،
البته به شرط آنکه کودک دچار بیماری قلبی نباشد و طول دوره درمان هم بر اساس
نوع بیماری و شدت بیماری متفاوت است .پدر و مادرها باید مراقب تنفسهای کودک
خود باشند و تعداد تنفسهای کودک را در مدت زمان یک دقیقه بشمارند و در صورت
مغایرت با تعداد تنفسهای طبیعی ،کودک را به پزشک ارجاع دهند.
صفری تاکید کرد :تعداد تنفسهای طبیعی کودک تا دو ماهگی در هر دقیقه باید
 60عدد ،تا یک سالگی 50عدد ،تا پنج سالگی برابر با  ،40تا هشت سالگی  30عدد و
هشت سال به باال  20عدد باشد.

علل اصلی اختالل خواب
یک متخصص طب کار با اشاره به اینکه اگر افراد در ساعت کاری از کافئین استفاده
میکنند ،باید در قسمت انتهایی شیفت مصرف آن را متوقف کنند ،اظهار کرد :استفاده
از داروهای خوابآور در صورتی که اختالل خواب فرد ناشی از شیفت کاری باشد به
هیچ عنوان توصیه نمیشود.
به گزارش ایسنا،دکتر سوسن صالحپور با اشاره به اینکه اگر افراد در به خواب رفتن
و در طول مدت زمان خواب دچار مشکل باشند ،ممکن است به اختالل خواب مبتال
شده باشند ،گفت :این افراد ممکن است زودتر از حد معلول از خواب بیدار شوند یا در
بیدار شدن از خواب دچار مشکل باشند ،اما استفاده از روشنایی مصنوعی در زمان بیداری
ساعاتهای شب ،میتواند یک برای برنامه جدید موثر برای تنظیم بدن در جهت
پیشگیری از ابتال به اختالل خواب باشد .این متخصص طب کار تصریح کرد :به افراد
توصیه می شود که در طول روز جهت خواب اتاق را تاریک و خنک نگه دارند و در موارد
خاص نیز میتوانند از مالتونین جهت تسهیل خواب استفاده کنند .صالحپور با اشاره به
اینکه استفاده از داروهای خوابآور در صورتی که اختالل خواب فرد ناشی از شیفت
کاری باشد به هیچ عنوان توصیه نمیشود ،افزود :افراد باید تالش کنند شیفت ثابتی
داشته باشند تا فرصت کافی تطابق با برنامه جدید برای بدن فراهم شود .وی با تاکید بر
اینکه افرادی که دارای شیفتهای چرخشی هستند ،میتوانند از سرپرست خود بخواهند
تغییر شیفتهای آنها رو به جلو باشد ،به طوری که ساعت شروع شیفت بعدی دیرتر از
ساعت پایان شیفت قبلی باشد ،اظهار کرد :به عنوان مثال اگر آن ها دارای یک شیفت
صبح هستند باید پس از طی شدن فاصله بین دو شیفت ،شیفت بعدی خود را در هنگام
عصر انتخاب کنند و توصیه میشود که در این زمان از شیفت شب استفاده نکنند .این
متخصص طب کار ،خاطرنشان کرد :افراد در صورت امکان میتوانند در طول مدت
شیفت شب ،استراحت  20تا  30دقیقهای برای یک خواب کوتاه داشته باشند .این کار به
افزایش هوشیاری آنها در طول مدت شیفت بسیار کمک میکند.
وی با اشاره به اینکه اگر افراد در ساعت کاری از کافئین برای حفظ بیداری استفاده
میکنند ،باید در قسمت انتهایی شیفت مصرف آن را متوقف کنند تا در خواب بعد از
شیفت آنها اختالل ایجاد نشود ،یادآورشد :آنها میتوانند با افراد منزل در خصوص
نیاز به استراحت و خواب در ساعتهای حضور در منزل صحبت کنند و فعالیتهای
خانوادگی و اجتماعی خود را طوری تنظیم کنند که از خواب کافی بهرهمند شوند.
صالحپور در پایان بیان کرد :بهتر است اگر در آینده قرار است تغییری در شیفت کاری
افراد ایجاد شود ،آنها از این تغییر مطلع باشند تا تالش کنند که با تغییر ساعتهای
خواب و بیداری ،بدن خود را با شیفت جدید تطبیق دهند.

تأثیر مثبت مصرف تخممرغ بر سالمت چشم،
تقویت موها و پیشگیری از سرطان پستان
کارشناسان تغذیه میگویند :تخممرغ عالوه بر ارزشهای غذایی شناختهشدهاش،
سه خاصیت دیگر نیز برای بدن دارد که کمتر با آنها آشنا هستیم .به گزارش ایسنا،
به گفته کارشناسان تغذیه یکی از این خواص تخ م مرغ مفید بودن آن برای سالمت
چشمهاست و افرادی که روزانه از این ماده خوراکی مصرف میکنند کمتر در معرض
خطر ابتال به آب مروارید هستند .دومین ویژگی مفید تخم مرغ تاثیر آن در رشد سریعتر
موهاست .هر تخم مرغ دارای  300میلیگرم «کولین» در زرده است که برای رشد موها
مفید است .کولین از خانواده ویتامینهای گروه  Bو وجود آن برای متابولیسم و سوخت
و ساز چربی الزم است.پیشگیری از بروز سرطان پستان سومین خاصیت کمتر شناخته
شده تخم مرغ است .این ماده خوراکی به دلیل دارا بودن ویتامین  Dبرای جلوگیری از
ابتال به این سرطان مفید است.به گزارش خبرگزاری شینهوا ،به گفته متخصصان زنانی
که هر هفته حدود شش عدد تخم مرغ مصرف میکنند  44درصد کمتر در معرض ابتال
به سرطان پستان هستند..

سردردهایی که باید جدی گرفته شوند

یک متخصص بیماریهای مغز و اعصاب گفت:
سردرد شایعترین علت غیبت از کار افراد و مراجعه آنها
به درمانگاههاست .برخی سردردها جدی تلقی شده و نیاز
به پیگیری دارد.
به گزارش ایسنا،دکتر بابک آزادنیا اظهار کرد :به طور
کلی سردردها به دو نوع اولیه و ثانویه تقسیم میشوند .در
نوع اولیه ایراد و مشکل در خود سیستم اعصاب مرکزی
بوده و در نوع ثانویه علت سردرد خارج از سیستم اعصاب
مرکزی است.
وی افزود :سردردهای ناشی از سرماخوردگی و استرس
از نوع سردردهای ثانویه محسوب میشود که به سیستم
اعصاب مرکزی مربوط نمیشود و نیاز به پیگیری جدی
ندارد.آزادنیا در مورد سردردهایی که نیاز به پیگیری دارند،
تصریح کرد :سردردی که به تازگی شروع شده و مدت
آن کمتر از یک ماه است ،به ویژه در افراد باالی  40سال
نیز نیاز به پیگیری دارد .این متخصص بیماریهای مغز
و اعصاب گفت :سردرد مزمن که الگوی آن تغییر کرده
و به داروهایی که فرد میخورد هم پاسخ نمیدهد باید
جدی تلقی شود .همچنین سردردهایی که موجب اختالل
در خواب فرد میشود از سر دردهای هشدار دهنده است
که نیاز به پیگیری دارد.
وی ابراز کرد :هرگونه سردرد همراه با استفراغ غیرقابل
کنترل ،سردرد همراه با تاری دید و بیحسی دست و
پا در یک طرف بدن حتما نیازمند مراجعه به پزشک و
پیگیریهای بیشتر است .سردردهای صبحگاهی نیز
علتهای مختلفی دارد که ممکن است ناشی از میگرن یا
افزایش فشار جمجمه باشد ،البته برخی داروها نیز ممکن
است باعث ایجاد سردردهای صبحگاهی در افراد شود.
وی در پایان تاکید کرد :افراد با مشاهده عالئم فوق
حتما به پزشک مراجعه کنند و علت سردرد خود را پیگیری
کنند ،عالئم یاد شده در برخی موارد نشان از یک بیماری

جدی است و در بعضی موارد ممکن است بیخطر باشد،
اما افراد حتما باید پیگیر علت سردرد خود باشند.
این سرگیجهها را جدی بگیرید
یک متخصص بیماریهای مغز و اعصاب گفت :در
بررسی سرگیجه توجه به این مساله که آیا نوع سرگیجه
واقعی بوده یا کاذب ،متفاوت است.
دکتر بابک آزادنیا با بیان اینکه سرگیجه واقعی با
احساس عد م تعادل ،احساس چرخش محیط و خود فرد
همراه است ،افزود :سرگیجه کاذب با عالئمی نظیر سبکی
سر و تاری دید همراه است که ممکن است ناشی از
بیماری قلبی و عروقی ،کمخونی یا اختالل ریتم قلبی
باشد.
وی اظهار کرد :سرگیجه واقعی که در آن بیمار احساس
چرخش محیط به دور سرش را دارد بر اثر بیماریهای
گوش یا مغزی بروز میکند.
این متخصص بیماریهای مغز و اعصاب عنوان کرد:
سرگیجه ناشی از بیماریهایی با منشاء گوش ،بسیار پر
سر و صدا و در ابتدا شدید بوده اما به تدریج از شدت آن
کاسته میشود.
وی ادامه داد :سرگیجهای که ناشی از بیماریهای
مربوط به گوش باشد با عالئمی نظیر تهوع ،استفراغ ،وز
وز گوش و کاهش شنوایی همراه است.
آزادنیا افزود :سرگیجهای که ناشی از بیماریهای
سیستم مغز و اعصاب است ،اغلب ثابت بوده و با گذشت
زمان شدت و ضعف پیدا نمیکند و گاهی نیز با اختالل
در راه رفتن همراه است.
این متخصص بیماریهای مغز و اعصاب در خصوص
ارتباط سرگیجه با تومورهای مغزی گفت :ممکن است
در برخی موارد سرگیجه بیمار ناشی از تومورهای مغزی
باشد ،اما این مساله قطعیت ندارد و باید مورد بررسی
پزشک متخصص قرار گیرد.

بیماریهای شایعی که از طریق آب استخر منتقل میشوند
یک متخصص پوست و مو گفت :بیماریهای قارچی و ویروسی از طریق آب استخرها منتقل میشوند.
به گزارش ایسنا ،دکتر حسین ملکی در خصوص انتقال بیماریهای پوستی از طریق آب استخرها ،عنوان کرد :یکی
ازبیماریهای شایعی که از طریق آب استخرها منتقل میشود ،بیماریهای قارچی است و یکی از راههای مهم انتقال
بیماریهای ویروسی مانند زگیل کف پا ،استخرهای شنا ،حمام و کنار دریا است.
وی ادامه داد :راه نفوذ ویروس در مناطقی از پوست که حالت خیس پیدا میکند ،باز میشود؛ به خصوص اگر پوست
دارای خراش و سطح ناصاف باشد ویروس منتقل و پس از چند ماه ممکن است زگیل در آنجا ایجاد شود.
این عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با بیان اینکه شنا در استخرهایی که با کلر ضدعفونی میشوند،
برای افرادی که دارای اگزما و حساسیت پوستی هستند ،توصیه نمیشود ،اضافه کرد :در چنین افرادی استفاده از
استخرهایی که با ازن ضدعفونی میشوند ،میتواند مشکالت کمتری را ایجاد کند.
ملکی تصریح کرد :آب استخر به دلیل کلری که دارد پوست و مو را خشک میکند ،قوام مو را کاهش میدهد و
موجب شکنندگی مو میشود.
وی افزود :در صورتی که مقدار ماده کلر در آب استخر باال باشد و فرد نیز به طور مکرر از استخر استفاده کند ،آب
استخر میتواند رنگ مو را تغییر دهد و آن را متمایل به سبز و خاکستری کند.
این متخصص پوست و مو در خصوص نظارتهایی که بر روی استخرها انجام میشود ،اظهار کرد :حوزه معاونت
بهداشت دانشگاههای علوم پزشکی سرکشی از استخرها را انجام میدهند ،بعضی از استخرها نیز قانونی دارند که افرد
باید گواهی سالمت پزشک را کسب و سپس از استخر استفاده کنند و بعضی دیگر نیز پزشک مستقر دارند که امر
نظارت را انجام میدهد .عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد خاطرنشان کرد :عمده نظارتها در لحظه ورود
فرد به استخر و تنها هنگام دریافت کارت استفاده از استخر است؛ درحالی که نظارتها باید به صورت ادواری به طور
مثال هر شش ماه یا هر یک سال باشد؛ به دلیل اینکه ممکن است فرد در طول مدت استفاده از استخر بیماری مانند
زگیل کف پا گرفته باشد ،اما اطالعی نداشته باشد.
ملکی اظهار کرد :گاهی مردم برخورد نامناسبی با افرادی که بیماری برص (لک و پیس) دارند یا پوستشان پوسته
پوسته و قرمز است ،دارند و مسووالن استخرها نیز به دلیل نگرانی مردم این افراد را نمیپذیرند؛ در حالی که ایجاد این
محدودیت برای چنین افرادی منطقی نیست و مردم نباید از بیماریهایی که واگیر ندارند ،بترسند.
این متخصص پوست و مو عنوان کرد :این موضوع باید دو طرفه سنجیده شود ،یعنی هم خود فرد بیمار نسبت به
سالمت دیگران احساس مسوولیت کند و سالمت دیگران را به خطر نیندازد و هم اجحافی در حق کسی نشود که به
محرومیت وی از یک ورزش مفرح منجر شود.

تأثیر مثبت مصرف شیر ،ماست و دوغ
بر سالمت استخوانها و بدن

یک متخصص تغذیه با اشاره به نقش کلسیم در
متابولیسم بدن گفت :استخوانها و دندانها به دلیل وجود
کلسیم بیشتر در آنها ،مستحکمترین بافتهای بدن
هستند.
به گزارش ایسنا ،مجید کاراندیش اظهار کرد :کلسیم
یکی از امالح ضروری برای بدن محسوب میشود
که در گذشته مهمترین نقش آن را استحکام دندان و
استخوان میدانستند ،اما امروز نقشهای بیشتری از نظر
متابولیسم بدنی و پیشگیری از بعضی بیماریها به آن
نسبت میدهند.
وی افزود :کلسیم به همراه فسفر ،تعدادی از امالح
معدنی و مقداری پروتئین ،بافت استخوان را میسازند و
دندانها و استخوانها مستحکمترین بافتهای بدن هستند.
کاراندیش عنوان کرد :کلسیم یکی مهمترین منابع
در پیشگیری از پوکی استخوان است .دریافت کلسیم
بویژه در دوره کودکی و نوجوانی که بافت استخوان در
حال شکلگیری است ،بسیار ضروری است و در صورت

شکلگیری حداکثر استحکام استخوانی ،احتمال ابتال به
بیماری پوکی استخوان کاهش خواهد یافت.
وی با اشاره به منابع کلسیم گفت :کلسیم در موادغذایی
مختلف وجود دارد ،اما مهمترین و غنیترین منبع آن گروه
شیر و لبنیات بویژه شیر ،ماست و دوغ است .برای جذب
و مورد استفاده قرار گرفتن کلسیم در بدن به ویتامین D
نیاز است که متاسفانه امروز در سطح کشور و بویژه استان
خوزستان شاهد کمبود این ویتامین هستیم.
کاراندیش با اشاره به فرایند استخوانسازی بیان کرد:
شکلگیری بافت استخوانی در سنین کودکی و نوجوانی
بیشتر از تحلیل آن است .این دو فرآیند در بزرگسالی
با هم برابر میشوند ولی در میانسالی به تدریج ،تحلیل
استخوان از ساخت آن پیشی میگیرد .کلسیم فراوانترین
مینرال موجود در بدن است.
وی گفت :بدن ما تقریبا یک کیلوگرم کلسیم دارد.
البته این میزان در افراد مختلف با استخوانبندی متفاوت،
فرق میکند.

ارتباط استعمال قلیان
با پوسیدگی دندانها
یک دندانپزشک گفت :قلیان از خانواده دخانیات،
توتون و تنباکو بوده که باعث رنگزدگی و افزایش
پوسیدگی دندان میشود.
به گزارش ایسنا ،دکتر محمدهادی شفق با تاکید
بر اینکه تاثیر قلیان از سیگار شدیدتر و بیشتر است،
اظهار کرد :از عوارض قلیان میتوان به عفونت لثهای
و زرد شدن دندانها ،بوی بد دهان و ایجاد کاهش
فعالیت فیزیولوژیک غدد بزاقی در دهان اشاره کرد.
وی در ادامه به افرادی که اقدام به کشیدن قلیان
یا سیگار میکنند توصیه کرد :این افراد باید بیشتر
از دیگران بهداشت دهان و دندان را رعایت کنند و
هیچگاه بعد از کشیدن قلیان و سیگار مسواک را
فراموش نکنند.
شفق با بیان اینکه بسیاری از افراد از بوی بد
سیگار و قلیان رنج میبرند ،یادآور شد :افرادی که
قلیان میکشند به علت بوی بد دهان نمیتوانند افراد
نزدیک خود بویژه بچهها را نوازش کرده یا ببوسند.
در نتیجه همه از همنشینی با آنها گریزان هستند.

تأثیر مثبت مصرف اسفناج
بر کاهش وزن
بررسیهای پزشکان نشان میدهد یک نوع
ترکیب موجود در اسفناج با کاهش سرعت هضم
چربی موجب میشود که میل به غذا خوردن
بخصوص در مردان کمتر شود.
به گزارش ایسنا ،به اعتقاد محققان ،عصاره
ریز کیسهها ( )thylakoidsموجود در اسفناج
با آزادسازی هورمونهای سیری که برای کنترل
احساس گرسنگی مفید هستند ،میتواند میل به
غذا خوردن را کاهش دهد« .فرانک ال گرینوی»
از مرکز تحقیقات پزشکی پنینگتون در لوئیزیانای
آمریکا ،گفت :کاهش احساس گرسنگی و عدم
تمایل به مصرف غذاهای حاوی نمک ممکن است
ریزکیسهها را برای مبتالیان به فشار خون باال و بر
طرف ساختن مشکالت چاقی مرتبط با آن سودمند
سازد.در این بررسی محققان به تاثیر مصرف عصاره
ریز کیسههای موجود در اسفناج روی احساس سیری
میزان غذای دریافتی ،لیپیدها و گلوکز پرداختند.
به نقل از خلیج تایمز ،نتایج به دست آمده نشان
داد عصاره اسفناج حاوی ریزکیسهها مدت زمان
احساس سیری را در فرد دو ساعت بیشتر میکند.

توصیه متخصصان پوست
به خودداری از زدن مستقیم
عطر و ادکلن به بدن
یک متخصص پوست و مو با تاکید بر اینکه
از برخورد مستقیم عطر و ادکلن با پوست بدن
جلوگیری کنید ،گفت :از هر هشت نفر مصرف کننده
مواد آرایشی و عطر به صورت مکرر ،پنج نفر ممکن
است در معرض انواع حساسیت و بیماریها قرار
گیرند .به گزارش ایسنا ،دکتر سیدحسن اعتمادزاده
با بیان اینکه عطر و ادکلن دارای ردهای از مواد
شیمیایی هستند و عطر خالص کمتر وجود دارد،
گفت :این محصوالت آرایشی به دلیل وجود هر یک
از مواد شیمیایی و طبیعی میتوانند واکنش پوستی و
حساسیت ایجاد کنند.
وی با اشاره به اینکه مواد عطر ،ادکلن و تمام
مواد شیمیایی بالقوه میتواند حساسیت ،آسم و کهیر
ایجاد کند ،گفت :در مصرف عطر و ادکلن باید از
معتبر بودن مارک آن اطمینان حاصل کرد؛ زیرا در
غیر این صورت میتواند به شکل بالقوه منجر به
برخی از بیماریها مانند سرطان شود .این متخصص
پوست و مو با اشاره به اینکه مصرف طوالنی مدت
عطر و ادکلن و قرار گرفتن در معرض مواد آرایشی
میتواند در فرد مشکالت پوستی ایجاد کند ،گفت:
طبق مطالعات انجام شده ،درصد ایجاد حساسیت
آن رده از مواد آرایشی که بیشتر و به صورت مکرر
استفاده میشود ،باال است .اعتمادزاده در خصوص
نحوه صحیح مصرف عطر و ادکلن اظهار کرد :در
مصرف این نوع از لوازم بهداشتی باید نکاتی مانند
عدم برخورد مستقیم عطر با پوست بدن رعایت شود
و بهتر است که عطر و ادکلن را به لباس خود بزنید
تا از بروز مشکالت پوستی جلوگیری کنید.
این متخصص پوست و مو بیان کرد :افرادی که
زمینه حساسیت بیشتری دارند باید از مواد آرایشی
مانند عطر و ادکلن با مقدار و دفعات کمتری نسبت
به سایرین استفاده کنند .به عنوان مثال یکبار در روز
از عطر و ادکلن بر روی لباس خود استفاده کنند.
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کشتهشدن  52نفر و جراحت
 70تن دیگر بر اثر حمله
انتحاری به مرکز امنیتی
کردها در سوریه
در پی حمله انتحاری در نزدیکی یک مرکز امنیتی
کردها در شمال سوریه  52نفر کشته و بیش از  70تن
دیگر زخمی شدند.
به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری رویترز،
مقامات کردستان و ناظر سوری در امور حقوق بشر
اعالم کردند که چهارشنبه گذشته یک عامل انتحاری
در نزدیکی یک مرکز امنیتی کردها در شمال سوریه
خود را منفجر کرد که بر اثر این انفجار  52نفر کشته
و بیش از  70تن دیگر زخمی شدند.
به گفته منابع سوری بیشتر کشته شدگان
غیرنظامی هستند.
داعش مسئولیت این حمله انتحاری را که علیه
نیروی امنیتی "آسایش" در شهر قامشلی در استان
حسکه سوریه صورت گرفت ،بر عهده گرفته است.
آسایش یک مرکز امنیتی داخلی است که توسط
اداره امنیتی خود مختار کردها در شمال سوریه
تاسیس شده است.

اعتصاب غذای  250اسیر
فلسطینی درون «زندان نقب»
رژیمصهیونیستی

 250اسیر فلسطینی اعتصاب غذای خود را در
زندان نقب رژیم صهیونیستی آغاز کردند.
به گزارش ایسنا به نقل از سایت شبکه المیادین،
 250اسیر فلسطینی در زندان نقب رژیم صهیونیستی
برای پایان بازداشت اداری که این رژیم علیه اسیران
اعمال کرده و آنها را بدون محاکمه در حبس نگه
میدارد ،دست به اعتصاب غذا زدند.
از سوی دیگر ،منابع خبری گزارش دادند که محمد
عالن ،اسیر فلسطینی که مدتهاست در اعتراض به
بازداشت اداری دست به اعتصاب غذا زده است و به
دلیل نابسامان شدن اوضاع جسمانیاش به کما رفته
بود ،از کما خارج شده است.
در همین حال ،رادیو رژیم صهیونیستی گزارش داد
که رئیس حزب مخالف چپگرای میرتس خواهان
آزادی محمد عالن شده است.

گروه تروریستی داعش:
استانبول ،پایتخت ترکیه را
فتح میکنیم!
داعش با انتشار ویدوئویی ملت ترکیه را به "جهاد"
دعوت کرده و وعده تصرف استانبول توسط نیروهای
این گروه را داد.
به گزارش ایسنا به نقل از روزنامه صباح ،داعش
که پیش از این هم چند بار ترکیه را تهدید کرده بود،
این بار با انتشار ویدئوی جدید از مردم ترکیه خواست
که علیه دولت کشورشان "جهاد" کنند .در این ویدئو
فردی که سال گذشته از مرز ترکیه به داعش پیوسته
بود و خود را "امیر" مینامید ،به زبان ترکی استانبولی
اظهاراتی علیه اردوغان بیان کرد.
وی در این ویدئو گفت :ای مردم ترکیه ،پیش از
اینکه زمان بگذرد در برابر این ملحدان ،صلیبیون و
این طاغوتیان به پاخیزید .باید هر چه سریعتر جنگ
را بر پا کرد.
هم چنین در بخش دیگری از این ویدئو فرد
ناشناس ،وعده فتح استانبول توسط نیروهای داعش
را میدهد.
پس از ظهور داعش در منطقه منتقدان و احزاب
مخالف حزب حاکم ،دولت آنکارا و در راس آن
اردوغان را به سکوت در برابر اقدامات نیروهای داعش
متهم میکردند اما پس از حمله انتحاری در سوروچ
ترکیه و کشته شدن  32نفر از شهروندان این کشور،
ترکیه بالفاصله با تغییر  180درجهای رویکردش،
حمالتی را علیه نیروهای داعش در سوریه آغاز
کرد.
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تحقیقات مجله اکونومیست مشخص کرد

دمشق ،کییف و طرابلس،
در راس بدترین شهرهای جهان برای زندگی!
براساس گزارش ساالنه مجله اکونومیست درباره رده
بندی اطالعات زندگی در شهرهای جهان ،دمشق ،کییف
و طرابلس لیبی در صدر  10شهری در سراسر جهان قرار
گرفتهاند که به سرعت در حال تبدیل به بدترین نقاط
برای زندگی هستند.
به گزارش ایسنا مجله اکونومیست نوشت :دمشق در
سوریه در حال حاضر بدترین شهر برای زندگی است و در
آخرین جایگاه در میان  140کشور جهان قرار دارد .رتبه
این شهر در پنج سال گذشته از  29 / 3درصد به  27درصد
تنزل پیدا کرده است .این رتبه بندیها شهرهای سراسر
جهان را از نظر بدترین یا بهترین شرایط برای زندگی
مورد ارزیابی قرار میدهد .درگیری و ضعف اقتصادی
فاکتورهای موثر در تعیین این رتبه بندیها است .کییف،
اوکراین نیز در  12ماه گذشته در پی درگیریها به بدترین
محل برای زندگی تبدیل شده و در مقام دوم بدترین مکان
برای زندگی است .اگرچه در رتبه  132از  140کشور قرار
دارد .دخالت روسیه در بحران اوکراین و اعمال تحریمها
علیه این کشور از جانب جامعه بینالملل اثر منفی بر
زندگی در مسکو و سن پترزبورگ گذاشته و این مناطق را
در رده هفتم و دهم این فهرست قرار داده است.
آتن یونان نیز در مقام  72این کشورها قرار دارد و

به تنها شهر در غرب اروپا تبدیل شده که بدترین مکان
برای زندگی است چون بحران اقتصادی و ریاضت مالی
در پنج سال گذشته بر این کشور اثر منفی گذاشته است.
یان کاپستاک ،سردبیر این تحقیقات گفت :تهدید علیه
امنیت فردی خواه به شکل جرایم یا ناآرامی یا درگیری،
جزو فاکتورهایی هستند که یک مکان را برای زندگی
بدتر یا بهتر میکنند .سال گذشته میالدی درگیریها در
اوکراین ،ترورها در پاریس و ریاضت اقتصادی در آتن
باعث شد تا این مناطق از جهان به بدترین محلها برای
زندگی بدل شوند .در صدر بهترین شهرها برای زندگی
ملبورن ،استرالیا است و پس از آن وین اتریش و ونکوور
کانادا هستند.

تلویزیون رژیم صهیونیستی اعالم کرد

ارتشرژیمصهیونیستیدرصددحملهزمینیبهسوریه
و حزباهلل لبنان!

ارتش رژیم صهیونیستی اخیرا رزمایش و مانورهای
نظامی گستردهای را در بلندیهای اشغالی جوالن برگزار
کرد که حمله زمینی محدود به خاک سوریه نیز یکی از
محورهای اصلی این رزمایشها بوده است.
به گزارش ایسنا به گزارش شبکه المیادین به نقل از
شبکه دوم تلویزیون رژیم صهیونیستی ،ارتش صهیونیستی
در حال بررسی حمله زمینی محدود به سوریه در پاسخ به
تیراندازیهای اخیر از خاک این کشور به اراضی اشغالی
است.
منبع مذکور تصریح کرد که ارتش رژیم صهیونیستی
اوضاع جبهه شمالی را پرتنش و ناامن توصیف کرده
است و با توجه به حضور برخی گروههای افراطی که
بعضا دارای سالح شیمیایی نیز هستند ،هر لحظه ممکن
است درگیریهایی در این منطقه صورت گیرد .به همین

منظور ،ارتش خود را برای هر سناریویی آماده میکند.
البته برخی منابع امنیتی صهیونیستی احتمال حمله زمینی
به سوریه را بسیار ضعیف دانستهاند.
شبکه دوم تلویزیون رژیم صهیونیستی اعالم کرد
که ارتش در حال آماده سازی خود برای نبرد احتمالی
دیگری با حزب اهلل لبنان است ،به ویژه اینکه دکترین
جنگی حزب اهلل طی سالهای گذشته بر ضرورت حمله به
"اسرائیل" در داخل اراضی اشغالی تاکید دارد و بر همین
اساس ،ارتش صهیونیستی ضمن برگزاری مانورهای
نظامی ،در حال تخلیه شهرها و شهرکهای صهیونیست
نشین نزدیک به مرزهای سوریه و لبنان است.
با توجه به تجربه تلخ رژیم صهیونیستی از حمله زمینی
به غزه و لبنان ،بعید است این رژیم دست به حماقت
دیگری بزند و به فکر حمله زمینی به سوریه باشد.

دادگاهی نظامی در مصر  26افسر ارتش این کشور
با درجههای مختلف را به اتهام توطئه و برنامهریزی برای
کودتای نظامی به زندان با مدتهای زمانی مختلف
محکوم کرد.
به گزارش ایسنا به نقل از شبکه خبری بی بی سی،
برای اولین بار یک دادگاه نظامی در مصر  26افسر سابق
و کنونی ارتش این کشور از جمله چهار افسر بازنشسته
با درجه سرهنگی را به اتهام تالش برای کودتای نظامی
پس از برکناری محمد مرسی ،رئیس جمهور پیشین مصر
توسط ارتش در سال  2013به زندان محکوم کرد .در این
پرونده دو رهبر اخوان المسلمین نیز از جمله محکومان
بودند .اتهامات این افسران شامل برمال کردن اسرار
نظامی و پیوستن به گروه اخوان المسلمین است که از
سوی دولت قاهره تروریستی خوانده میشود .البته احکام
صادر شده قطعی نیستند و امکان اعتراض به این احکام
در دادگاه عالی نظامی وجود دارد.
طبق گزارشها ،از جمله محکومان برادر توحید توفیق،
عضو شورای نظامی و رئیس هیات عملیاتی نیروهای
مسلح مصر بود که به  15سال زندان محکوم شد.
روزنامه العربی الجدید و شبکه ماهوارهای مصر االن
که هر دو منبع از جمله طرفداران و حامیان اخوان

المسلمین هستند به نقل از یک منبع اعالم کردند که
افسران مذکور بدون تشکیل جلسه محاکمه و حضور
قاضی ،محکوم شدهاند.
همچنین حلمی الجزایر ،یکی از رهبران حزب آزادی و
عدالت ،شاخه سیاسی اخوان المسلمین ،محمد عبدالرحمان،
عضو دفتر ارشاد اخوان المسلمین نیز به صورت غیابی هر
کدام به  25سال زندان محکوم شدند.
سایت اینترنتی شبکه ماهوارهای مصر اآلن به نقل
از هیثم ابوخلیل فعال حقوقی اعالم کرد که تعدادی از
افسران محکوم شده ،فرار کردهاند.
ابوخلیل افزود :از جمله محکومان دو افسر با درجه
سرهنگی ،دو افسر با درجه سرهنگ دوم و  15افسر دیگر
با درجه سرگردی هستند.

منابع کویتی اعالم کردند که دستگاه امنیتی این
کشور موفق شده یک گروهک مسلح وابسته به داعش را
شناسایی و تمامی اعضای آن را بازداشت کند.
به گزارش ایسنا روزنامه الجریده به نقل از "منابع آگاه"
با اشاره به دستگیری اعضای مسلح یک گروه وابسته به
داعش نوشت :وزارت کشور مسوول این پرونده است و به
زودی آن را به دادستان کل کشور ارجاع خواهد داد.
در همین راستا چند منبع حقوقی به روزنامه مذکور
اطالع دادند که دادستانی در حال بازجویی از اعضای
یک شبکه هفت نفره است که در جذب جوانان کویتی
برای پیوستن به داعش فعالیت میکردند و اخیرا برخی

از اعضای آن قصد سفر به ترکیه و پیوستن به داعش را
داشتند .منابع مذکور در گفتوگو با روزنامه الجریده فاش
کردند که متهمان در بازجوییها اعتراف کردهاند که برای
نبرد با ارتش آزاد و دولت سوریه به یک گروهک پیوسته
بودند و به تفکرات تکفیری گرایش پیدا کردهاند .با این
حال اعضای این گروه ارتباط خود با داعش را تکذیب
کردهاند.
متهم اول این پرونده اعتراف کرده که شش متهم
دیگر را به همراه تعداد دیگری از جوانان برای پیوستن به
داعش و نبرد در سوریه جذب کرده بود و قصد داشتند به
ترکیه بروند که پیش از ترک کشور ،بازداشت شدند.

محکومیت زندانهای بلندمدت برای  26افسر ارتش
به اتهام تالش برای کودتا در مصر

شناسایی و انهدام یک گروهک وابسته به داعش در کویت

داعش به دنبال تاسیس «امارت سرت»
در لیبی!
منابع محلی در شهر سرت لیبی اعالم کردند که گروه تروریستی داعش در تالش
است با تاسیس نهادهای قضایی و آموزشی در این شهر تاسیس "امارت سرت" را تکمیل
کند.
به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه خبری الوسط لیبی ،به گفته این منابع داعش در تالش
است دادگاه شرعی ،دیوان محاسبات و دیوان آموزشی را در شهر سرت افتتاح کند.
همچنین به گفته منابع لیبیایی داعش قصد دارد با این اقدامات حاکمیت خود در سرت
را گسترش دهد و با یورش به مرکز دادگاههای شهر سرت ،لغو فعالیت تمامی دادگاههای
این شهر که بخشی از این نیز به دلیل مسائل امنیتی تعطیل شده بودند ،از بازگشایی
دادگاههای ب ه اصطالح اسالمی و "مشروع" خبر داد و اعالم کرد که این دادگاهها از این
پس کار رسیدگی به پروندهها و حل اختالفات را بر عهده خواهند داشت.
عالوه بر این داعش در صدد غربال مواد درسی و واحدهای آموزشی مدارس و تفکیک
دختران و پسران از یکدیگر در تمامی مدارس و دانشگاههای شهر سرت است .همچنین
داعش جزواتی را در شهر سرت منتشر کرده که حاوی تقویم زمان و احکام بیعت با
این گروه بودند .براساس گزارش پایگاه الوسط داعش در لیبی تالش میکند با تکمیل
راهاندازی نهادهای مختلف در شهر سرت مقدمات اعالم امارتی تحت تابعیت ابوبکر
البغدادی ،رهبر داعش را فراهم کند.

داعش ،باستانشناس سوری در شهر پالمیرا را
گردن زد!
مدیر دیدهبان حقوق
بشر سوریه اعالم کرد که
داعش مدیرکل آثار باستانی
و موزههای شهر پالمیرا
(تدمر) را سر بریده و جسد
وی را در میدانی در این
شهر آویزان کرده است.
به گزارش ایسنا به
نقل از شبکه خبری اسکای نیوز عربی ،مدیر دیدهبان حقوق بشر سوریه اعالم کرد:
تروریستهای داعش "خالد االسعد" ،باستان شناس سوری و مدیرکل آثار باستانی و
موزههای شهر پالمیرا را در میدان این شهر گردن زده و جسد وی را در این میدان با
طناب آویزان کرده است.
مامون عبدالکریم ،مدیرکل آثار باستانی سوریه نیز با تایید این خبر تاکید کرد که خالد
االسعد پژوهشهای علمی زیادی در زمینه آثار باستانی شهر پالمیرا داشته و در عملیات
حفاری و کاوش با هیاتهای آمریکایی فرانسوی و آلمانی همکاری کرده است.
خالد اسعد 82 ،ساله به مدت  50سال سرپرستی آثار باستانی پالمیرا را بر عهده داشت.
وی حدود یک ماه پیش توسط نیروهای داعش بازداشت شده و تحت بازجویی قرار گرفته
بود تا مکان طالهای ادعا شده از سوی داعش را بگوید.
این باستانشناس سوری به خاطر تحقیقات مهمی که پیرامون پالمیرا انجام داده و
مقاالتی که در این زمینه در نشریات مهم باستانشناسی منتشر کرده بود ،شهرت داشت.
مشخص نیست که داعش این باستانشناس سوری را به چه اتهامی به قتل رسانده و
منابع مرتبط با داعش نیز هنوز در این زمینه توضیحی ندادهاند.

افزایش نگرانیهای بینالمللی
از دستیابی داعش به سالحهای شیمیایی
سازمان منع گسترش و استفاده از سالحهای شیمیایی ضمن ابراز نگرانی نسبت
به استفاده احتمالی داعش از سالح شیمیایی علیه کردهای عراق اعالم کرد که اسناد
ومدارکی را که در این خصوص دریافت کرده و آنها را مورد بررسی قرار خواهد داد.
به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اینترنتی شبکه خبری الجزیره ،سازمان منع گسترش و
استفاده از سالحهای شیمیایی در بیانیهای اعالم کرد :گزارشهای اخیر از استفاده داعش
از سالح شیمیایی در عراق موجب نگرانی زیادی شده است.
احمد اوزومکو ،مدیر سازمان منع استفاده از سالحهای شیمیایی تاکید کرد :ما با دولت
عراق برای دستیابی به اطالعات بیشتر تماس گرفته و تمامی اطالعات موثقی را که دیگر
کشورها ارائه کردهاند مورد بررسی قرار خواهیم داد .مسئوالن کرد روز جمعه گذشته اعالم
کردند که پیشمرگهای کردستان عراق اخیرا در نزدیکی اربیل مورد حمله شیمیایی قرار
گرفتهاند که سومین نوع از این حمله طی سال جاری میالدی بوده است .پیشتر آمریکا و
آلمان این حمله را گزارش داده بودند .مارس گذشته نیز دولت اقلیم کردستان عراق اعالم
کرد که اسناد و مدارکی در اختیار دارد که نشان میدهد داعش از گاز کلر علیه پیشمرگها
در حملهای که با استفاده از خودروی بمب گذاری شده در  23ژانویه انجام داد ،استفاده
کرده است .همچنین برخی منابع اعالم کردند که داعش علیه نیروهای کرد سوری نیز
در استان حسکه از سالح شیمیایی استفاده کرده است.

ت  20ضربه شالق برای زنان در صورت
مجازا 
خودداری از پوشیدن لباسهای مخصوص زنان داعش
یکی از زنانی که پیشتر در نیروهای پلیس وابسته به داعش فعالیت کرده درباره
مجازاتهای داعش برای زنانی که به پوشش مد نظر این گروه تروریستی پایبند نباشند
خبر داد .به گزارش ایسنا به نقل از شبکه خبری المنار لبنان ،این زن که "دعاء" نام دارد
در این باره گفت :پلیس مسئول بررسی این مساله به صورت غافلگیرانه به رفت و آمد در
بازار شهرهای تحت کنترل داعش میپردازد و به زنان و دخترانی که برای نخستین بار
به قوانین پوشش اعالم شده احترام نگذاشتهاند هشدار میدهد اما اگر برای دومین بار این
اتفاق بیفتد دختران یا زنان خاطی را با خود به مقر پلیس میبرد و در آنجا  20ضربه شالق
به آنها زده میشود اگر هم مقاومت کنند  20ضربه اضافی به آنها زده خواهد شد.
همچنین بنا به گزارش یک روزنامه انگلیسی ،داعش اخیرا قوانینی را برای زنان و
دختران در مناطق تحت اشغال خود وضع کرده است که براساس این قوانین دختران باید
در سنین بین  9تا  17سال ازدواج کنند و پس از ازدواج نیز تنها باید به خانهداری و تربیت
اوالد بپردازند و جز در موارد ضروری حق خروج از منزل را ندارند.
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سید حسن نصراهلل دبیرکل حزباهلل لبنان:

میشل عون گزینه ما برای ریاستجمهوری
لبنان است
سید حسن نصراهلل ضمن تاکید بر اینکه
هیچ تغییر در موضع این حزب نسبت به
انتخابات ریاست جمهوری به وجود نیامده
است ،گفت :میشل عون همواره نامزد مورد
حمایت ماست و وی یک نامزد قدرتمند
است.
به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه خبری
العهد لبنان ،سید حسن نصراهلل ،دبیرکل
حزب اهلل لبنان در سخنانی به مناسب آغاز
به کار دانشگاه معارف در دیدار با شورای امنای دانشگاه مذکور تاکید کرد :هیچ
تغییری در موضع ما نسبت به انتخابات ریاست جمهوری به وجود نیامده است.
میشل عون ،رئیس فراکسیون تغییر و اصالح لبنان نامزدی قدرتمند است و دارای
ویژگیهای مورد نیاز و مناسب است.
ما همواره از وی حمایت کرده و خواهیم کرد .عبارت گذرگاه الزامی انتخابات نیز
هیچ گاه از پایبندی ما به حمایت از میشل عون نمیکاهد و موجب تاخیر یا تضعیف
آن نمیشود.
سید حسن نصراهلل در خصوص برخورد طرف دیگر در لبنان با موضع وی در
سخنان اخیرش در مراسم پیروزی حزب اهلل بر رژیم صهیونیستی گفت :زمانی که
گفته میشود میشل عون گذرگاه الزامی انتخابات ریاست جمهوری است این به
این معنا نیست که وی دیگر نامزد نیست .میشل عون همواره گذرگاه الزامی است
چه نامزد انتخابات باشد چه نباشد .برای همین من ثابت میکنم که او یک گذرگاه
الزامی برای لبنان است.
وی در خصوص اهمیت و نقش دانشگاه معارف نیز صحبت کرده و بر لزوم داشتن
آگاهی و شناخت و تامین تواناییهای علمی و کادری که وطن و آینده آن نیازمند
است ،تاکید کرد.
وی افزود :این دانشگاه جایگزین دانشگاههای دیگر نیست بلکه دانشگاه واقعی و
جدی است که به ارزشها و اخالق انسانی و ملی احترام میگذارد .بسیاری از مردم به
این دانشگاه امید بستهاند و ما نیز امیدواریم که شاهد پیشرفت خوب در این دانشگاه
باشیم و این دانشگاه به عنوان الگویی برای جوانان باشد.

نوری مالکی نخستوزیر سابق عراق:

سقوط موصل نتیجه توطئه ترکیه
و کردهای عراق بود
نخستوزیر سابق عراق در
واکنش به اتهامات وارده به وی از
سوی کمیته مسئول تحقیقات درباره
علل سقوط موصل ،سقوط این شهر
را نتیجه توطئه میان آنکارا و اربیل
دانست.
به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه
اینترنتی شبکه خبری الجزیره،
نوری مالکی ،نخستوزیر سابق عراق تاکید کرد :سقوط موصل نتیجه توطئهای
از سوی اربیل بود که با همکاری ترکها و دستگاه اطالعات آنکارا صورت گرفت.
کمیته ویژه تحقیقات موصل اخیراً  36مسوول عراقی را در سقوط موصل به دست
داعش مقصر دانست که نوری مالکی یکی از این مسووالن است.
پارلمان عراق روز دوشنبه و در میان تهدید نمایندگان ائتالف نوری مالکی به
استعفا از پارلمان ،پرونده سقوط موصل را به دادستانی کل ارجاع داد.
نخستوزیر سابق عراق همچنین گفت که گزارش کمیته تحقیقات در مورد
سقوط موصل ارزشی ندارد.
وی در سخنانی با بیان این که نتیجهای که کمیته تحقیقات در مورد سقوط
موصل به آن دست یافته است ،ارزشی ندارد ،گفت که اختالفات سیاسی بر این
کمیته حکمفرما شده است و این کمیته از واقعگرایی به دور شده است.
همچنین نمایندگان ائتالف دولت قانون به رهبری نوری مالکی از سلیم جبوری،
رئیس پارلمان عراق خواستند نام وی را از لیست متهمان حذف کند اما سلیم جبوری،
تاکید کرده بود که نمیتوان نام هیچ فردی را از گزارش کمیته تحقیقات سقوط
موصل حذف کرد.

یکشنبه اول شهریور  - 1394شماره 691

کشتهشدن  12نفر و جراحت  80تن دیگر
بر اثر انفجار بمب در پایتخت تایلند
انفجار بمبی در یکی از مناطق گردشگری پر رفت
و آمد شهر بانکوک دست کم  12کشته و  80زخمی بر
جای گذاشت.
به گزارش ایسنا به نقل از روزنامه دیلی می ِرر ،شاهدان
عینی اعالم کردند ،به دنبال وقوع این انفجار اجسادی را
در خیابان دیده اند و خودروهای اورژانس به محل حادثه
اعزام شده اند .این انفجار در حدود ساعت هفت عصر
دوشنبه هفته گذشته به وقت محلی رخ داد و بر اساس
تصاویری که در شبکه های اجتماعی منتشر شده ،مناطق
اطراف انفجار تخریب شده و اجساد کشته ها در خیابان
دیده می شود .به گفته پلیس محلی ،این انفجار در تقاطع
تجاری پر رفت و آمد راچاپراسونگ در مرکز بانکوک و در
اثر کارگذاری یک بمب رخ داد.
به گفته مقامهای تایلند ،انفجار در نزدیکی معبد مشهور
"اراوان" که یکی از جاذبه های گردشگری بانکوک واقع
در منطقه "چیدلوم" این شهر است رخ داده است.
رسانه های محلی گزارش کرده اند که این انفجار
دست کم  12کشته و بالغ بر  80زخمی بر جای گذاشته
است .برخی منابع نیز کشتههای این انفجار را  15تن
اعالم کرده اند .ژنرال پراووت تاوورنسیری ،سخنگوی
پلیس تایلند گفت :من تایید می کنم که این انفجار در اثر
یک بمب بوده اما ما هنوز نمی توانیم بگوییم که چه نوع
بمبی بوده و مشغول بررسی هستیم.
این در حالی است که آک آنگسانانوند ،معاون رئیس
پلیس تایلند گفت :همه آن چیزی که در حال حاضر

می توانم بگویم این است که انفجار در مرکز بانکوک
با استفاده از بمب کارگذاشته شده در یک موتورسیکلت
رخ داده است .گزارشهای دیگر حاکی از آن بوده اند که
بمب دومی نیز در بانکوک کشف و خنثی شده است .محل
این بمبگذاری یعنی تقاطع راچاپراسونگ ،محل برگزاری
تظاهرات سیاسی اخیر در بانکوک بوده است.
معبد اراوان که در کنار سه مرکز خرید معروف در این
منطقه تجاری بانکوک قرار دارد ،بسیار محبوب و پر رفت
و آمد است و هر روز تعداد زیادی از بودایی ها به این معبد
رفت و آمد دارند .به دنبال وقوع این انفجار مراکز خرید
اطراف این منطقه تخلیه شده و پلیس به دنبال مسدود
کردن منطقه است .هنوز هیچ کس مسئولیت این انفجار
را بر عهده نگرفته است و اگر چه نیروهای امنیتی تایلند
مدتهاست با گروهی از شبهنظامیان در جنوب این کشور
درگیر هستند اما این شبهنظامیان به ندرت حمالتی را
خارج از این مناطق انجام دادهاند.

آژانس حمایت از کودکان سازمان ملل (یونیسف) اعالم کرد

 521هزار دالر،
هزینههریکسالمنزلنتانیاهو!
رادیو رژیم صهیونیستی
گزارش داد که هزینههای
شخصی زندگی بنیامین
نتانیاهو افزایش یافته و
ساالنه به چهار میلیون پوند
مصری میرسد.
به گزارش ایسنا ،رادیو
رژیم صهیونیستی در
گزارشی اعالم کرد که هزینههای شخصی بنیامین
نتانیاهو ،نخست وزیر رژیم صهیونیستی افزایش یافته و
این هزینهها از سوی دولت تلآویو پس از جم ع آوری
مالیات پرداخت میشود .در این گزارش آمده است که
هزینههای زندگی نتانیاهو به دو میلیون شِ کل (واحد
پول رژیم صهیونیستی) معادل  521هزار دالر در سال
گذشته رسید که شامل دو میلیون و هفتصد هزار شکل
برای محل اقامتش در قدس اشغالی و  280هزار شکل
برای منزلش در هرتزلیا میشود .رادیو رژیم صهیونیستی
گزارش داد که هزینههای هنگفت نخست وزیر احتماال
ناظر دولت را وامیدارد تا در مورد این گزارش تحقیقاتی
را به عمل آورد؛ چرا که این هزینهها از محل درآمدهای
مالیاتی دولت تامین میشود.

تهدید مجدد کرهشمالی
به استفاده از تسلیحات
هستهای علیه آمریکا

کشته شدن  400کودک طی درگیریهای داخلی در یمن
براساس گزارش جدید آژانس حمایت از کودکان سازمان ملل
(یونیسف) ،از پایان مارس سال جاری میالدی تا کنون نزدیک
به  400کودک در درگیریهای یمن کشته شده و همین تعداد
نیز توسط گروههای مسلح به خدمت گرفته شدهاند.
به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس ،این
نخستین هشدار یونیسف در خصوص یمن است؛ جایی که
ائتالف تحت رهبری عربستان سعودی از اواخر مارس سال
جاری میالدی در حال جنگیدن با حوثیها است.
در این گزارش آمده است ،تا یک هفته پیش  398کودک

کشته 377 ،کودک توسط گروههای مسلح برای این درگیری به
خدمت گرفته شده و  1 / 3میلیون کودک نیز از خانههای خود
فرار کردهاند.
گروههای حقوق بشر در خصوص اینکه هر دو طرف درگیر
قوانین جنگ را نقض کرده و اقدامات الزم را برای حفاظت
از غیرنظامیان انجام نمیدهند ،به شدت ابراز نگرانی کردهاند.
در همین حال عفو بینالملل از سازمان ملل خواسته تا یک
کمیسیون تحقیق را برای بررسی جنایتهای جنگی ادعا شده
تشکیل دهد.

موافقت حماس با آتشبس طوالنی مدت با رژیم صهیونیستی
منابع عالی رتبه در جنبش حماس اعالم کردند
که بیشتر اعضای شورای این جنش با پیشنهاد تونی
بلر برای آتشبس طوالنی مدت با اسرائیل موافقت
کردهاند.
در همین راستا ،مشاور نخستوزیر ترکیه نیز تاکید
کرد که جنبش حماس قصد دارد توافقنامه فراگیری را با
اسرائیل امضا کند که شامل پایان محاصره غزه ،بازگشایی
گذرگاهها و آتشبس طوالنی مدت است.
به گزارش ایسنا به نقل از رادیو اسرائیل ،منابع مذکور
اعالم کردند که اعضای جنبش حماس در نشست روز
جمعه خود با پیشنهاد تونی بلر ،فرستاده کمیته چهارجانبه
صلح خاورمیانه برای برقراری آتشبس طوالنی در مقابل
پایان محاصره غزه ،گشایش گذرگاهها و بازسازی این
شهر و احداث گذرگاهی دریایی موافقت کردهاند.
براساس گزارش رادیو اسرائیل ،براساس این توافق،
تلآویو محاصره نوار غزه را به طور کامل پایان داده و
به هزاران کارگر فلسطینی اجازه میدهد از غره به اراضی
اشغالی بروند .در مقابل دولت حماس نیز به توقف حفر
خندق در مرزهای غزه با اراضی اشغالی و آتشبس هشت
ساله متعهد خواهد شد.

همچنین مساله آتشبس موضوع بحث هفته گذشته
رهبران حماس و جنبش جهاد اسالمی فلسطین بود.
در همین راستا ،روزنامه عبری زبان یدیعوت آحارونوت،
مشاور نخستوزیر ترکیه در سخنانی تاکید کرد :خالد
مشعل ،رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس با مسووالن
ترکیهای درخصوص تالشهای صورت گرفته برای
رسیدن به آتشبس با اسرائیل و بسته تعهدات جدید
ترکیه در قبال نوار غزه صحبت کرده است.
یدیعوت به نقل از منابعی در جنبش حماس اعالم کرد
که شورای جنبش حماس روز جمعه نشست گستردهای را
برای بررسی آخرین طرحهای تونی بلر در سفر اخیرش به
قطر برگزار کرده است.
این روزنامه اعالم کرد که اعضای دفتر سیاسی جنبس
حماس که در غزه حضور دارند با حضور اسماعیل هنیه،
معاون رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس درخصوص
طرحهای بلر به ویژه موافقت اسرائیل با ایجاد گذرگاه
آبی ،پایان محاصره غزه ،اجازه دادن به هزاران کارگر
فلسطینی برای ورود به اسرائیل در ازای توقف تونلسازی
حماس در مرزها ،توقف شلیک موشکها و آتشبسی به
مدت تقریب ًا هشت سال صحبت کردهاند.

خروج موشکهای پاتریوت آمریکا از ترکیه
پس از خروج موشکهای آلمان و هلند از این کشور
در پی اعالم آلمان و هلند مبنی بر پایان ماموریتشان در
جنوب ترکیه و تصمیم این دو کشور برای خروج پاتریوتهای
خود در آینده ،وزارت خارجه آمریکا نیز اعالم کرد که تصمیم دارد
سامانههای دفاع موشکی پاتریوت را از خاک ترکیه خارج کند.
به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه خبری سوریه نیوز ،وزارت
خارجه آمریکا در بیانیهای اعالم کرد که واشنگتن به آنکارا ابالغ
کرده زمان استقرار سامانههای موشکی پاتریوت در خاک ترکیه
را پس از پایان مدت ماموریت آن در اکتبر آینده تمدید نخواهد
کرد.
در این بیانیه آمده است :مکانهایی که در ترکیه برای استقرار آتشبارهای پاتریوت اختصاص داده شده بود برای
تسهیل عملیات استقرار این پاتریوتها در آینده نیز حفظ خواهد شد و در صورت لزوم آمریکا در بازگرداندن سامانههای
موشکی و کادر همراه آن به ترکیه در چند هفته آینده بازنگری خواهد کرد .پیش از این وزارت دفاع آلمان اعالم کرده
بود که تا پایان سال جاری میالدی سامانههای پاتریوت را به همراه کادر نیروهای آلمانی از ترکیه خارج خواهد کرد.
دولت هلند نیز اخیرا اعالم کرد که دوره مشارکتش در استقرار دفاع موشکی پاتریوت در جنوب ترکیه تا پایان ژانویه آتی
به پایان میرسد .ناتو اواخر سال  2012با استقرار سامانههای دفاع موشکی پاتریوت در مرزهای سوریه و ترکیه بنا به
درخواست آنکارا موافقت کرد ،این اقدامی است که سوریه از آن به عنوان یک اقدام تحریک آمیز یاد میکند.

به دنبال آغاز رزمایش مشترک آمریکا و کرهجنوبی،
کرهشمالی بار دیگر تهدید کرد از تسلیحات هستهای علیه
آمریکا استفاده کند.
به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه خبری "ولیو والک"،
آمریکا و کرهجنوبی به همراه متحدانشان رزمایش ساالنه
مشترک خود را با ادعای محافظت از منطقه و حفظ ثبات
در شبهجزیره کره آغاز کردند.
فرمانده نیروهای مشترک آمریکا و کرهجنوبی اعالم
کرد که این مانور به هیچ رویداد کنونی جهان مرتبط
نیست .هر سال به هنگام برگزار رزمایش مشترک میان
آمریکا و کرهجنوبی ،کرهشمالی آنها را تهدید میکند .این
در حالی است که این بار کرهشمالی اعالم کرد که از یک
«بازوی مهلک» علیه آمریکا برای تالفی کردن استفاده
میکند .سخنگوی کمیسیون دفاعی کرهشمالی گفت:
این رزمایش شدیدترین و قویترین اقدام متقابلی است
که یک کشور برگزار میکند .کرهشمالی دیگر برخالف
گذشته تسلیحاتی دارد که میتواند با سالحهای اتمی
آمریکا مقابله کند.

یک روزنامه کویتی مدعی شد

بیشتر مسئوالن عراق ،دارای
تابعیت اروپایی و آمریکایی
یکی از روزنامههای کویتی اعالم کرد که براساس
گزارشها بیشتر مسئوالن عراقی از جمله رئیسجمهور،
معاون نخستوزیر و معاون رئیسجمهور دارای تابعیت
اروپایی و آمریکایی هستند .به گزارش ایسنا ،روزنامه
الرأی العام کویت نوشت :گزارشهای خبری
حاکی از این است که بیشتر رهبران عراقی دارای
تابعیت اروپایی و آمریکایی هستند .به عنوان مثال
فواد معصوم ،رئیسجمهور عراق دارای تابعیت
انگلیسی ،بهاء االعرجی ،معاون نخستوزیر دارای
تابعیت انگلیسی و ایاد عالوی ،معاون رئیسجمهور
عراق دارای تابعیت آمریکایی است .همچنین عادل
عبدالمهدی ،وزیر نفت عراق دارای تابعیت فرانسوی و
رئیس بانک مرکزی این کشور دارای تابعیت کانادایی
است .تعداد دیگری از مسووالن و رهبران عراقی نیز
دارای تابعیت اروپایی و آمریکایی هستند .اخیراً بیشتر
استانهای عراق صحنه تظاهرات گسترده در اعتراض
به فساد مسووالن و کارکنان وزارتخانهها بوده است
و حیدرالعبادی ،نخستوزیر عراق برای برآوردن
خواستههای تظاهرکنندگان دست به تغییرات گسترده
در نظامی سیاسی عراق از جمله لغو معاونتهای
نخستوزیر و رئیسجمهور زده است.

