مقام معظم رهبری:

مرگ
مظلومانه
زائران
حرم امن الهی
بر هموطنان
تسلیت
باد

دولت سعودی
مسئولیت سنگین
خود را در این
حادثه تلخ
بپذیرد
صفحه 2

معاون احضار و اعزام سازمان وظیفه عمومی هشدار داد

تشدید برخورد
با مشموالن غایب

صفحه 6

جزئیات جدید نحوه محاسبه
حقوق بازنشستگی
صفحه 9
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رئیسجمهور ایران در دیدار با مدیران و مجریان ارشد رسانه های بین المللی:

عمل به توافق هستهای
آزمایش بزرگ اعتماد است

آیتاهلل هاشمی رفسنجانی در ديدار جمعي از رزمندگان  8سال دفاع مقدس:

جبههندیدهها به دالیل نامعلومی
از پایان موفقیتآمیز جنگ ایران و عراق ناراحتند

صفحه 3

مشکالت ایران و آمریکا با دست دادن
حل نمیشود

صفحه 2

جدیدتریناظهاراتسخنگویقوهقضاییهدرباره پروندههای 45متهمفساد3هزارمیلیاردتومانی،
 300هزار چاه غیرمجاز  ،مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز ،زمینخواریهای گسترده،
حمید بقایی ،سعید مرتضوی ،بابک زنجانی و بازداشت  2نفر به اتهام آزارواذیت معلوالن

صفحه 7

رئیس کمیسیون اصل  90مجلس خبر داد

بررسی پروندههای زمینخواری
علیه چند نماینده مجلس
صفحه 5

دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری تشریح کرد

گزارش جدید از زمینخواری دریافت مالیات از خانههای
گسترده در «گردنه حیران»
خالی از ابتدای سال 95

وجود  3میلیون
زوج نابارور
در کشور

صفحه 10

رئیس مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت هشدار داد

وابسته کردن افراد برای مراجعه
مجدد ،انگیزه سودجویان از افزودن
مواد روانگردان به تنباکوی قلیان!

آخرینوضعیت
شناسایی
و حذف یارانه
پردرآمدها

صفحه 5

جان باختن دختربچه  4ساله
حین جراحی دندان،
درون یک بیمارستان در قم!
صفحه 8

صفحه 4

انتقام ناجوانمردانه پدر کینهجو
از دخترش 17 ،سال
پس از جدایی از مادر او

صفحه 6

دستگیری  4مرد افغان به اتهام
آزار و اذیت زن کوهنورد فرانسوی
در مسیر کوهستانی فرحزاد تهران

صفحه 9

اظهارات فرمانده نیروی انتظامی
لرستان درباره انتشار فیلم دستگیری
منجر به مرگ سارق مسلح سابقهدار
درون شبکههای اجتماعی

صفحه 12

صفحه 4

صفحه 5

قائم مقام وزیر تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی تشریح کرد

رئیس اداره باروری سالم خبر داد

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور خبر داد

کالهبرداری  6میلیارد تومانی
از معلوالن به بهانه احداث
و تحویل مسکن مهر هشتگرد!
صفحه 4

قطع نخاع دختر نوجوان
در پی سقوط از پنجره خانه
پسر هوسران در تهران
صفحه 11
دستگیری پسر  19ساله به اتهام انتقامگیری
آتشین از دختر  17ساله پس از بیاعتنایی
به او با پرتاب کوکتلمولوتف
درون منزل او در تهران
صفحه 10

قائم مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر:

هشدار ستاد مبارزه
با مواد مخدر نسبت
به شیوع ماده مخدر
مرگبار«پان»

صفحه 9

جنایت آتشین زن کینهجو
برای رسیدن به عشق
دوران جوانی!

صفحه 12

دستگیری زن شیاد به اتهام کالهبرداری
دهها میلیون تومانی با شناسایی و دستبرد
به حسابهای بانکی زنان و دختران
ثروتمند در مشهد

صفحه 5

سياسي
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مقام معظم رهبری:
دولت سعودی مسئولیت سنگین خود را
در این حادثه تلخ بپذیرد
رهبر معظم انقالب اسالمی درپی فاجعه مصیبت بار منا
که در آن جمع کثیری از میهمانان الهی جان خود را از دست
دادند پیامی صادر کردند.
ایشان در این پیام با ابراز همدردی با مصیبت دیدگان
این حادثه اندوهبار و تسلیت به بازماندگان آنان تأکید کردند:
دولت سعودی موظف است مسئولیت سنگین خود را در این
حادثه تلخ پذیرفته و به لوازم و قاعده ی حق و انصاف
عمل کند.
به گزارش ایسنا ،حضرت آیت اهلل خامنهای ضمن اعالم
سه روز عزای عمومی در کشور افزودند :مدیریت غلط و
اقدامات ناشایسته ای که عامل این فاجعه بوده است نیز
نباید از نظر دور بماند.
متن پیام رهبر معظم انقالب اسالمی به شرح زیر است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
فاجعهی مصیبتبار امروز در منا که در آن جمع کثیری
مومنان مهاجر الیاهلل از کشورهای
از ضیوفالرحمان و
ِ
گوناگون ،اندوهی بزرگ در جهان اسالم پدید آورده و عید
آنان را عزا کرده است .در میهن عزیز ما نیز دهها خانواده که مشتاقانه در انتظار عزیزان حجگزار خود بودند،
اکنون به عزای آنان نشستهاند .اینجانب با قلبی سرشار از غم و همدردی با مصیبتدیدگان ،این حادثه اندوهبار
را به روح مطهر حضرت رسول اعظم (صلی اهلل علیه و آله) و به ساحت مقدس ولی اهلل االعظم حضرت
صاحبالزمان (اروحنا فداه) که صاحبعزای اصلی است ،و به همه بازماندگان و عزاداران در سراسر جهان اسالم
به ویژه در ایران عزیز تسلیت عرض میکنم و رحمت خاصه خداوند غفور و رحیم و شکور را برای این میهمانان
گرامیش و شفای عاجل آسیبدیدگان و مجروحان را از درگاه عطوفتش مسألت مینمایم و یادآور میشوم:
 .۱مسئوالن نمایندگی اینجانب و سازمان حج تالش طاقتفرسای خود در شناسایی جانباختگان و معالجه
مجروحان و اعزام به کشور و خبررسانی سریع را که سراسر امروز بدان مشغول بودند همچنان ادامه دهند و
همه کسانی که توانایی دارند به آنان کمک کنند.
 .۲هر گونه کمک ممکن را به حجاج دیگر کشورها نیز تعمیم دهند و حق برادری اسالمی را به انجام رسانند.
 .۳دولت سعودی موظف است مسئولیت سنگین خود را در این حادثهی تلخ پذیرفته و به لوازم آن به قاعدهی
حق و انصاف عمل کند .مدیریت غلط و اقدامات ناشایسته که عامل این فاجعه بوده نباید از نظر دور بماند.
 .۴جانباختگان این حادثه انشاءاهلل مشمول این کالم نورانی قرآناند که« :و من یخرج من بیته مهاجرا الی
اهلل و رسوله ثم یدرکه الموت فقد وقع اجره علی اهلل» این برای بازماندگان ،تسالی بزرگی است .آنان پس از
طواف و سعی و پس از ساعات پربرکت عرفات و مشعر و در حال انجام مناسک حج به دیدار معبود شتافتهاند،
و انشاءاهلل مورد لطف و رحمت ویژه احدیتند .اینجانب با تسلیت دوباره به عزاداران ،سه روز عزای عمومی در
کشور اعالم میکنم.
والسالم علی عباد اهلل الصالحین
سید علی خامنهای  -دوم مهر یکهزار و سیصد و نود و چهار

مقام معظم رهبری در پیامی بهمناسبت کنگره عظیم حج:

عمل به مسئولیت سنگین تأمین امنیت
ضیوف الرحمان خواسته قطعی ماست

رهبر معظم انقالب اسالمی در پیامی به مناسبت کنگره عظیم حج« ،سیاستهای شرارتآمیز استکبار در ایجاد
گرفتاریهای بزرگ برای امت اسالمی در منطقه» و «جنایتهای رژیم غاصب صهیونیستی و اهانت مکرر به حریم
مسجد االقصی» را مساله اول همه مسلمانان خواندند .به گزارش ایسنا ،حضرت آیت اهلل خامنهای با فراخواندن علما و
نخبگان دنیای اسالم به انجام رسالت خود در برابر این حوادث تاکید کردند :اجتماع پر شکوه حج ،برترین جایگاه ظهور
و تبادل این تکلیف تاریخی و «فرصت برائت» یکی از گویاترین مناسک سیاسی است که باید مغتنم شمرده شود.
ایشان همچنین با اشاره به حادثه تلخ درگذشت تعدادی از حاجیان در مسجد الحرام و مسئولیت سنگین تأمین امنیت
ضیوف الرحمان تاکید کردند :عمل به این تعهد و ادای این مسئولیت ،خواستهی قطعی ماست.
متن پیام رهبر انقالب اسالمی که چهارشنبه گذشته از سوی حجت االسالم و المسلمین قاضیعسگر نماینده ولی
فقیه و سرپرست زائران ایرانی در صحرای عرفات قرائت شد ،به این شرح است:
بسم هّ
الل الرحمن الرحیم
والحمدهلل ربالعالمین والصالة والسالم علی سیّدالخلق اجمعین مح ّمد و آله الطاهرین و صحبه المنتجبین و علی
التابعین لهم باحسان الی یوم الدین
و سالم بر کعب ه شریف ،پایگاه توحید و مطاف مؤمنان و مهبط فرشتگان ،و سالم بر مسجدالحرام و عرفات و
مشعر و منی ،و سالم بر دلهای خاشع ،و زبانهای ذاکر ،و چشمهای به بصیرت گشوده ،و اندیشههای به عبرت راه
یافته؛ و سالم بر شما حج گزاران سعادتمند که توفیق لبیکگوئی به فراخوان الهی یافته و بر سر این سفرهی پر نعمت
ک جهانی و تاریخی و همیشگی است :انّالحمد والنعمة لَ َ
الملک ،ال
نشستهاید .نخستین وظیفه ،تا ّملی در این لبی 
کو ُ
شَ ریک لَ َ
آن او ،همهی نعمتها از سوی او ،و همهی ُملک و قدرت متعلق
ک لبیک .همهی ستایشها و سپاسها از ِ
به اوست .این است نگاهی که به حجگزار ،در آغازین گام این فریضهی پر مغز و پر معنا داده میشود و ادامهی این
مناسک ،هماهنگ با آن شکل میگیرد و آنگاه همچون تعلیمی ماندگار و درسی فراموش نشدنی در برابر او گذاشته و
تنظیم برنامهی زندگی بر پایهی آن ،از او خواسته میشود .فرا گرفتن این درس بزرگ و عمل به آن ،همان سرچشمهی
با برکتی است که میتواند زندگی مسلمانان را طراوت و حیات و پویائی بخشد و آنان را از گرفتاریهائی که بدان
دچارند در این دوران و در همهی دورانها برهاند .بُت نفسانیت و کِبر و شهوت ،بُت سلطهجوئی و سلطهپذیری ،بت
جان گرامی انسانی ،با این غریو ابراهیمی،
استکبار جهانی ،بت تنبلی و بی مسئولیتی ،و همهی بتهای خوارکنندهی ِ
آنگاه که از عمق دل بر آید و برنامهی زندگی شود ،شکسته خواهد شد و آزادی و ع ّزت و سالمت ،به جای وابستگی
و سختی و محنت خواهد نشست.
ت آموز الهی بیندیشند و با نگاه دقیق
برادران و خواهران حجگزار ،از هر ملّت و هر کشوری ،در این کلمهی حکم 
به گرفتاریهای دنیای اسالم بویژه در غرب آسیا و شمال آفریقا ،برای خود با توجه به ظرفیّتها و امکانات شخصی و
محیطی ،وظیفه و مسئولیتی تعریف کنند و در آن بکوشند.
امروز سیاستهای شرارتآمیز امریکا در این منطقه که مای ه جنگ و خونریزی و ویرانی و آوارگی و نیز فقر و
عقبماندگی و اختالفات قومی و مذهبی است ،از یک سو ،و جنایتهای رژیم صهیونیستی که رفتار غاصبانه در کشور
مکرر به حریم مقدس مسجداالقصی و لگدکوب
فلسطین را به نهایت درجهی شقاوت و خباثت رسانیده ،و اهانت ّ
کردن جان و مال فلسطینیان مظلوم ،از سوی دیگر ،مسألهی ا ّول همهی شما مسلمانان است که باید در آن بیندیشید
و تکلیف اسالمی خود را در برابر آن بشناسید .و علمای دینی و نخبگان سیاسی و فرهنگی وظیفهئی بس سنگینتر
دارند که متأسفانه غالب ًا مورد غفلت آنان است .علما به جای برافروختن آتش اختالفات مذهبی و سیاسیون به جای
انفعال در برابر دشمن و نخبگان فرهنگی به جای سرگرمی به حاشیهها ،درد بزرگ دنیای اسالم را بشناسند و رسالت
خود را که در پیشگاه عدل الهی ،مسئول اَدای آنند ،پذیرا گردند و از عهدهی آن برآیند .حوادث گریهآور در منطقه ،در
عراق و شام و یمن و بحرین ،و در کرانهی غربی و غزه و در برخی دیگر از کشورهای آسیا و آفریقا ،گرفتاریهای
بزرگ ا ّمت اسالمی است که سرانگشت توطئهی استکبار جهانی را در آن باید دید و به عالج آن اندیشید .ملّتها باید
آن را از دولتهای خود بخواهند و دولتها باید به مسئولیت سنگین خود وفادار باشند .و حج و اجتماعات پرشکوه آن،
برترین جایگاه ظهور و تبادل این تکلیف تاریخی است .و فرصت برائت ،که باید با شرکت همهی حجگزاران از همه
جا ،مغتنم شمرده شود ،یکی از گویاترین مناسک سیاسی در این فریضهی جامعاالطراف است .امسال حادثهی تلخ و
خسارتبار مسجدالحرام کام حاجیان و ملتهای آنان را تلخ کرد .درست است که درگذشتگان این حادثه که در حال نماز
و طواف و عبادت به دیدار حق شتافتند ،به سعادتی بزرگ دست یافته و در حریم امن و رعایت و رحمت الهی آرمیدهاند
انشاءاهلل ،و این تسالئی بزرگ برای بازماندگان آنها است ،ولی این نمیتواند از سنگینی مسئولیت کسانی که متعهد
امنیّت ضیوفالرحمانند بکاهد .عمل به این تعهد و ادای این مسئولیت خواستهی قطعی ما است.
والسالم علی عباداهلل الصالحین
سیّد علی خامنهای  -چهارم ذی الحجة  ۱۴۳۶مصادف با بیست و هفتم شهریورماه ۱۳۹۴

یکشنبه  5مهر  - 1394شماره 693

رئیسجمهور ایران در دیدار با مدیران و مجریان ارشد رسانه های بین المللی:

عمل به توافق هستهای آزمایش بزرگ اعتماد است
مشکالت ایران و آمریکا با دست دادن حل نمیشود

رییس جمهوری در دیدار مدیران و مجریان ارشد
رسانه های آمریکایی و بین المللی ،با تشریح و تبیین
مواضع منطقه ای و بین المللی جمهوری اسالمی
ایران ،به پرسش های آنان پاسخ داد.
به گزارش گروه دریافت خبر ایسنا ،حجت االسالم
و المسلمین حسن روحانی صبح جمعه و در نیویورک،
در ابتدای این نشست به موضوع توافق هسته ای ایران
با گروه  5+1اشاره کرد و اظهار داشت :سال گذشته
بحث بر سر این بود که آیا این مذاکرات به نتیجه
می رسد یا خیر؟ اما اکنون سوال این است که آیا این
توافق بخوبی اجرایی خواهد شد و آیا می تواند زمینه
ای برای توافقات بهتر و حل اختالفات در خصوص
مسایل دیگر باشد؟
رییس جمهوری ،سپس به بررسی تغییرات و
تحوالتی که در مسایل منطقه نسبت به سال گذشته
روی داده ،پرداخت و گفت :اوضاع عراق امسال نسبت
به سال گذشته بهتر شده است هر چند که برای
موفقیت ارتش و مردم عراق در مقابل گروههای
تروریستی هنوز قدمهای مهمی باقی مانده است .در
خصوص سوریه نیز بحث آوارگان سوری ابعاد جدیدی
از مسایل منطقه ای و بین المللی را پدید آورده است.
روحانی با تاکید بر اینکه "آوارگان سوری مردمی
هستند که پیش از این با آرامی در سوریه و با مدیریت
همین حکوت زندگی می کردند و تروریست ها و جنگ
افروزان دلیل اصلی آوارگی آنان هستند" ،ادامه داد:
وضعیت در یمن امسال در مقایسه با سال گذشته بدتر
شده است .مردم با مداخله نظامی و حمالت برخی
کشورهای منطقه بویژه عربستان در وضعیت غیرقابل
تحملی بسر می برند و باید برای نجات مردم فکر
عاجلی کرد.
رییس جمهوری افزود :از رسانه های همگانی
انتظار می رود که به سیاستمداران برای هموارتر کردن
مسیری که به نفع مردم منطقه باشد ،کمک کنند و
اجازه ندهند دشمنی ها و بدبینی های غیر واقعی میان
ملت های منطقه گسترش یابد.
رییس جمهوری در ادامه این نشست و در پاسخ
به پرسشی درباره امکان مبادله زندانیان آمریکایی و
ایرانی و از جمله خبرنگار واشنگتن پست ،گفت :برخی
از این افراد از نظر ما ایرانی هستند چرا که طبق قوانین
ایران ،ما دو تابعیتی را نمی پذیریم و البته از سوی
دیگر ،عده ای ایرانی هم در آمریکا زندانی یا بی دلیل
تحت تعقیب هستند.
روحانی افزود :من با کلمه مبادله و تبادل موافق
نیستم و معتقدم باید هر دو دولت بر مبنای قانون به
تسریع در امور قضایی ،تسهیل در امور کنسولی و
درنهایت آزادی سریعتر آنها کمک کنند .البته موضوع
زندانیان در ایران در اختیار قوه قضاییه است و قویه
مجریه دخالت مستقیمی در این زمینه نمی تواند انجام
دهد .در عین حال رییس جمهوری به عنوان مجری
قانون اساسی می تواند موضوع را پیگیری کند و اگر
الزم بود تذاکرات الزم را بدهد .برای من مهم است که
این افراد اگر راهی وجود دارد زودتر آزاد شوند.
از رییس جمهوری سوال شد ایران با رژیم اسد
پیوند دارد ،آیا میان ایران و آمریکا در ارتباط با سوریه
هماهنگی صورت گرفته است و به طور نمونه آیا وزیران
خارجه دو کشور صحبت و هماهنگی داشته اند؟
روحانی پاسخ داد :ایران با حکومت سوریه روابط
داشته و خواهد داشت .آنچه در سوریه اتفاق افتاده این
بوده که گروهی در داخل به حکومت معترض بودند اما
در فاصله کمی فعالیت های گروههای تروریستی در
آن کشور چنان تشدید شد که آن گروه معترض عمال
به سایه رفتند و درگیری کنونی به درگیری گروههای
تروریستی و ارتش سوریه تبدیل شده است.
رییس جمهوری افزود :البته معتقدیم باید فضایی ایجاد
شود که معترضان هم نظرات خود را اعالم کنند و در
فرایندی ،تغییرات الزم در قانون اساسی هم ایجاد شود.
روحانی تصریح کرد :اما امروز نگرانی اصلی آوارگی
مردم سوریه ،تخریب آن کشور توسط گروههای
تروریستی و کشته شدن مردم بیگناه سوریه به دست
تروریست ها است .مبارزه با تروریسم بی تردید اولویت
اول سوریه است .ثبات بدون دمکراسی ممکن نیست و
از طرف دیگر نمی توان وسط میدان تروریسم و جنگ
از دمکراسی گفت و صندوق رای گذاشت.
رییس جمهوری افزود :ایران هم در زمینه سوریه
طرحی دارد و این طرح را با دوستان و کشورهای
عالقه مند به مشورت گذاشته است و امیدواریم راه
حلی جمعی برای سوریه پیدا شود که پایان آن ،پایان
تروریسم ،بازگشت آوارگان به کشورشان و فرایند گفت
و گو میان گروههای سوری برای آینده باشد و ما در
حال گفت و گو با کشورهای مختلف در این عرصه
هستیم.
روحانی همچنین در جواب سوالی درباره مخالفت
آمریکا با حضور ایران در مذاکرات مربوط به سوریه و
اینکه به نظر می رسد اکنون در این موضع خود تجدید

نظر کرده اند ،گفت :آمریکایی ها اگر قبال با حضور
ایران مخالف بودند خطا و اشتباه بوده است .ایران چه
کسی بخواهد و چه نخواهد به عنوان کشور قدرتمند
و تاثیر گذار در منطقه حضور تعیین کننده دارد و این
واقعیت است.
رییس جمهوری افزود :همه کشورهایی که می
توانند نقش مثبتی در زمینه سوریه ایفا کنند باید به
صحنه بیایند .اما اینکه آیا ایران و آمریکا در این زمینه
مذاکره می کنند و یا نه ،قبال گفته شده که عمل کامل
به توافق هسته ای یک آزمایش بزرگ برای اعتماد
است .توافق در آمریکا به مرحله اجرا نزدیک شده و
در ایران هم همینطور ،تحریم ها باید به طور کامل
برداشته شوند تا مردم ایران احساس کنند که مذاکره
ثمربخش است .بعد از آن ممکن است بتوان راجع به
موضوعات دیگر هم دو کشور وارد گفت و گو شوند.
خبرنگاری از دکتر روحانی پرسید :کاخ سفید گفته
است که باراک اوباما تمایل دارد بحثی با شما داشته
باشد اما ایرانی ها تمایلی نشان نداده اند .بعد از این
توافق هسته ای ،چرا شما حاضر نیستید با رییس
جمهوری آمریکا حتی دست هم بدهید؟
خبرنگار دیگری هم بالفاصله پرسید "آماده هستید
اگر اتفاقی در راهروهای سازمان ملل اوباما را ببیند با
او دست بدهید"؟
روحانی جواب داد :ممکن است برخی فکر کنند
اکنون راه روابط ایران و آمریکا هموار شده و برخی هم
فکر کنند این دو کشور نمی توانند هرگز با هم رابطه
داشته باشند .یا برخی فکر کنند اگر دو نفر با هم دست
دهند دیگرهمه چیز تمام می شود .خوشبینی و بدبینی
صرف نفعی ندارد .البته باید واقع بین بود و به منافع
مشترک و آینده نگاه کرد .بین ایران و آمریکا اختالفات
و خصومت های زیادی بوده و مردم ایران از سیاستهای
دولت آمریکا در قبال خود و منطقه ناراحتند.
رییس جمهوری افزود :باید قبل از هر چیز شناخت
نسبت به واقعیت های دو طرف ایجاد شود و رسانه ها
نقش مهمی در این خصوص بر عهده دارند.
روحانی اظهارداشت :در جریان انتخابات هم گفتم
که هدف دولت من کاستن از خصومت ها و سطح
تنش ها است و در این زمینه همه باید تالش کنیم.
رییس جمهوری در پاسخ به پرسشی درباره شعار
مرگ برآمریکا در ایران گفت :مردم ایران با مردم
آمریکا دشمن نیستند .مردم ایران از سیاستهای آمریکا
ناراضی هستند و این شعار مخالفت با سیاستهای
آمریکا بویژه در خاورمیانه است .باید این فضا عوض
شود .ادامه حرکت در مسیر تخاصم بی نتیجه است.
روحانی در خصوص تکرار سوال مالقات احتمالی با
اوباما گفت :به جای مالقات و دست دادن  ،باید بیشتر
دنبال این باشیم که چگونه مسایل را برای آینده حل
و فصل کنیم و راه حل بیابیم .بین بنده و آقای اوباما
گاهی نامه رد و بدل می شود و این انتقال پیام ها
عادی است .اما مساله مهمتر این است که باید به آینده
بیاندیشیم و ببینیم چگونه باید موانع را برداریم .قطعا
این کار یک شبه حل نمی شود و نیازمند زمان و تدبیر
و اقدامات سازنده هستیم.
رییس جمهوری افزود :البته روزی تصور نمی شد
که وزیران خارجه ایران و آمریکا دور یک میزبنشینند
و حرف بزنند .اما اینکه گفته شود چه روزی می توانیم
بگوییم که اختالفات اصلی و ریشه دار میان ایران و
آمریکا حل و فصل می شود ،پیش بینی اش سخت
است .ما فکر می کنیم در این دو سال قدم هایی به
جلو برداشته ایم اما هنوز فاصله ها زیاد هست.
روحانی گفت :مشکالت ایران و آمریکا با دست
دادن حل نمی شود؛ نگرش ها و عملکردها باید عوض
شود .مهم است که بتوانیم در افکار عمومی دو طرف
این مساله را مردم قبول کنند که منافع مشترک چگونه
حاصل می شود .آیا فاصله داشتن یا کوتاه کردن فاصله
ها به نفع دو طرف است؟
روحانی درباره فعالیتهای نظامی روسیه در سوریه
نیز گفت :روس ها با سوریه روابط نزدیکی داشته و
دارند .اخیرا آقای پوتین به من گفت که روسیه می
خواهد در زمینه مبارزه با داعش در سوریه و منطقه

فعالتر باشد و گفت که با اوباما هم در این زمینه
صحبت کرده است .بنابر این روس ها اعالم کردند
که می خواهند نقش موثر تری در مبارزه با گروههایی
تروریستی و از جمله داعش داشته باشند .روابط ما با
روسیه نزدیک است و رایزنی داریم اما ائتالفی نداریم.
ما در عین حال مشورت و تبادل اطالعات داریم و
نسبت به آینده سوریه هم در سطوح مختلف با هم
مذاکره می کنیم.
روحانی درباره روابط ایران و عربستان گفت :دیروز
متاسفانه عده ای زیاد در مراسم دینی و مذهبی حج در
عربستان کشته شده اند که  140ایرانی هم در جمع
کشته شدگان بود و البته این عدد ممکن افزایش هم
بیابد .چندی پیش هم در مسجدالحرام عده ای کشته
و مجروح شدند.
رییس جمهوری در این زمینه افزود :شرایط حج
امسال متفاوت از گذشته شده و این حوادث بسیار
بزرگ و غیر منتظره بوده است .انتظار این است که
حکومت جدید عربستان با توجه به تجربیات گذشته
فرایند مدیریت حج را بازنگری کند و نسبت به تامین
امنیت و سالمت همه حجاج پایبند باشد.
دکتر روحانی اظهارداشت :ایران با دخالت نظامی
و حمالت عربستان به مردم یمن کامال مخالف است.
چرا که موضوع یمن موضوعی داخلی است.
رییس جمهوری گفت :در عین حال اگر در شرایطی
بیینیم که می توانیم با عربستان گفت و گوی مفید
داشته باشیم ،مانع نخواهیم شد .در سطوحی مذاکراتی
داشته ایم و سفیر و روابط دیپلماتیک هم داریم .حل
این مسایل به نفع منطقه و دو کشور خواهد بود.
روحانی در پاسخ به سوالی درباره اقتصاد ایران
و حضور سرمایه گذاران خارجی گفت :بعد از توافق
شرایط برای حضور سرمایه گذاران مناسبت تر شده
است .امروز شرکتهای مختلف اروپایی و آسیایی برای
سرمایه گذاری به ایران می آیند و از طرف ایران مانعی
هم برای صاحبان سرمایه و فناوری و شرکتهای
آمریکایی نیست که در اقتصاد ایران حضور رقابتی و
شفاف داشته باشند.
روحانی در جواب سوالی درباره بمباران مردم سوریه
توسط دولت اسد گفت :نمی دانم اطالعات شما از
کجاست؟ آن بمب ها علیه تروریست ها استفاده می
شود .در عین حال بمب های آمریکا مخربتر هستند.
مهم هدف است .مگر مردم عراق بخاطر استفاده
آمریکا از تسلیحات ممنوعه کشته نشدند و یا در
خصوص استفاده از اورانیوم ضعیف شده صحبت از
بیماری هایی نظیر سرطان در عراق نیست .در سوریه
تروریست ها سر مردم را می برند و جنایات بزرگی
مرتکب می شوند .مهم است که اطالعات دقیق و
تعبیرات درستی داشته باشیم.
رییس جمهوری در جواب سوالی درباره انتظار ایران
از برجام گفت:مخالفت ها و موافقت ها در ایران و
آمریکا طبیعی است .در ایران اکثریت بزرگی از مردم
موافقند و اقلیتی هم مخالفند  .مهم این است که برجام
باید تا قبل از سال  2015اجرایی شود و از نظر ما حتی
می شود در نوامبر هم اجرایی شود  .تا آن زمان  ،خیلی
فاصله نداریم.
رییس شورای عالی امنیت ملی اظهارداشت :به
نظرم همه برای موفقیت برجام تالش کردند و همه
نقش خود را تا کنون به خوبی ایفا کردند .به نظر اجرای
این توافق اگر به خوبی انجام گیرد حتما زمینه را برای
گفتگوهای دیگر آماده می کند.
روحانی همچنین در پاسخ به سوالی درباره نفوذ
ایران در عراق گفت :اگر در عراق کمکهای ایران
نبود حتما بغداد سقوط می کرد و داعش بر بغداد
مسلط می شد .ایران به سرعت هم به کردها و هم
به درخواست دولت مرکزی پاسخ مثبت داد و یاری
رساند .اگر کمکهای ایران نبود اربیل هم سقوط می
کرد و سلیمانیه نیز در خطر قرار می گرفت .ایران به
درخواست دولت مرکزی عراق ،کمک فوری کرد.
رییس جمهور افزود :هر دولتی در منطقه که
برای مبارزه با تروریسم از ایران کمک بخواهد ،آماده
همکاری هستیم.
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آیتاهلل هاشمی رفسنجانی در ديدار جمعي از رزمندگان  8سال دفاع مقدس:

جبههندیدهها به دالیل نامعلومی از پایان
موفقیتآمیز جنگ ایران و عراق ناراحتند

آیتاهلل هاشمی رفسنجانی با اشاره به انتقاد
کسانی که به خاطر پایان یافتن جنگ ایران و
عراق ناراحت هستند ،گفت :معلوم نیست این گروه
دنبال چه هدفی بودند ،در حالی که در آن مقطع
هیچ بعید نبود ،صدامی که بارها وحشیگری کرده
بود ،جنایت حلبچه را در شهرهای بزرگ ایران و
حتی تهران تکرار کند.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی آیتاهلل هاشمی
رفسنجانی ،رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام
با بیان این مطلب در ديدار جمعي از رزمندگان
هشت سال دفاع مقدس ،به سخنان  5نفر از
رزمندگانی که قبل از ایشان صحبت کردند ،اشاره
کرد و افزود :شما که رزمندگان آن سالها هستید
و سختیها و شداید جنگ را با تمام وجود لمس کردهاید،
جنگیدید ،مجروح شدید ،به اسارت رفتید و همسنگرانتان
جلوی چشمتان به شهادت رسیدند ،بیش از همه حق دارید
که درباره همه مقاطع جنگ حرف بزنید و نقد کنید و جامعه
و جوانان از شما همین انتظار را دارند و نباید از حرفهای
دلسرد کننده عدهای اقلیت پر هیاهو برنجید.
ایشان با تأکید بر این نکته که «شما شیعه امام علی(ع)
هستید» ،از آن حضرت با عنوان «نابغه تاریخ» تعبیر کرد
و گفت :همه میدانند که علی(ع) در آغاز هجرت در لیله
المبیت جانفشانی کرد و بعدها در مکه و مدینه با تمام وجود
از اسالم و پیامبر(ص) دفاع کرد ،اما هنوز کفن وجود شریف
نبوی خشک نشده بود و هنوز مسلمانان و نزدیکانشان لباس
عزا به تن داشتند ،عدهای مدعی اسالم ،چه بالها که بر سر
امام عزیز نیاوردند!.
فرمانده هشت سال دفاع مقدس شیعیان واقعی را پیروان
همه گفتار و رفتار امام علی (ع) دانست و گفت :باید از آن
امام همام یاد بگیریم که هر جا الزم است ،سکوت کنیم
تا این انقالب بماند ،آنگونه که  25سال خانه نشین شد
تا اسالم عزیز بر باد نرود که البته حقایق اسالم و حقانیت
علی(ع) بعدها ثابت و در تاریخ ماندگار شد.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در بخش دیگری
از سخنان خویش با گرامیداشت هفته دفاع مقدس و تبریک
عید سعید قربان ،دفاع مقدس را نقطه عطف و ستارهای
درخشان در تاریخ ایران دانست و گفت :در شرایطی که
ایران تازه انقالب کرده بود و آمادگی هیچگونه مقابلهای
با کشورهای دیگر نداشت ،جنگی بر مردم ایران و انقالب
جوانش تحمیل شد که در تاریخ بیسابقه بود.
جانشین فرماندهی کل قوا و فرمانده هشت سال دفاع
مقدس با تشریح اوضاع سیاسی ،اقتصادی و حتی نظامی
ایران در مقطع آغاز جنگ ،گفت :ارتش از لجستیک محروم
و در حال تصفیه و تسویه فرماندهان بود ،سپاه هنوز شکل
نظامی نگرفته بود و بسیج هنوز آماده نشده بود ،اما غیرت
ایرانی قاطبه مردم ،از همان نخستین روزها جوشید و دشمن
تا بن دندان مسلح را زمینگیر کرد.
ایشان با یادآوری اوضاع ارتش عراق به عنوان سپر شرق
و شوروی در مقابل ارتشهای غربی و آمریکایی منطقه
که مجهز به پیشرفتهترین سالحهای آن روز بود ،گفت :در
مقابل آنها ارتش ایران بود که اگر چه قب ً
ال به وسیله آمریکا
تجهیز شده بود ،اما در آن مقطع به تبع انقالب اسالمی،
رابطهاش با آمریکا قطع شده بود.
آیتاهلل هاشمی رفسنجانی با اشاره به برنامهها و اهداف
مشترک مثلت شوم غرب ،شرق و ارتجاع منطقه که با
تمام توان و با هدف نابودی انقالب اسالمی از ارتش بعث
حمایت و صدام را تحریک میکردند ،گفت :شرق با تفکرات
الحادی ،از نشر تعالیم متعالی اسالم آن هم از نوع مکتب
تشیع میترسید ،غرب که قبل از انقالب ،ایران را حیات
خلوت خود میدانست و نگران بود که منابع و امکانات
چپاول کرده را برای همیشه از دست بدهد و ارتجاع از الگو
گیری ملتهای خویش میترسید که اتفاق ًا در چند کشور
اسالمی حرکتهای انقالبی علیه حاکمان استبدادی شروع
شده بود.
ایشان افزود :غرب ،شرق و ارتجاع ،مانند صدام فکر
میکردند که یک انقالب جوان را به زودی میشکنند و
یک هفتهای مانند سابقه جنگ جهانی دوم که از جنوب
به پایتخت رسیده بودند ،به تهران میرسند ،اما از وفاداری
مردم ایران به انقالب اسالمی و دفاع جانانهشان از ایران
غافل بودند که وقتی دشمن وارد شد ،با یک ندای امام(ره)
و دعوت مسئوالن ،فوج فوج به جبههها رفتند و از همان
نخستین روزها شاهد تحقق وعده خداوند بودیم که سرانجام
به پیروزی نهایی رسید.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ،با بیان فراز و
فرود چگونگی تدوین قطعنامه  598به همه مسائل مربوط
به آن از تصویب در شورای امنیت سازمان ملل تا قبول
آن از سوی امام راحل اشاره کرد و گفت :همهی کسانی
که هشت سال تمام در بلندگوهای خود برای فریب افکار
جهانی میدمیدند که ایران جنگ طلب است ،قبول کردند
که بپذیرند و اعالم کنند عراق شروع کننده جنگ ،صدام
متجاوز و ایران مستحق دریافت غرامت است.
آیتاهلل هاشمی رفسنجانی ،با بیان مصادیقی از تداوم

پیروزیهای ایران در جنگ و فتح دلهای مردم عراق،
گفت :به جای اشغال خاک عراق که در دنیای امروز اشغال
یک سرزمین تقریب ًا غیرممکن است ،به چنان عظمتی در
تاریخ رسید هایم که رئیسجمهور آمریکا خطاب به رقبای
خویش میگوید عراق را اشغال و دو دستی به ایران تقدیم
کردید و امروز این مردم ایرانند که بهترین رابطهها را با مردم
و مسئولین عراق دارند و شما با این همه هزینه و کشتار
سربازان آمریکایی ،جزء نفرت چیزی به دست نیاوردهاید.
جانشین فرماندهی کل قوا و فرمانده هشت سال دفاع
مقدس با یادآوری عاقبت شوم و عبرت آموز صدام و منافقین
به عنوان ستون پنجم بعثیها در تاریخ ،گفت :قاضی محاکمه
کننده صدام ،بعد از اجرای حکم اعدام به ایران آمد و آن
قلمی را که با آن حکم اعدام را امضا کرده بود ،به من هدیه
داد که امروز به عنوان یکی از نشانههای پیروزی مردم ایران
در موزه ریاست جمهوری نگهداری میشود.
ایشان در ادامه بیان مصادیقی از پیروزیهای مردم
ایران ،به سفر خویش و همراهی برخی از فرماندهان زمان
جنگ ،به عراق اشاره کرد و گفت :در کاخ صدام پرچم ایران
برافراشته و سرود جمهوری اسالمی نواخته شد و نمایندگان
همه بخشهای نظامی عراق از سه نیروی دریایی ،هوایی و
زمینی ،از فرماندهی ایران در هشت سال دفاع مقدس سان
دیدند و این اگر پیروزی مردم ایران نیست ،پس چیست؟
آیتاهلل هاشمی رفسنجانی با اشاره به لطفهای مکرر
خداوند به مردم ایران در تمام سالهای دفاع مقدس به صبر
تلخ و شیرین آزادگان در زندانها و اردوگاههای ارتش بعث
اشاره کرد و گفت :اگر تاریخ جنگ را بدون تعصبات سیاسی
بنویسند ،هیچ عقل سلیمی نمیتواند ذرهای به خود شک
دهد و تردید کند که ایران به اهداف خود نرسیده است ،اما
متأسفانه این روزها شاهدیم که تاریخ ملی کشور با اهداف
سیاسی تحریف میشود.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ،وحدت مردم در
طول هشت سال جنگ را لطف خداوند دانست و گفت :نه
فقط شیعیان بلکه مردم اهل سنت و پیروان همه ادیان و
مذاهب ،اعم از مسیحی ،یهودی ،کلیمی و زرتشتی فرزندان
خود را به جبهه میفرستادند و از جنازههای خونین آنان
استقبال و در کلیساها ،کنیسهها و اماکن مذهبی خود مراسم
یادبود برپا میکردند.
جانشین فرماندهی کل قوا و فرمانده هشت سال دفاع
مقدس با تأکید بر اهمیت وحدت برای کشور و هشدارهای
قرآن به مسلمانان که نزاع شما را فشل میکند و هیبتتان را
میبرد ،گفت :اکنون نیز ملت ایران به مراتب محتاج وحدت
محکمتری از دوران دفاع مقدس است .هر چند اختالف
سلیقه و بحث بر سر موضوعات برای بهتر شدن امور نه تنها
بد نیست که حتی به قول پیامبر اسالم در «اختالف امتی
رحمه» ،خوب است ،اما کسانی که میخواهند وحدت کشور
را مخدوش کنند باید بدانند این کار با هر هدف و توجیهی،
خیانت به آرمانهای امام ،مردم و شهیدان است.
ایشان با اشاره به خطر وجود تروریستها در منطقه،
گفت :تکفیریها که کینههای تاریخی نسبت به شیعیان
و به خصوص ایران دارند ،منطقه را نا امن کردهاند و دلشان
به گسترش اختالفات در ایران خوش است تا دامن بزنند و
در داخل نیز گروهی معلوم نیست چه هدفی دارند که مدام
بر طبل تفرقه میکوبند!.
آیتاهلل هاشمی رفسنجانی در ادامه با بیان این نکته
«همه جبهه رفتهها ،باید با هم مثل برادر باشند» ،گفت:
متأسفانه شاهدیم در سالروز جنگ و آغاز هفته دفاع مقدس،
رزمندگان دیروز جنگ که هم اسیر شدند ،هم جانبازند و
هم شهید دادهاند ،گالیه میکنند که یک اقلیت تندرو و
مدعیان پر هیاهوی امروز ،خود را میراثبر میداند و از مردم
طلبکاری دارد و وقتی در ماهیت آنان دقیق میشویم ،حتی
بوی باروت جنگ هم به مشامشان نرسیده است.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ،قاطبه مردم را
دوستدار یادگاران دفاع مقدس خواند و گفت :شاهدیم که
وقتی استخوانهای شهدای ما پس از  30سال به وطن
بر میگردد ،مردم چگونه جمع میشوند ،استقبال میکنند
و مانند شور و اشتیاق سالهای جنگ ،جوانانشان را تشیع
مینمایند.
جانشین فرماندهی کل قوا و فرمانده هشت سال دفاع
مقدس با ترسیم اهداف انقالب توسط امام و پیشتازان مبارزه

در تمام سالهایی که مردم علیه رژیم
پهلوی قیام کرده بودند ،گفت :انقالب
هنوز راهی طوالنی در مسیر اهداف
خویش دارد و باید به دست منجی
عالم بشریت برسد و الحمدهلل تاکنون
علیرغم همهی دشمنیها ،موفقیتهای
چشمگیری داشته است.
ایشان مباحث مربوط به توافقنامه
هستهای و برجام را یکی از مصادیق
موفقیتهای انقالب و مردم ایران
دانست و گفت :حرفهای مخالفان و
موافقان توافق هستهای با ایران در دولت
و کنگره آمریکا شنیدنی و حکایت از
پیروزی سیاسی مردم ایران در مسیر اهداف انقالب دارد
که همدیگر را متهم به عدم شناخت از پیشرفتهای علمی،
فنی ،اقتصادی و نفوذ ایران در کشورهای منطقه مینمایند.
آیتاهلل هاشمی رفسنجانی با بیان این نکته که ایران
االن عضو باشگاه هستهای است و تمام پیشرفتهای آن
قانونی و برابر مقررات آژانس بینالمللی هستهای است،
گفت :حاال دیگر دنیا اعتماد کرده است که هیچ وقت هدف
ایران از فعالیتهای هستهای رسیدن به بمب اتمی نبوده
و نیست.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با یادآوری اتفاقات
حلبچه ،به تشریح جنایتهای شیمیایی عراق در طول جنگ
به ویژه بمباران شیمیایی حلبچه و اقدامات ایران برای نجات
مردم مظلوم کردستان عراق پرداخت و گفت :در حالی که
عراق مردم خودش را در شهرهایش با سالح شیمیایی به
خاک و خون میکشید ،ایران مجروحانشان را برای مداوا به
بیمارستانهای داخل کشور میآورد.
جانشین فرماندهی کل قوا و فرمانده هشت سال دفاع
مقدس ،دستورات انسانی و اسالمی امام را در طول جنگ،
سندی دیگر از بُعد انسانی دفاع مقدس و پرهیز جمهوری
اسالمی برای کشتن مردم و حرکت در جهت کشتار جمعی
دانست و گفت :امام به فرماندهان نظامی میگفتند جایی
وارد نشوید که مردم عراق از خانههای خود آواره شوند و
اگر میخواهید مقابله به مثل کنید48 ،ساعت قبل بگویید و
اعالم کنید تا مردم بتوانند ،خود را نجات دهند.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با یادآوری تعبیر
جام زهر توسط امام(ره) ،گفت :دو سه ماه بعد از قبول
قطعنامه امام به بنده فرمودند اگر جام زهر آن روز برایم تلخ
بود ،امروز شیرین است.
ایشان با تأکید بر این نکته که سرتاپای تاریخ دفاع
مقدس فضیلت و معجزه است ،گفت :مردم ایران همچنان با
همان غرور از کشور خود دفاع میکنند ،اما بر اساس قرآن
اج َن ْح لَ َها» اگر کشورها برای
ِلسلْ ِم َف ْ
در آیه « َوإِن َج َن ُحواْ ل َّ
همکاری پا پیش بگذارند ،ایران استقبال مینماید.
جانشین فرماندهی کل قوا و فرمانده هشت سال دفاع
مقدس ،با اشاره به سفر آمانو و تعبیر وی که در برگشت
اعالم کرده ایران به همهی وعدههایش عمل کرده ،گفت:
باید خود را برای مرحلهای آماده کنیم که قدرتهای جهانی
پس از سالها بیاعتمادی ،تهدید و تحریم به این نتیجه
رسیدند که یکی از اصلیترین شرایط برای برگرداندن امنیت
به منطقه ،همکاری با ایران به عنوان امنترین کشور و
قدرت برتر منطقه است.
در آغاز این دیدار و قبل از سخنان آیتاهلل هاشمی
رفسنجانی پنج نفر از یادگاران هشت سال دفاع مقدس
سخن گفتند ،خاطره تعریف و درد و دل کردند ،انتقاد کردند،
امیدواری دادندو از فرمانده آن سالهای خویش خواستند که
راهنمایی کند ،رهنمود بدهد و مانند خطبههای جمعه آن
سالها ،اتفاقات این روزها را تحلیل کند.
آقایان علی فالح ،دبیر هیأت ایثارگران راه امام ـ
حجتاالسالم والمسملین عبدالحسین پهلوانی ،روحانی
رزمی ـ تبلیغی زمان جنگ ـ دکتر کاظمیان ،دندانپزشک ـ
مرشدی ،محقق علوم سیاسی و حوزوی و آزاده دکتر کزازی
ضمن بیان دیدگاههای خویش درباره مسائل جاری کشور و
تاریخ دفاع مقدس از تالش مرموز جریانی انتقاد کردند که
حاال پس از  26سال که جنگ تمام شد ،پیروزی سیاسی
ایران در بینالمللی ترین سازمان جهان به ثبت رسید،
صدام را از چاه بزدلی درآوردند و به جرم همه گناهان به
دار آویختند ،منافقین که ستون پنجم ارتش بعث بودند،
شرافت خود را در پایگاه اشرف گذاشتند و امروز زندگی را
رذیالنه گدایی میکنند ،حرف از جام زهر و نقش فرمانده
منصوب امام برای پایان جنگ میزنند ،پایانی که خود
آیتاهلل هاشمی رفسنجانی آن را افتخاری در زندگی سیاسی
و اسالمی خود میداند که از ریختن بیشتر خون جوانان
ایران و حتی جوانان شیعه و سنی عراق جلوگیری کردند و
آخر اینکه گویا تخریبگران ،چون دستشان خالی است ،باید
هر روز حرف بزنند ،انتقاد کنند و تاریخ را تحریف نمایند،
هرچند به ضرر اسالم ،ایران و انقالب اسالمی باشد و به قول
موالنا در مثنوی که شعرش را آیتاهلل هاشمی رفسنجانی
خواند :رگ رگ است این آب شیرین و آب شور /در خالیق
میرود تا نفخ صور.

آیتاهلل هاشمی رفسنجانی:

عربستان در قبال حوادث منا مسئول
و باید برای دنیای اسالم توضیح دهد

در پی فاجعه مصیبتبار منا ،آیتاهلل هاشمی رفسنجانی پیامی صادر کرد.

به گزارش پایگاه اطالع رسانی آیتاهلل هاشمی رفسنجانی متن پیام بدین شرح است:
تکرار مصیبت جانگدازحج امسال در عربستان و این بار در منا و رمی جمرات و کشته
ومجروح شدن جمع زیادی از حجاج مظلوم بیت اهلل الحرام،بویژه هم میهنان عزیزمان ،دل همه
مسلمانان و مردم غیور کشورمان را به درد آورد و جهان اسالم را به عزا نشاند.
اگرچه مرگ مظلومانه حجاج خانه خدا در احرام؛ آنهم قبل از اتمام اعمال حج و در منا به
مصداق آیه «و من یخرج من بیته مهاجرا الی اهلل و رسوله ثم یدرکه الموت فقد وقع اجره علی
اهلل» اجر عظیمی در بارگاه الهی دارد؛ اما از تقصیر و سوءمدیریت مسئوالن نظم این مراسم
عظیم در دولت عربستان کم نمی شود و در قبال آن مسوولند و باید برای دنیای اسالم توضیح
دهند.
اینجانب با نهایت تاسف و تاثر؛ ضمن همدردی ،این فاجعه غمبار را به همه مسلمانان؛
مردم عزیز ایران و به ویژه خانواده هایی که عزیزانشان را از دست داده اند؛ صمیمانه تسلیت
می گویم و برای مجروحان و مصدومان این حادثه از درگاه خداوند آرزوی سالمت و بهبودی
کامل دارم.
انتظار میرود مسووالن ذیربط در دولت وهمه سازمانها وارگانهای درمانی،امدادی و
پشتیبانی در اسرع وقت ،اقدامات الزم و فوری را برای کاستن از ابعاد این فاجعه وکاهش آالم
داغدیدگان ومجروحان به عمل آورند.
اکبر هاشمی رفسنجانی
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام

دکتر اسحاق جهانگیری معاون اول رئیسجمهور:

سوء مدیریت در فاجعه منا کامال واضح است
و عربستان باید پاسخگو باشد

نشست فوقالعاده هیات دولت به منظور بررسی وضعیت حجاج ایرانی در عربستان
پایان یافت.
به گزارش ایسنا ،دکتر اسحاق جهانگیری ،معاون اول رییسجمهور پس از پایان
نشست فوقالعاده هیات دولت گفت :سوء مدیریت در فاجعه منا کامال واضح است
و عربستان باید پاسخگو باشد .او تاکید کرد که کشورهایی مانند ایران که آسیب
بیشتری دیدهاند باید در جریان بررسی حادثه نماینده داشته باشند.
جهانگیری با بیان این که باید در مراسمی مثل حج مدیریت صحیحی انجام شود
تا دیگر شاهد وقایعی اینچنینی نباشیم ،افزود :حادثه منا بسیار دردناک و تلخ بود و
ما این حادثه را به تمام مسلمانان ایران و جهان و مقام معظم رهبری تسلیت عرض
میکنیم .معاون اول رییسجمهور همچنین با بیان این که جلسه امروز هیات وزیران
به دلیل اهمیت موضوع فاجعه منا و تاکید رییسجمهور برگزار شد ،گفت :آقای روحانی
از داخل هواپیما تاکید داشتند که باید حتما این جلسه امروز تشکیل شود .من پیش از
این گفتهوگوی خبری نیز نتایج این جلسه را به رییسجمهور اعالم کردم.
جهانگیری در ادامه با بیان این که از دیروز بعدازظهر ما در ارتباط نزدیک با سازمان
حج ،سرپرست حجاج و سفیر ایران در عربستان بودهایم ،خاطرنشان کرد :آمارهای
تلفات همان آماری است که تاکنون مسووالن اعالم کردهاند.
وی در ادامه افزود :در این جلسه وزارت خارجه اطالعات خود را درباره علت اصلی
حادثه در اختیار ما گذاشت .ما معتقدیم دولت عربستان مسوول امنیت حجاج است .ما
در سالهای گذشته  150هزار حاجی به حج میفرستادیم اما عربستان اعالم کرد که
توانایی مدیریت این جمعیت را ندارد بنابراین برای ایران مثل سایر کشورها سهمیه در
نظر گرفته شد و سهم ایران سالی  65هزار حاجی شد .بنابراین طبیعتا دولت عربستان
باید قادر باشد که این تعداد را به نحو مطلوب مدیریت کند .اما امسال دو اتفاق سقوط
جرثقیل و منا رخ داد .معاون اول رییسجمهور همچنین با بیان این که نباید جرثقیلها
در این مقطع در مسجدالحرام مستقر باشند افزود :سوء مدیریت در فاجعه منا کامال
واضح است .بیتجربگی یا کم تجربگی کسانی که مراسم منا را مدیریت میکردند نیز
کامال روشن است .دولت عربستان باید پاسخگو باشد و علل وقوع حادثه را نیز بررسی
کرده و در این بررسی نیز باید تمام نمایندگان کشورهای اسالمی حضور داشته باشند.
همچنین سازمانهای اسالمی و بینالمللی نیز باید به وظایف قانونی خود عمل کرده
و گزارشی درباره وقوع این فاجعه را به کشورهای اسالمی ارائه کنند.
او همچنین با بیان این که سازمان حج و بعثه رهبری در دو روز گذشته با تمام
قدرت عمل کرده است تاکید کرد :انتظار داریم دولت عربستان همکاریهای الزم
را انجام دهد .ما این آمادگی را داریم که برای مداوای مجروحان ایرانی و غیرایرانی
تیمهای پزشکی به عربستان اعزام کرده و همچنین آماده پذیرایی از مجروحان ایرانی
و غیرایرانی در ایران هستیم .ما این آمادگی را داریم که هواپیماهای خود را به
عربستان اعزام کنیم .معاون اول رییسجمهور با تاکید مجدد بر این که از فردا
هواپیماهای کشورمان این آمادگی را دارند که به عربستان اعزام شوند خاطرنشان
کرد :ما امیدواریم که بتوانیم به سرعت پیکر جانباختگان را به کشور منتقل کنیم .ما
بنا داریم این پیکرها را ابتدا به تهران منتقل کرده و پس از استقبال مقامات رسمی از
حجاج فوت شده ،آنها را به شهرستانها منتقل کنیم.
وی در بخش دیگری از سخنانش افزود :دولت عربستان باید تمام امکانات خود
را به کار گرفته و با سازمان حج و بعثه رهبری همکاری کند تا افراد مفقود شده پیدا
شوند .باید شرایطی به وجود آید که حجاج بتوانند اعمال خود را انجام داده و حج خود
را به پایان برسانند.
معاون اول رییسجمهور با بیان این که در جلسه امروز ستادی در تهران به ریاست
وزیر کشور و با حضور وزیران فرهنگ ،خارجه ،اطالعات ،بهداشت ،راه و شهرسازی و
سازمان هالل احمر و هواپیمایی تشکیل شده است ،گفت :هماکنون اولین جلسه این
ستاد تشکیل شده است .این ستاد کلیه مسائل داخل کشور مرتبط با حج را سازماندهی
کرده و تمام دستگاهها موظفند در قالب مصوبات این ستاد فعالیت کنند.جهانگیری در
پایان با اشاره به این که نحوه انتقال جانباختگان به کشور نیز در این جلسه بررسی شد،
افزود :در استانداریها ستادهایی تشکیل شده تا با خانوادههای جانباختگان ارتباط
برقرار کرده و هماهنگیهای الزم درباره مراسم این جانباختگان انجام شود.

اقتصادی
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قائم مقام وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی تشریح کرد

آخرین وضعیت شناسایی و حذف یارانه پردرآمدها
قائم مقام وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی از آخرین وضعیت شناسایی و حذف یارانه
پردرآمدها خبر داد.
به گزارش ایسنا ،ابوالحسن فیروزآبادی درباره آخرین وضعیت شناسایی و حذف
یارانهبگیران پردرآمد اظهار کرد :تا این لحظه دو میلیون نفر از پردرآمدها حذف شدهاند.
کار به تدریج در حال انجام است و تالش می کنیم که با دقت زیادی کار شناسایی
پردرآمدها را دنبال کنیم.
وی گفت :یارانه آن دسته افرادی که در موردشان اشتباه شده مجدد برقرار کردهایم که
این عده باالی  16هزار نفر بوده است.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور خبر داد

دریافت مالیات از خانههای خالی از ابتدای سال 95

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور از اجرای قانون
دریافت مالیات برخانههای خالی از سکنه از ابتدای سال 95
خبر داد.
به گزارش ایسنا ،علیعسگری با اشاره به تصویب وابالغ
اصالحیه قانون مالیاتهای مستقیم ،از اجرای قانون دریافت
مالیات برخانههای خالی از ابتدای سال  95خبر داد.
وی با بیان اینکه واحد مسکونی که مورد استفاده قرار
نگرفته و یک سال از خالی بودن آن گذشته باشد ،مشمول
قانون دریافت مالیات خواهد شد ،افزود :با اجرای این قانون شاهد ساماندهی به بازار
مسکن تا حدی خواهیم بود.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور که با خانه ملت گفتوگو میکرد درباره اینکه
دریافت مالیات از خانه های خالی چه تاثیری بر عرضه مسکن خواهد داشت،گفت:
دریافت مالیات از خانههای خالی عرضه مسکن برای اجاره را افزایش خواهد داد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خبر داد

مالیات بر مصرف،
جایگزین مالیات بر ارزش افزوده میشود

یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از نشستهای مستمر کمیسیون متبوعش
با اتاق اصناف ایران و سازمان امور مالیاتی به صورت جداگانه خبر داد و اصالح قانون
مالیات بر ارزش افزوده تا پایان فصل پاییز را از نتایج این نشستها عنوان کرد.
به گزارش ایسنا ،ایرج ندیمی گفت :در نشستهای مشترک و جداگانهای که با
اتاق اصناف و سازمان امور مالیاتی و سایر مسئوالن اقتصادی برگزار میکنیم در پی
اثبات این مساله هستیم که مالیاتی که در حال حاضر طی چند مرحله در چرخه تولید
و مصرف اخذ میشود مالیات بر ارزش افزوده نیست بلکه مالیات بر مصرف است.
نماینده مردم الهیجان و سیاهکل افزود :از یک سو بخشی از مالیات بر ارزش
افزوده دریافتی توسط واحدهای صنفی به شیوههای مختلف به سازمان امور مالیاتی
پرداخت نمیشود و از سوی دیگر سازمان امور مالیاتی در دریافت و هزینه مالیات بر
ارزش افزوده با کاستیهایی روبرو است ،به همین دلیل کمیسیون اقتصادی تصمیم
گرفته است یک بار برای همیشه تکلیف این کاستیها و بار مالی مضاعفی که بر
مصرفکنندگان تحمیل میکند را تعیین تکلیف کند.
ندیمی از ارائه الیحه دوفوریتی اصالح قانون مالیات بر ارزش افزوده تا پایان
شهریور ماه خبر داد و افزود :این الیحه هم در عنوان و هم در محتوا تا پایان فصل
پاییز نهایی خواهد شد و با قید دو فوریت در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.
این الیحه به الیحه مالیات بر مصرف تغییر نام خواهد یافت و در عین حال طی
چرخه تولید و مصرف فقط یک بار مالیات اخذ خواهد کرد.

پرداخت وام ازدواج
به متقاضیان ثبتنام کرده تا  10مهر

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی اعالم کرد :متقاضیان دریافت وام ازدواج که در
سال  93و قبل از آن اقدام به ثبت نام کرده اند تا  10مهرماه سال جاری تسهیالت
مورد نظر را دریافت می کنند .به گزارش ایرنا  ،سیدعلی اصغر میرمحمدصادقی با
اعالم آنکه برخی بانک ها در سامانه تسهیالت ازدواج ،متقاضیان دریافت وام از سال
 93و قبل از آن در صف انتظار دارند ،گفت :طی هماهنگی های به عمل آمده مقرر
شد تا  10مهر  94این افراد وام ازدواج را دریافت کنند .وی افزود :در صورتی که این
افراد تا  10مهر موفق به دریافت وام ازدواج نشدند می توانند از طریق مکاتبه با بخش
اعتبارات و نظارت بانک مرکزی مراتب را اعالم و قطع ًا موضوع پیگیری می شود.
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی تاکید کرد :انتظار ما این است که از اول دی ماه فقط
متقاضیان سال  94را که در حال حاضر هم در برخی بانک ها پرداخت تسهیالت این
سال آغاز شده ،هیچگونه متقاضی پیش از سال  94در سامانه وجود نداشته باشد.

واگذاری  ۱۶هزار سند امالک بنیاد به مددجویان
کمیته امداد  ،بهزیستی و خانوارهای کم بضاعت

رییس بنیاد مستضعفان گفت۱۶ :هزار سند مالکیت اراضی و امالک بنیاد
مستضعفان تا پایان امسال به مددجویان کمیته امداد  ،بهزیستی و خانوارهای کم
بضاعت واگذار می شود .به گزارش تسنیم ،محمد سعیدیکیا افزود :از ابتدای امسال
تاکنون  8هزار و  800سند اراضی و امالک بنیاد علوی به خانوارهای محروم گیالن
 ،گلستان  ،مازندران و ایالم واگذار شد .وی گفت :برای صدور سند زمین ها و امالک
با زیربنای کمتر از  400متر مربع در روستاها و  250متر مربع در شهرها هزینه ای از
خانوارهای نیازمند دریافت نمی شود .رییس بنیاد مستضعفان گفت :واگذاری اراضی
و امالک بنیاد علوی که زیر نظر بنیاد مستضعفان است براساس منویات رهبر معظم
انقالب برای محرومیت زدایی انجام می شود.

به گفته فیروزآبادی آمار حذف شدگان از دریافت یارانه در سال گذشته  50هزار نفر
بوده که امسال میزان اعتراضها رشدی نداشته است به نحوی که با پیشرفت کار نسبت
اعتراضها کاهش یافته و این امر از افزایش دقت وزارت کار حکایت دارد.
قائم مقام وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی همچنین درباره نامه رییس مجلس به رییس
جمهوری مبنی بر ممنوع دانستن شناسایی پردرآمدها توسط وزارت کار گفت :در این زمینه
یک اختالف نظری وجود داشته و مجلس به آن اشکال حقوقی گرفته که وارد است و
باید بررسی شود.
وی گفت :کاری که اکنون در وزارت کار صورت میگیرد کامال قانونی است منتها بحث

این است که طبق آیین نامهای که ارجاع شده دولت اختیار
را به وزارت کار سپرده است اما نظر مجلس این است که
دولت نمیتواند این اختیار را توکیل به غیر کند بنابراین
اشکال حقوقی گرفته شده وارد است و در صورتی که الزم
باشد اصالح صورت می گیرد.
پیشتر وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی درباره موضع
مجلس نسبت به غیرقانونی بودن شناسایی دهکهای
پردرآمد توسط وزارت کار گفته بود مشکل مربوط به
آییننامه حذف پردرآمدها و شاخصهای مربوط به
غیرنیازمندان است اما به اعتقاد مجلس این کار باید از
سوی دولت انجام میگرفت و به وزارت کار واگذار نمیشد.
به گفته ربیعی ،هم اکنون شاخصهای حذف غیرنیازمندان در آیین نامه مربوطه توسط
دولت اصالح شده است.

کالهبرداری  6میلیارد تومانی از معلوالن
به بهانه احداث و تحویل مسکن مهر هشتگرد!

مدیران یک شرکت پیمانکاری شش میلیارد تومان از
مجموع سهم آورده اعضای تعاونی مسکن جامعه معلولین
ایران و بانک را در سال  1389برای ساخت مسکن مهر
هشتگرد از آنها گرفتهاند و کمی پس از آن ناپدید شدهاند.
به گزارش ایسنا ،در سال  1389قراردادی بین تعاونی
مسکن جامعه معلولین ایران با شرکت "پ" منعقد شده که
شرکت مذکور پس از دریافت  6میلیارد تومان از مجموع
سهم آورده معلوالن و بانک ،متعهد به ساخت  1020واحد
مسکن مهر در شهر جدید هشتگرد شده اما پیمانکار پروژه
از آن تاریخ به بعد ناپدید شده و تمام ذوق معلوالن را برای
داشتن سرپناه تبدیل به خاک و حسرت کرده و به گفتهی
معلوالن ،تالشها برای شکایت از پیمانکار بیفایده بوده
است.
از روزی که تعدادی از افراد دارای معلولیت به گفتهی
خودشان با تشکیل «تعاونی مسکن جامعه معلولین ایران»
سودای خانهدار شدن در هشتگرد را در سر پروراندند حدود
هشت سال میگذرد؛ هشت سال یعنی  2920روز با
تحمل سختیهای سهم آورده ،شادی گردهماییها ،تلخی
کارشکنیها ،امید شروع چندباره پروژه و ناجوانمردی برخی
سازندگان گذشتهاند و حاال بعد از این مدت تنها  200واحد
بدون برق و آب و گاز ساخته شده است.
یکی از اعضای تعاونی مسکن در این خصوص میگوید:
اولین پیمانکار پروژه در دولت قبل  3میلیارد تومان از پول
ما و  3میلیارد تومان از تسهیالت بانکی را خورد و رفت .بعد
هم مسووالن عمران شهرهای جدید استان تهران عوض
شدند و از شکایتی هم توسط مسووالن فعلی خبری نیست.
ما هم قراردادی نداریم که طبق آن از کسی شکایت کنیم.
نهادهای مجری و ناظر پشت ما را خالی کردهاند.
میانسالهایی با شقیقههای سفید؛ یکی بر روی ویلچر،
یکی با عصا و دیگری که با بریس (کفش مخصوص افراد
دارای معلولیت) راه میرود برخی اعضای تعاونی مسکن
جامعه معلولین هستند که پیداست در سال  1386جوان
بودهاند .حاال از خبرنگار ایسنا میخواهند یادآور جوانی از
دست رفتهشان طی هشت سال رفت و آمد در مسیر تهران
هشتگرد باشد .تعدادی هم از بین آنها رفتهاند .یاد آنها که
امید خانهدار شدنشان ابدی شده است گرامی باد.
داوود نیاکان ،مدیرعامل تعاونی مسکن جامعه معلولین
ایران که اخیرا بعد از کش و قوسهای پی در پی و تعویض
دو مدیرعامل ،بر سر کار آمده ،اظهار کرد :پروژه مسکن
مهر هشتگرد از سال  1391خوابیده است ،چون شرکتی که
به عنوان پیمانکار پروژه فعالیت میکرد ،بعد از کالهبرداری
خلع ید شد .از آن زمان تا کنون با دوندگی ما و فشارهایی
که به عمران آوردیم پروژه به دو قسمت تقسیم شده
که یک قسمت آن متشکل از  560واحد با سهم آورده
معلوالن و پول بهزیستی در حال ساخت است اما تکلیف
 460واحد دیگر مشخص نیست و پیمانکار به دلیل گران
تمام شدن پروژه حاضر به ساخت آن نمیشود.
یکی از اعضای تعاونی مسکن ،نیت پیمانکار جدید از
تعلل در ساخت پروژه را کسب سود دانست و مدعی شد:
زمین ما در کنار خط مترو هشتگرد قرار دارد و با راهاندازی
مترو باارزش میشود .لذا پیمانکار با علم به این مساله
میخواهد در جایی دور و پرت به ما زمین بدهد تا خودش
این زمین را صاحب شود.
همچنین نیاکان به فراز و فرودهایی که پروژه مسکن
مهر هشتگرد تجربه کرده اشاره و خاطرنشان کرد :سال
 1386عضوگیری تعاونی مسکن انجام شد و در سال
 1389زیر نظر مسکن مهر کار خود را شروع کرد .تا سال
 1390کار پیش رفت اما از اواسط سال  1390تا  6ماه
پیش یعنی یک سال بعد از زمانی که بنده مسوولیت تعاونی
را بر عهده گرفتم پروژه متوقف بود .االن دوباره شروع به
کار کردهایم ولی هنوز درگیر مسائل داخلی و مشکالت
مالی بین دو پیمانکار هستیم و به نظر میرسد مشکالت
قصد ندارند از سر ما دست بردارند.
یکی دیگر از اعضای تعاونی مسکن هم درد دلهایی
دارد .او بیان میکند :کسی که میتواند طبق قانون از
شرکت پیمانکار شکایت کند ،شرکت عمران است ولی
هنوز شکایتی دیده نشده است .حدود  100واحد ساخته

شده که اینها را خود ناظران عمران هم از نظر کیفی تایید
نمیکنند .دستاندرکاران تعاونی مسکن به اعضا فشار
میآورند تا سهم آوردهشان را پر کنند اما اگر ما پولمان را
به سقف مشخصی برسانیم ،بالفاصله شرکتهای سازنده
پول را بر میدارند و کجا خرج کنند خدا عالم است.
او ادامه میدهد :قانون مسکن مهر میگوید ابتدا باید
بانک ،آورده را پر کند و بعد از اعضا پول بگیرد ،در صورتی
که االن اکثر اعضا پول دادهاند ولی پیمانکار به تعهداتش
عمل نکرده است .هم تسهیالت بانکی را گرفته و هم
آورده را اما درصد پیشرفت کار به هیچ عنوان معادل آن
ارقام نیست .نگرانی دیگری که وجود دارد فرسودگی
مصالح ساختمانی ،افت بنا و هدررفت سرمایههای ملی
در این پروژه است.
در این خصوص با مسوول مسکن مهر شرکت عمران
شهر جدید هشتگرد تماس گرفتیم .حاتم سنجری ،مسئول
مسکن مهر این شرکت اظهار کرد :در تاریخ89/3/18
تفاهمنامه سه جانبهای با شرکت پرشین بنا برای ساخت
تعداد  1020واحد منعقد و اعضای تعاونی جامعه معلولین
ایران در آن پروژه جانمایی شدند.
وی افزود :بر اساس ضوابط و مقررات مسکن مهر
تامین منابع مالی ساخت پروژههای مسکن مهر از دو منبع
مالی تامین میگردد که شامل آورده متقاضی (از طریق
واریز پول به حساب سانامهای اعضا که توسط این شرکت
در بانک مسکن به نام خود متقاضیان افتتاح گردیده) و نیز
تسهیالت بانکی است .رویه خاص در خصوص پرداخت
به انبوه ساز مربوطه از این دو منبع نیز کامال پیشبینی و
مشخص گردیده است.
سنجری ادامه داد :بر اساس منابع مالی تعریف شده
پرداخت از محل تسهیالت کامال به عهده خود بانک
مسکن بوده و معموال بر اساس پیشرفت فیزیکی پروژه
صورت وضعیت تنظیم و بر اساس آن نیز به انبوه ساز
پرداخت میگردد و چنانچه در این خصوص اضافه پرداختی
صورت گرفته باشد مسئولیت آن متوجه بانک بوده و بانک
نیز بر اساس تضامینهای اخذ شده نسبت به وصول اضافه
پرداختی اقدام مینماید.
مسوول مسکن مهر شرکت عمران شهر جدید هشتگرد
درخصوص نحوه پرداخت محل آورده متقاضیان گفت :بر
اساس رویه تعریف شده متقاضیان موظف به واریز پول
به حساب سامانهای خود بوده و این شرکت نیز بر اساس
پشیرفت فیزیکی پروژه از محل آورده متقاضی به انبوه ساز
پول پرداخت مینماید که متاسفانه این رویه در خصوص
اعضای تعاونی مذکور رعایت نشده و اعضای تعاونی به
جای ورایز پولبه حساب سامانهای مستقیما از طریق تعاونی
مبالغ را به انبوه ساز بدون هماهنگی و اطالع این شرکت و
آن هم پیش از کار انجام شده پرداخت نمودند که متاسفانه
علیرغم اینکه انبوه ساز نیز از محل آورده متقاضی به
دالیل مذکور پیش از کار انجام شده دریافت داشته کار
را تعطیل کرده بود.
وی خاطرنشان کرد :این شرکت نیز بدون فوت
وقت نسبت به فسخ تفاهمنامه انبوه ساز در تاریخ
 91/12/23اقدام و بالفاصله برای تعداد  560واحد با
آقایان سلطانپور و طاهری و برای تعداد  460واحد
نیز با شرکت دژسنگ پاریز تفاهمنامه سه جانبه جهت
ادامه کار منعقد نمود که خوشبختانه تعداد  560واحد از
پروژه مذکور تقریبا به طور متوسط با پیشرفت فیزیکی
بیش از  75درصد بوده که در صورت همکاری اعضا در
تکمیل سهم آورده خود حداکثر تا پنج ماه آینده تکمیل
و تحویل خواهد شد.
به گفته سنجری ،در خصوص یاقیمانده پروژه به تعداد
 460واحد که با شرکت دژسنگ پاریز تفاهم نامه منعقد
شده به دلیل پایین بودن پیشرفت فیزیکی و همچنین
باال بودن قیمت تمام شده واحدهای مذکور ،این شرکت
پیشنهاد جایگزینی واحدهای پروژههای دیگر که هم از
نظر پیشرفت فیزیکی باالتر و هم از نظر قیمت تمام شده
پایین باشند به تعاونی ارائه داده که به محض اعالم تعاونی
اقدام الزم در خصوص جابجایی این متقاضیان باقیمانده
انجام خواهد شد.

نایب رئیس اتاق بازرگانی پیشبینی کرد

ادامه شرایط رکود اقتصادی
تا پایان سال

نایب رییس اتاق بازرگانی
ایران معتقد است :شرایط رکود
کم و بیش تا پایان سال ادامه
خواهد داشت مگر آنکه تا اواخر
سال تحریمهای بانکی برداشته
شود و تا حدودی در تجارت
خارجی باعث تحرک شود.
به گزارش ایسنا ،پدرام
سلطانی ،به ارزیابی ادامه شرایط رکود اقتصادی در سال
جاری پراخت و گفت :سال گذشته نسبت به مشکالت
انباشتهای که در سالهای  1391و  1392به وجود آمده
بود جبران مافات صورت گرفت اما سال  1394سال
سختی به لحاظ اقتصادی است.
وی ادامه داد :دولت توانست فشار ناشی از سوء
مدیریتی که در دوره گذشته به وجود آمده بود را با اصالح
برخی بخشنامهها و مقررات تغییر دهد .از سوی دیگر
نیز روحیه امیدی که ایجاد شده بود در جهت اصالح
برخی مسائل اقتصادی موثر واقع شد ،اما رسیدن به توافق
مقداری به طول انجامید و همچنین با توجه به درگیری
و بدهی بی سابقه دولت به بخشهای مختلف ،دولت
نتوانست سیاست انبساطی در کشور اتخاذ کند.
نایب رییس اتاق بازرگانی اضافه کرد :دولت در
مواردی نیز با احتیاط عمل کرد و نتیجه اینگونه رقم خورد
که رکود در اقتصاد کشور دامن گیر شد و هچنین فشاری
که دولت بر روی کاهش تورم گذاشت در ادامه رکود
تاثیرگذاربود،به هر حال باید بین رکود و تورم وضعیت
تعادلی باشد اما فشار بر کاهش تورم منجر به تشدید
رکود شد.
سلطانی با پیشبینی از وضعیت رکود در ماههای پایانی
سال گفت :شرایط رکود کم و بیش تا پایان سال ادامه
خواهد داشت مگر آنکه در اواخر سال شاهد برداشته شدن
تحریمهای بانکی باشیم که تا حدودی میتواند تحرکی
را در تجارت خارجی کشور ایجاد کند که به نظر میرسد
در سال جاری اثرات آن مشخص نخواهد شد بلکه باید
منتظر آن در سال آینده بود .وی همچنین درباره وضعیت
رشد اقتصادی در سال جاری تصریح کرد :پیش از این
سقف رشد اقتصادی را برای امسال  2درصد پیشبینی
کرده بودند ،اما در حال حاضر به نظر میرسد رشد
اقتصادی در سال جاری پایینتر از این میزان باشد.

ایرانیهابیشتراز ۱۱۰کشور
جهان دارای حساب بانکی هستند
بانک جهانی اعالم کرد  ۷۳.۷درصد افراد باالی ۱۵
سال در ایران حساب بانکی دارند که این رقم بیشتر از
 ۱۱۰کشور جهان از جمله ایتالیا ،ترکیه ،امارات ،قطر و
روسیه است.
به گزارش تسنیم ،جدیدترین آمار منتشر شده از سوی
بانک جهانی نشان می دهد ایرانی ها در رتبه  37جهان
بین  147کشور از نظر افتتاح حساب بانکی قرار دارند .بر
اساس این گزارش  73.7درصد افراد باالی  15سال در
ایران حساب بانکی دارند که این رقم بیشتر از  110کشور
جهان حتی کشور صنعتی ایتالیا است .در ایتالیا  71درصد
افراد باالی  15سال حساب بانکی دارند.باالترین رقم
افتتاح حساب توسط افراد باالی  15سال  98.1درصد
است که مربوط به کشورهای سوئد ،سنگاپور ،هلند،
آلمان ،فنالند ،استرالیا می باشد .برخی کشورهای دیگر
که رقم باالتری در این زمینه نسبت به ایران دارند عبارتند
از :کانادا  95درصد ،فرانسه  97درصد ،کویت  86درصد،
آمریکا  88درصد و انگلیس  97درصد .برخی کشورها که
افتتاح حساب توسط افراد  15سال به باال در آن ها کمتر از
ایران است عبارتند از :افغانستان  9درصد ،چین  63درصد،
بحرین  64درصد ،مصر  9.7درصد ،هند  35درصد ،عمان
 73درصد ،قطر  65درصد ،روسیه  48درصد ،عربستان
 46درصد ،ترکیه  57درصد و امارات  59درصد.
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رئیس مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت هشدار داد

وابسته کردن افراد برای مراجعه مجدد،
انگیزه سودجویان از افزودن مواد روانگردان به تنباکوی قلیان!

رئیس مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت ضمن
هشدار در خصوص مضرات فراوان قلیان از آسیبی جدید
خبر داد و گفت :برخی افراد سودجو هنگام سرو قلیان به آن
مواد روانگردان همچون شیشه اضافه میکنند.
به گزارش ایسنا ،دکتر خسرو صادقنیت در خصوص
مضرات قلیان گفت :میزان دودی که از مصرف یک وعده
قلیان وارد ریهها میشود  100تا  200برابر سیگار است
و اطرافیان وی دودی معادل هفت تا هشت نخ سیگار
را تنفس میکنند .یک باور غلط وجود دارد که چون دود
قلیان از آب عبور میکند ضرر و خطر کمتری دارد ،در
حالی که بر اساس مطالعات انجام شده تنها اثربخشی این
آب کاهش دمای زغال گداخته است که مانع سوختن
راههای هوایی فرد میشود تا بتواند دود بیشتری را تا
اعماق ریه فرو برد .بنابراین آب داخل ظرف قلیان باعث
کاهش آسیبهای دود قلیان نمیشود.
وی افزود :مشکل دیگری قلیان شیوع مصرف آن در
سنین پایین به ویژه در دختران است و متاسفانه شتابی
بیش از مصرف سیگار داشته است .مشکل اساسی مصرف
قلیان ،مصرف خانوادگی آن است که باعث میشود
کودکان خردسال نیز در معرض دود دست دوم قرارگیرند
و در عین حال قبح مصرف دخانیات نیز در خانواده از بین
میرود .به این ترتیب احتمال افزایش شیوع مصرف مواد
دخانی در آینده افزایش چشمگیری پیدا خواهد کرد.
صادقنیت گفت :مصرف قلیان در خانه باعث میشود
که دود آن بر جدار دیوارها و زمین رسوب کند و به دنبال
تماس پوستی جذب بدن میشود .این مواجهه دست سوم
نام دارد که خصوصا برای خردساالن که دستشان را به
زمین و دیوار میکشند اهمیت بیشتری دارد .این نوع
از مواجهه حتی ساعتها و روزها بعد از مصرف قلیان
میتواند باعث مواجهه کودکانی شود که به این محیط
آلوده وارد میشوند و آسیبهای خود را بر جای گذارد.

رئیس مرکز سالمت محیط و کار
وزارت بهداشت ،به موضوع جدیدی
که نگرانیهایی را در زمینه مصرف
قلیان تشدید کرده است،اشاره و
اظهار کرد :این موضوع اقدام برخی
افراد سودجو است که هنگام عرضه
قلیان در محیطهای غیرمجاز مواد
روانگردان همچون شیشه را به
تنباکو اضافه میکنند .به گونهای که
مشاهده شده در برخی موارد میزان
اضافه شدهی این ماده به قدری بوده
است که موجب مسمومیت مصرف
کننده قلیان و بستری شدن آنها در بیمارستان شده است.
وی افزود :افزودن شیشه به قلیان باعث افزایش
وابستگی افراد و همچنین افزایش آسیبهای ناشی از این
دود خواهد شد .باید به خاطر داشت تمامی انواع توتون و
تنباکوها جز مواد آسیبرسان قطعی محسوب میشوند و
مهمتر آنکه توتون و تنباکوهای معطر و میوهای عالوه
بر مضرات فراوان خود ،مواد شیمیایی اضافه شده برای
طعمدهی نیز خود عوارضی را ایجاد میکنند .برخی از
مراکزی که قلیان عرضه میکنند واحدهای غیرمجاز و
بدون تابلو هستند ،به همین دلیل شناسایی و برخورد با این
مراکز بدون همراهی مردم بسیار دشوار خواهد بود.
رئیس مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت در
خصوص انگیزه این سودجویان گفت :مهمترین انگیزه
برای این کار وابسته کردن افرادی است که به این مراکز
مراجعه میکنند .این مراکز به دنبال آن هستند که هم
تعداد مراجعان خود و هم میزان مصرف آنها را افزایش
دهند .ممکن است فردی به صورت تفریحی از قلیان
استفاده کند اما وقتی از مواد محرک و مخدر در آنها
استفاده شود ،به آن وابسته میشود و مراجعات مکرری

خواهند داشت.
کرد:
خاطرنشان
صادقنیت
مصرفکنندگان قلیان تا حد ممکن
مصرف این مواد را کاهش دهند و اگر به
فکر سالمت خود نیستند به فکر اطرافیان
و عزیزان خود باشند .والدین مراقب باشند
زیرا مصرف این مواد در منزل میتواند
بر سالمت فرزندان آنها تاثیرات دراز
مدت بگذارد .دود دست دوم و دست
سوم مشکل مهمی است که میتواند به
آلوده شدن کودکان و در نتیجه به اعتیاد
آنها به مواد دخانی در آینده منجر شود.
متاسفانه بیش از  90درصد کسانی که سیگار و قلیان
مصرف میکنند در سنین زیر  18سال با این مواد دخانی
مواجهه داشتهاند .مسلما هیچ پدر و مادری نمی خواهد
عامل بیماری و اعتیاد فرزندشان باشند.
صادقنیت از خانوادهها خواست تا برای کاهش
آسیبهای قلیان به کودکان خود مصرف قلیان را به حداقل
برسانند و یا مصرف آن را از خانه و جمعهای خانوادگی دور
نگه دارند .همچنین کسانی که از قلیان استفاده میکنند
سعی کنند پیش از مصرف از شناسنامهدار بودن محیط
ارائه قلیان اطمینان حاصل کنند و در مراکز غیرمجاز مواد
دخانی مصرف نکنند.
بنابر اعالم وبدا ،وی افزود :اگر مصرفکنندگان بعد
از مصرف قلیان عالئمی مانند تپش قلب ،افزایش دما و
ضربان قلب ،سردرد ،سرگیجه و توهم را مشاهده کردند
ممکن است ناشی از مواجهه با مواد روان گردن و ترکیباتی
همچون شیشه باشد .بنابراین مردم در صورت مشاهده
تخلف میتوانند از طریق سامانه بهداشت  1490گزارشات
خود را جهت برخورد قانونی با مراکز متخلف اعالم
کنند.

شدم .سه ماه پیش با پایان یافتن محکومیتم از زندان آزاد
شدم و در این مدت مردی را فریب دادم و به بهانه این
که بزودی با هم ازدواج می کنیم به عناوین مختلف از او
پول می گرفتم .با امانت گرفتن خودروی مدل باالی او،
در شهر تردد داشتم و به بانک و طالفروشی هم با همان
خودرو رفتم تا اعتماد آنها به من جلب شود و راحت تر
نقشه ام را عملی کنم .چند روز پیش از این که حساب
بانکی این شاکی را خالی کنم به طور اتفاقی کارت ملی او
را در یکی از محله های شهر پیدا کردم.
وی اضافه کرد :پس از پرس و جوی فراوان از مردم
توانستم اطالعاتی به دست بیاورم که صاحب کارت ملی
فردی پولدار است .با اطالع از این موضوع جرقه ای در
ذهنم زد و تصمیم گرفتم از او سرقت کنم .مطمئن بودم
او پول هایش را در یکی از بانک های نزدیک خانه اش
نگهداری می کند ،به همین دلیل شناسایی بانکی را که در
آن حساب داشت آغاز کردم .پس از شناسایی بانک مورد
نظر با همراه داشتن همان کارت ملی به بانک رفتم و با
معرفی خودم به جای صاحب حساب وانمود کردم کارت
بانکی ام شکسته و با ارائه کارت ملی از کارمند بانک
خواستم برایم کارت جدیدی صادر کند .برای این که او
به ماجرا شک نکند ،مبلغ یک میلیون تومان به کارمند
بانک دادم و از او خواستم این مبلغ را به حسابم واریز
کند که او این کار را انجام داد و با اعالم این که اکنون
 25میلیون تومان در حسابم است ،کارت بانکی جدید را
به من تحویل داد.
زن جوان ادامه داد :دو روز بعد با امانت گرفتن خودروی
مرد مورد عالقه ام با ظاهری شیک و آراسته به طالفروشی
رفتم و با پول سرقتی طال و سکه خریدم .یک هفته بعد
از این سرقت تصمیم گرفتم با دختران و زنان جوان طرح
دوستی بریزم تا با این ترفند دختران پولدار را شناسایی
کنم .در جریان ارتباط های اینترنتی متوجه شدم حساب

یکی از این افراد پر پول است و او در زمینه خرید و فروش
انواع کاال و خدمات اینترنتی فعالیت دارد و افرادی که با
او معامله می کنند به طور اینترنتی پول را به حسابش
واریز می کنند.
وی اضافه کرد :بنابراین با هک کردن سایت او متوجه
شدم وی پول هایی را که به دست می آورد به یک حساب
بانکی واریز می کند که سود آن پول به حساب دیگری
واریز می شود .بنابراین با دریافت این اطالعات مشخصات
هویتی او را به دست آورده و کارت ملی به نام وی جعل
کردم و با معرفی خودم به جای این زن ،به بانک مورد نظر
رفتم و با ادعای این که دفترچه حسابم را گم کرده ام،
درخواست صدور دفترچه حساب بانکی کردم و سود بانکی
موجود در حسابش را که حدود هفت میلیون تومان می شد
برداشت کردم و متواری شدم .قصد داشتم با همین روش
افراد دیگری را به دام بیندازم که دستگیر شدم.
رئیس پلیس فتای استان خراسان رضوی در این باره
گفت :برای متهم قرار قانونی صادر شد .تحقیقات تکمیلی
از وی برای مشخص شدن دیگر جرایمش ادامه دارد.
سرهنگ سید محسن عرفانی با هشدار به بانک ها از
مسئوالن و کارکنان آنها خواست اگر فردی قصد دریافت
کارت بانکی جدید یا دریافت و برداشت حساب بانکی اش
را داشت دقت الزم را داشته باشند تا مشخص شود فردی
که کارت ملی خود را برای امور بانکی به آنها تحویل
می دهد ،صاحب حساب است و با مشکوک شدن به فرد
مورد نظر موضوع را به پلیس اطالع دهند .از شهروندان
نیز می خواهیم در نگهداری مدارک هویتی خود دقت
بیشتری داشته باشند تا این چنین دچار مشکالت و سرقت
از موجودی حسابشان نشوند .اگر در فضای مجازی قصد
ارتباط اینترنتی با افراد را دارند براحتی به آنها اعتماد نکرده
و اطالعات شخصی و کاری خود را در اختیار آنها قرار
ندهند.

دستگیری زن شیاد به اتهام کالهبرداری دهها میلیون تومانی
با شناسایی و دستبرد به حسابهای بانکی زنان و دختران ثروتمند در مشهد

دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری تشریح کرد

گزارش جدید از زمینخواری گسترده
در «گردنه حیران»

دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری با اشاره به
جزئیات زمین خواری گسترده در گردنه حیران ،گفت :از
 ۱۶۰هکتار محدوده گردنه حیران تنها  ۶هکتار مسکونی
بوده است.
به گزارش مهر ،پیروز حناچی با اشاره به زمین خواری
در منطقه گردنه و روستای حیران ،گفت :گزارشی که از
این منطقه ارایه شده ،این است که از  ۱۶۰هکتار محدوده
تنها  ۶هکتار مسکونی است که البته این  ۶هکتار هم
برای روستاییان بود.
وی با بیان اینکه اتفاقی که افتاده این است که ساخت و سازها با طرح هادی روستایی
مطابقتی ندارد و تخلفات هم داخل محدوده طرح هادی روستای حیران و خارج از این
محدوده انجام شده است ،افزود :به نظر میرسد که این تخلفات در زمان وقوع ،کنترل
نشده و همین موضوع باعث گسترش زمین خواری در این منطقه شده است.
دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ادامه داد :اینکه چه دلیلی باعث شده تا
کنترلی برای زمین خواری در این منطقه انجام شود ،واقعیتی تلخ است اما میدانیم که
در زمان زمین خواریهای گسترده در این بخش ،هیچ نظارت و یا برخوردی با عامالن
آن نشده است.
حناچی با تاکید بر اینکه مردم عادی برای زمین خواری ریسک نمیکنند ،چون احتمال
برخوردهای دولتی را میدهند ،افزود :اما وقتی عدهای با پشتوانه ،زمین خواریهای
گسترده را انجام میدهند ،مردم عادی هم وارد میشوند.
وی با اعالم اینکه باید موارد غیرقانونی در این منطقه تخریب شود ،گفت :البته دستگاه
مسئول تخریب کننده شورای عالی نیست و اینکار باید از سوی دهیاریها ،شهرداریها و
سازمان امور اراضی انجام گیرد .در واقع ،داخل حریم به دهیاریها و شهرداریها و خارج
از حریم به سازمان امور اراضی مرتبط است .دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری با
بیان اینکه براساس قانون ،سازمان امور اراضی میتواند بدون طرح شکایت در دادگاهها با
حضور دادستان اقدام به تخریب بناها کرده و سپس به مراجع قانونی مراجعه کند ،افزود:
بنابراین شورای عالی وارد این زمین خواری نشده اما هشدارهای الزم در این خصوص از
سوی شورای عالی شهرسازی و معماری داده شده است.
همچنین رییس سازمان بازرسی کشور آخرین وضعیت پرونده موسوم به زمینخواری
در گردنه حیران را تشریح کرد .ناصر سراج در حاشیه مراسم ختم پدر فرمانده نیروی
انتظامی با حضور در جمع خبرنگاران درباره آخرین وضعیت پرونده زمینخواری در گردنه
حیران اظهار کرد :در حال حاضر این پرونده به مراجع مربوطه ارسال شده و نتایج آن را
نیز به این نهادها اعالم کردهایم.
وی با بیان اینکه در خارج از طرح هادی مشکلی نداشتیم ،خاطرنشان کرد :منتها در
طرح هادی بنا بود که به اندازه  8هکتار ساخت و ساز انجام شود ،اما متاسفانه ساخت و
سازها شش برابر این مساحت یعنی  48هکتار ساختمانسازی بود.

زن جوان که با شناسایی زنان و دختران پولدار ،خود
را به جای آنها معرفی کرده و حساب بانکیشان را خالی
میکرد ،پس از دستگیری ،شگرد عجیب خود را فاش
رییس کمیسیون اصل  90مجلس خبر داد
کرد.
بررسی پروندههای زمینخواری
به گزارش جام جم ،اوایل شهریور امسال زنی با حضور
علیه چند نماینده مجلس
در پلیس فتای استان خراسان رضوی از دستبرد سارقان به
حساب بانکی اش خبر داد.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس گفت :پروندههای
شاکی در اظهاراتش گفت :هنگام برداشت پول از
مربوط به زمینخواری علیه برخی از نمایندگان به
حساب بانکی ام متوجه شدم هیچ پولی در حسابم نیست
کمیسیون اصل نود مجلس گزارش شده و این گزارش
بنابراین به بانک رفتم و از مدیر بانک خواستم ،بررسی کند
در حال بررسی و جمع آوری مستندات است.
 24میلیون تومان پس اندازم چگونه از حسابم خارج شده
به گزارش ایسنا ،محمدعلی پورمختار با اشاره به ورود
است .زمانی که مدیر بانک موضوع را بررسی کرد متوجه
جدی کمیسیون اصل نود مجلس به موضوع زمین خواری
شد زنی چند روز پیش با مراجعه به بانک ،با نشان دادن
گفت :شکایات ها و گزارشات متعددی در کمیسیون وصول
کارت ملی ،خود را به جای من معرفی و درخواست کارت
شده و در این میان نام تعدادی از نمایندگان نیز قرار دارد
عابر بانک جدید کرده است .کارمند بانک هم بدون آن
که کمیسیون به طور جد پیگیر این موضوع است .وی گفت :توصیه من به رسانه ها این
که دقت الزم را داشته باشد ،کارت بانکی را تحویل زن
است که به برخی از اظهارنظرها و افشاگریها نپردازند و اجازه دهند کمیسیون اصل نود
سارق داده بود.
از مجاری قانونی و تخصصی خود این موضوعات را پیگیری کند و در صورت محرز شدن
وی اضافه کرد :باورم نمی شود بی دقتی کارمند بانک
این تخلفات و رعایت چارچوب های قانونی و امنیتی اطالع رسانی نماییم.
باعث شود سارق به این راحتی موجودی حسابم را برداشت
وی افزود :افشاگری افراد علیه هم در جایگاه های مختلف وجود دارد و این شاید برای
کند البته دوربین های مداربسته بانک تصویر سارق را ثبت
برخی از رسانه ها خوراک خبری ایجاد کرد ،اما پرداختن به این موضوعات پیش از آنکه
کرده است .چند روز پیش کارت ملی ام را گم کردم اما
مراجع قانونی و کمیسیون اصل نود اظهارنظر کند درست نیست و ممکن است در مسیر
موضوع را به کالنتری محل اطالع داده بودم تا در صورت
رسیدگی خلل ایجاد کند و در عین حال برخی گزارشات یک طرفه منتشر شود.
پیدا شدن کارت ملی به من اطالع دهند.
وی اظهارکرد :باید بپذیریم که موضوع زمین خواری گستردگی فراوانی در کشور دارد
ماموران با به دست آوردن تصویر سارق فراری ،برای
و نمی توان بگوییم که متوقف شده است و متاسفانه هنوز هم در برخی از نقاط کشور
دستگیری وی تحقیقات را آغاز کردند تا این که چند روز
زمین خواری های جدیدی اتفاق می افتد اما با ورود مجلس و دستگاه قضایی حساسیت
بعد به سرنخ هایی دست یافتند که نشان می داد سارق با
ها نسبت به این موضوع افزایش یافته و برخی مدیران میانی هوشیاری بیشتری برای
حضور در یک صرافی با پول های سرقتی طال و سکه
مقابله با آن به خرج میدهند.
خریده است .با کشف این سرنخ روند رسیدگی به پرونده
نماینده بهار و کبوترآهنگ درپایان تصریح کرد :کمیسیون اصل نود همچنان در مسیر
وارد مرحله جدیدی شد.
خود برای مبارزه با زمین خواری حرکت میکند و هر گزارشی که به کمیسیون آید به طور
در این مرحله ماموران به بازبینی دوربین مداربسته
دقیق بررسی خواهد شد که امیدواریم این حساسیت در کل جامعه به وجود آید.
طالفروشی پرداختند که مشخص شد مشتری زن همان
سارق تحت تعقیب است .جستجو ها برای دستگیری این
سارق ادامه داشت تا این که چند روز پیش ماموران فتا
متوجه شدند چهره سارق فراری با یک متهم سابقه دار به
نام «مژگان» که سه ماه پیش از زندان آزاد شده  ،مطابقت
دارد .مخفیگاه این زن سارق به طور نامحسوس زیر نظر
مرگ همزمان دو جوان افیونی سناریوی اشتباه بیمارستان در تحویل اجساد را رقم زد .همین اشتباه بیمارستان در تحویل جسد مرد  40ساله ،خانوادهاش را به دردسر انداخت.
گرفته شد تا این که روز شنبه او در یکی از محله های
به گزارش ایران 20 ،تیرماه سال جاری مرد سیاهپوشی با مراجعه به دادسرای امور جنایی تهران خواستار رسیدگی به اشتباه بیمارستان برای تحویل جسد پسر درگذشتهاش شد.
شهر مشهد دستگیر شد.
این پدر داغدار که  64ساله است ،به بازپرس مدیرروستا گفت :پسرم معتاد بود و مدتی میشد که از او خبر نداشتیم .جستوجوی زیادی برای یافتن او کردیم تا اینکه موفق شدیم او را در یکی از بیمارستانهای
متهم با انتقال به پلیس فتا بازجویی شد و اظهارات ضد تهران پیدا کنیم .زمانی که پسرم را دیدیم ،زنده بود اما مدتی بعد خبر مرگ او را به ما دادند.
و نقیضی را بیان کرد ،اما زمانی که در مواجهه حضوری با
او ادامه داد :آنقدر حالم بد بود که نتوانستم به بیمارستان بروم و پسر و دامادم برای تحویل جسد مراجعه کردند و در آن شرایط و حال و هوا با تأیید مشخصات ،جسد را تحویل گرفتند .ما جسد را به خاک سپردیم
کارمند بانک و مرد طالفروش قرار گرفت بناچار سکوت و درگیر مراسم ختم و عزاداری بودیم که از بیمارستان با ما تماس گرفتند و اعالم کردند جسد پسر ما هنوز در سردخانه است و ما جوان  26ساله ناشناسی را دفن کردهایم.
خود را شکست و به سرقت از حساب شاکی اعتراف کرد.
با اظهارات این مرد ،پرونده با دستور بازپرس مدیرروستا از شعبه  6دادسرای امور جنایی در دست بررسی قرار گرفت و با حکم قضایی ،خانواده داغدیده جسد اصلی را تحویل گرفتند و به خاک سپردند.
سارق زن در اظهاراتش گفت :دو سال پیش به اتهام
با توجه به اینکه جسد جوان  26ساله ناشناس دفن شده بود ،بازپرس پرونده دستور تحقیقات تکمیلی برای تعیین علت مرگ این جوان داد را صادر کرد تا اگر ابهامی در آن وجود دارد و قتلی صورت گرفته ،مورد
سرقت های اینترنتی دستگیر و به دو سال زندان محکوم بررسی قرار گیرد.

جابهجایی جسد  2معتاد درون یک بیمارستان در تهران!
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یکشنبه  5مهر  - 1394شماره 693
معاون احضار و اعزام سازمان وظیفه عمومی هشدار داد

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی:

دنیا متوجه شده که ایران فضای جدیدی
برای تعامل ایجاد کرده است

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با اشاره به ادعای
دوازده ساله دشمنان کشور در مورد موضوع هستهای
ایران گفت :امروز به دنیا ثابت شده که ایران به دنبال
انرژی هستهای صلح آمیز است.
به گزارش ایسنا ،علی جنتی در حاشیه مراسم
ترحیم یوسف نوبخت برادر سخنگوی دولت در جمع
خبرنگاران با اشاره به سفر پیش روی رئیس جمهور
به نیویورک جهت سخنرانی در مجمع عمومی سازمان
ملل خاطر نشان کرد :در این مدت ،چهره واقعی
ایران که چهرهای اهل تعامل سازنده در تمام جهان
است و اعالم کرده آمادگی دارد تا با همه مردم دنیا همکاری کند ،روشن شده
است.
وی ادامه داد :رئیس جمهور باید این آمادگی مردم را از تریبون سازمان ملل برای
جهانیان بیان کند.
وزیر ارشاد با اشاره به اظهارات مطرح شده از سوی دشمنان نظام مبنی بر این
که ایران به دنبال سالح هستهای است ،گفت :طی  12سال اخیر برخی کشورها
همواره اعالم کردهاند که ایران به دنبال سالح هستهای است اما امروز برای دنیا
روشن شده است که ایران تنها به دنبال انرژی هستهای صلح آمیز بوده و آنچه که
درگذشته مطرح میشده همگی کذب بوده است .تمام دنیا امروز متوجه شدهاند که
ایران فضای جدیدی برای تعامل ایجاد کرده است.
وی با اشاره به شرایط عراق ،سوریه ،یمن ،فلسطین و سایر کشورهای اسالمی
و بیان اینکه مسأله اصلی ما موضوع فلسطین است ،گفت :روسای جمهور گذشته
همواره در سخنرانی خود در مجمع سازمان ملل به موضوع فلسطین تاکید کردهاند
و آقای روحانی نیز باید به این توجه داشته باشند.

شناسایی 7سایت جعلی مجالت علمی
توسط کارشناس پژوهشی دانشگاه آزاد یزد

کارشناس پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد یزد به تازگی با همکاری
حوزه فناوری اطالعات دانشگاه ،هفت سایت جعلی مجالت خارجی را به
فهرست سایتهای جعلی مجالت سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اضافه
کرد.
به گزارش ایسنا ،فاطمه دهقان بنادکی در خصوص نحوه عملکرد این سایتهای
جعلی گفت :شگرد این سایتها به این صورت است که در برخی موارد با تغییر خیلی
جزئی در نشانی ،سایتی مشابه با سایت اصلی طراحی میکنند و نسبت به فریب
عالقهمندان و دانشجویان با اخذ وجه نسبت به ثبت مقاله و حتی چاپ آن مبادرت
میکنند که روشهای بسیار زیرکانه ای هم برای فریب استادان و دانشجویان
دارند.
وی درباره نحوه تشخیص این سایتهای جعلی نیز اظهار میکند :پس از بررسی
آرشیو مجالتی که مقاالت در آنها چاپ شدهاند و با توجه به لینکهای موجود روی
سایتهای معتبر و موثق و با همکاری حوزه فناوری اطالعات دانشگاه ،سایتهای
مشکوک را شناسایی و در مکاتبهای به معاونت پژوهش و فناوری سازمان مرکزی
دانشگاه ارسال کردیم که خوشبختانه تمام سایتهای معرفی شده از سوی سازمان
مرکزی نیز جعلی اعالم و به فهرست وب سایتهای جعلی نشریات علمی سازمان
اضافه شد.
کارشناس پژوهشی دانشگاه آزاد یزد در پایان عالقهمندان به ثبت مقاله در
نشریات و مجالت را به دقت نظر و بررسی بیشتر در اصالت مجالت و توجه به
بخشنامه اخیر سازمان مرکزی توصیه میکند.
عالقهمندان میتوانند برای مشاهده فهرست مجالت نامعتبر که جهت
تشویقی ،تبدیل وضعیت ،اخذ نمره پایاننامه و رساله مورد تأیید نیستند به نشانی
 www.iauyazd.ac.ir/index.php/Researches.infoمراجعه
کنند.

دستگیری  2زن و یک مرد تبهکار به اتهام
زورگیری از مسافران در جاده عالیشهر  -بوشهر

فرمانده انتظامی شهرستان بوشهر با اعالم این خبر گفت :فردی با مراجعه به
کالنتری عالیشهر از ضرب و شتم برادرش بوسیله افرادی ناشناس خبر داد که بر اثر
شدت جراحت برادرش به بیمارستان اعزام شده و قادر به تکلم نیست.
به گزارش کیهان ،سرهنگ ابراهیم عربزاده افزود :با حضور پلیس در بیمارستان
و انجام تحقیقات میدانی ،مشخص شد فرد مضروب حوالی ظهر در یکی از
میدانهای عالیشهر زن ناشناسی به همراه دو نفر دیگر را به مقصد یکی از شهرهای
همجوار سوار خودرو کرده است.
فرمانده انتظامی شهرستان بوشهر تصریح کرد :در تحقیقات مشخص شد پس
از طی مسافتی ،زن ناشناس با چاقو راننده را تهدید و مرد همراهش نیز شی نوک
تیزی به پهلوی راننده فرو کرده و از وی میخواهند مسیرش را به سمت جاده خاکی
تغییر دهد.
وی ادامه داد :زن و مرد ناشناس با چوب راننده را بشدت مجروح و مبلغ 3
میلیون تومان به زور از وی اخاذی و با تاریک شدن هوا راننده را در جادهای خلوت
رها کردند.
عربزاده افزود :با توجه به حساسیت موضوع افسران آگاهی و اطالعات کالنتری
تحقیقات گستردهای را آغاز کردند و کمتر از  10ساعت از وقوع حادثه هویت
مهاجمان شناسایی شد.
این مقام انتظامی گفت :ابتدا در یک عملیات غافلگیرانه زن ناشناس در یک
مجتمع مسکونی در شهر جدید عالیشهر دستگیر و در تحقیقات اولیه از همدستی
یک زن و مرد دیگر با خود خبر داد .وی با اشاره به اینکه هر دو همدست این زن
نیز دستگیر شدند افزود :تحقیقات از متهمان ادامه دارد.

تشدید برخورد با مشموالن غایب

معاون احضار و اعزام سازمان وظیفه عمومی ناجا گفت:
این سازمان اجرای قانون طرح تشدید برخورد با مشموالن
غایب واعمال محدودیتها ومحرومیتهای اجتماعی را در
دستور کار خود دارد.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی پلیس ،سرهنگ رحمان
علیدوست ،معاون احضار و اعزام سازمان وظیفه عمومی
ناجا در خصوص اجرای قانون برخورد با مشموالن غایب
خدمت وظیفه عمومی گفت  :سازمان وظیفه عمومی تا
کنون با هماهنگی با ستاد کل نیروهای مسلح اقدامات و
تسهیالتی را برای مشموالن غایب در نظر گرفته است تا
با معرفی خود بتوانند دوره ضرورت خدمت وظیفه عمومی
را سپری نمایند .
سرهنگ علیدوست در ادامه بیان داشت  :در راستای
اجرای قانون طرح تشدید برخورد با مشموالن غایب و
اعمال محدودیت ها ومحرومیت های اجتماعی برای این
دسته از افراد در دستور کار این سازمان قرار گرفت .
وی افزود  :این سازمان با ابالغ مواد قانونی ،58 ، 10
63 ،62و  63مکرر قانون خدمت وظیفه عمومی مبنی بر

برخورد با مشموالن غایب و سازمانها و
افراد به کارگیرنده آنان به استانداری
و فرمانداری های استان های سراسر
کشور اجرای طرح مزبور را آغاز کرد .
معاون احضار و اعزام سازمان وظیفه
عمومی گفت  :در ماده  10قانون خدمت
وظیفه عمومی هر گونه استفاده از
تسهیالت دولتی ماننداخذ گواهینامه
رانندگی  ،دریافت وام ،کسب پروانه
کار  ،کاندیدا شدن جهت انتخابات
مجلس شورای اسالمی ،استخدام به
هر صورت (رسمی،پیمانی ،قراردادی و
روزمزد) منوط به روشن شدن وضعیت خدمتی افراد ذکور
می باشد .
این مقام مسئول خاطر نشان کرد :برابر این قانون
متخلفین از مقررات به محاکم قضائی معرفی می شوند ،
مجازات این گونه افراد برای بار اول پرداخت هزینه ساالنه
یک سرباز طبق قانون بودجه ساالنه و نرخ اعالمی دولت

است و بار دوم عالوه بر جریمه فوق
 ،سه ماه انفصال از خدمت وبرای بار
سوم و باالتر انفصال از خدمات دولتی
است .
علیدوست یادآور شد  :طبق
ماده  58قانون خدمت وظیفه
عمومی نیروی انتظامی موظف
است در خصوص شناسایی  ،تعقیب
ودستگیری مشموالن غایب اقدام
نماید و می بایست کلیه نهادها و
دستگاه های اجرایی و شرکت های
دولتی و غیر دولتی و ...همکاری
الزم را به عمل آورند  .سرهنگ علیدوست با تاکید بر
ماده  63 ،62و  63مکرر قانون خدمت وظیفه عمومی
گفت  :براین اساس استخدام مشموالن در وزارتخانه ها
و موسسات وابسته به دولت و موسسات خصوصی بدون
داشتن معافیت دائم یا کارت پایان خدمت  ،ممنوع و افراد
خاطی به محاکم قضائی معرفی می شوند .

مرد کشتیگیر که در حالت مستی با ضربههای سنگین
مشت ،پسرخالهاش را کشته بود ،پای میز محاکمه ایستاد و
هنگامی که با حکم قصاص روبهرو شد ،اشک ریخت.
به گزارش فرهیختگان ،محمد  32ساله که کشتیگیر
نیمهحرفهای بود ،عصر بیست و دوم خرداد  93هنگامی که
همراه پسرخالهاش مصطفی مشروب خورده و مست بود
با او درگیر شد و او را با ضربههای سنگین مشت به قتل
رساند .این مرد که خودش هم در درگیری مستانه چاقو
خورده بود به بیمارستان رفت و پس از درمان تسلیم پلیس
شد .وی به بازسازی صحنه جنایت پرداخت و پروندهاش
برای رسیدگی به شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان
تهران فرستاده شد.
محمد چهارشنبه دو هفته قبل در دادگاه کیفری استان
تهران به ریاست نوراهلل عزیزمحمدی و با حضور دو
مستشار در حالی پای میز محاکمه ایستاد که اولیایدم
برایش حکم قصاص خواستند.
مادر قربانی در حالی که گریه میکرد ،گفت :من،
خواهرزادهام را مانند پسرم دوست داشتم اما هرگز فکر

نمیکردم پسرم را بکشد .پسر و خواهرزادهام هر دو از
نوجوانی در کالسهای کشتی شرکت میکردند و ورزشکار
بودند .بعد از مرگ پسرم ،عروس و نوهام زندگی سختی
دارند .نوهام مدام بهانه میگیرد و پدرش را میخواهد و
من جز اشک ریختن پاسخی برایش ندارم .به هیچ قیمتی
حاضر به گذشت از خون پسرم نیستم و برای خواهرزادهام
قصاص میخواهم.
سپس محمد پشت تریبون دفاع ایستاد و در تشریح
جزئیات ماجرا گفت :من و مصطفی مانند دو برادر بودیم.
رابطهمان خوب بود و من از بچگی در خانه خالهام بزرگ
شده بودم .ما هیچ مشکلی با هم نداشتیم .چون در حال
ساخت یک ساختمان بودم ،به همراه پسرخالهام به ساختمان
نیمهکاره رفته بودیم و با هم مشروب میخوردیم .هر دو
مست بودیم و حال طبیعی نداشتیم که شروع به شوخی
کردیم .اما شوخی ما به یکباره جدی شد و مصطفی به
سمت من حمله کرد .او با مشت و لگد به صورتم کوبید
که بینیام شکست و خون جاری شد .او با چاقو یک ضربه
هم به صورتم زد .من که کنترل اعصابم را از دست داده

بودم او را روی زمین هل دادم و تا میتوانستم با مشت
به صورتش کوبیدم .وقتی مصطفی بیهوش شد ترسیدم و
فرار کردم .چون در درگیری زخمی شده بودم به بیمارستان
رفتم و پس از پانسمان زخمهایم خودم را به پلیس معرفی
کردم.
او درباره علت سنگینبودن مشتهایش به هیات
قضایی گفت :چند سال پیش کشتی میگرفتم و مشتهای
سنگینی دارم اما هیچوقت فکر نمیکردم ضربههای مشتم
باعث مرگ پسرخالهام شود .من بیش از یک سال است که
به خاطر یک اشتباه در زندانم و هنوز هم باورم نمیشود که
موجب مرگ پسرخالهام شدهام.
او ادامه داد :من شرمنده خانواده مصطفی هستم و
از آنها تقاضا دارم به جوانیام رحم کنند و مرا ببخشند.
حاضرم به آنها دیه پرداخت کنم.
با رد این درخواست از سوی اولیایدم ،هیات قضایی
وارد شور شد و محمد را به قصاص محکوم کرد .محمد
وقتی با این حکم روبهرو شد فقط اشک ریخت و گفت:
به مرگ راضیام.

يک ساله بود که پدر و مادرش از هم طالق گرفتند و
مادرش با حکم دادگاه حضانت دخترش را قبول کرد.
درسش عالي بود و با اينکه از کودکي سايه پدر روي
سرش نبود با تالش مادرش پله هاي ناهموار زندگي
را يکي پس از ديگري پشت سرگذاشت تا اينکه رشته
دلخواهش پزشکي را انتخاب کرد اما با اعالم نتايج
کنکوردود از سرش بلند شد چرا که او باتغيير رشتهاش
مواجه شد.
يک ساله بود که پدر و مادرش از هم جداشدند و
مادرش با حکم دادگاه حضانت دخترش را قبول کرد.
7سال از عمرش گذشته بود که پدرش جلوي در

مدرسه قصد داشت هرجور که شده دور از چشم همسر
سابقش او را با خود ببرد که مدير مدرسه متوجه ماجرا
شدو پدر ناکام در نقشه خود دو باره ناپديد شد .پدر که
همچنان در فکر گرفتن انتقام از همسر سابقش بود حدودا
يازده سال بعد که پي برده بود دخترش کنکور امتحان داده
است و بهترين زمان براي گرفتن انتقام است انتقامي که
براي دخترش گران تمام شد  .همسر سابق زن با به دست
آوردن اطالعاتي از انتخاب رشته دختر جوان راهي تهران
شد و با مراجعه به سازمان سنجش و نشان دادن مدرک
هويتي طوري وانمود کرد که دخترش شناسه کاربري و
رمز ورود به سايت را گم کرده است و اينگونه بود که به

صفحه انتخاب رشته دخترش دسترسي پيدا کردو براي
اجرا کردن نقشه اش چند روز بعد با ورود به سايت و
دست کاري انتخاب رشته هاي دختر جوان اورا از رسيدن
به آرزويش دورکرد و فقط نصيب دختر جوان اشک چشم
کرد .
به گزارش جام نیوز ،دختر جوان که از همه چيز بي
خبر بود با شکايتي در دستگاه قضايي پيگير ماجرا شد
و نتيجه تحقيقات قضايي که بادستور بازپرس جاويد نيا
(شعبه ويژه جرايم رايانه اي مشهد )انجام شده بود به پدر
دختر جوان رسيد  .باانتقال متهم به دستگاه قضايي پرونده
نيز رسيدگي شد.

گریه مرد کشتیگیر پس از قتل پسرخالهاش در حالت مستی
پس از ابالغ حکم قصاص و عدم رضایت اولیای دم

انتقام ناجوانمردانه پدر کینهجو از دخترش 17 ،سال پس از جدایی از مادر او

دستگیری مرد شیطانصفت به اتهام اغفال و تعرض
به دختر جوان درون خودرو در پوشش مسافربری
با تهدید چاقو در تهران

راننده پراید که از مسافرش خوشش آمده بود ،او را به شام دعوت کرد اما وقتی با مخالفت او مواجه شد
دست به انتقامجویی شومی زد .مدتي قبل زن جواني سراسيمه و وحشتزده نزد مأموران پليس رفت و از ماجراي
شومي كه برايش اتفاق افتاده بود پرده برداشت.
به گزارش آفتاب نیوز ،اين زن كه آثار ضرب و شتم روي سر و صورتش ديده ميشد به مأموران كالنتري
نواب گفت :ساعت 21بود كه در غرب تهران سوار خودروي پرايدي شدم اما در بين راه راننده تغيير مسير داد و
با تهديد مرا مورد آزار و اذيت قرار داد .وقتي مقاومت كردم او با چاقو مرا به قتل تهديد كرد و كتكم زد كه در
نهايت آنقدر التماس كردم تا رهايم كرد و من در آن لحظه موفق شدم شماره پالك خودرو را يادداشت كنم.
با اين شكايت ،پروندهاي پيش روي قاضي حسينپور بازپرس شعبه پنجم دادسراي جنايي تهران تشكيل
شد و با دستور وي ،تيمي از كارآگاهان جست و جوي خود را براي دستگيري راننده آغاز كردند .او هفته
گذشته دستگير شد و وقتي پيشروي قاضي قرار گرفت چنين گفت :وقتي زن جوان را بهعنوان مسافر سوار
كردم از او خوشم آمد و پيشنهاد دادم كه با هم به رستوران برويم و شام بخوريم .او ابتدا قبول كرد و خواست
تا بهصورت دربست او را به خياباني در پايتخت ببرم .من هم هرچه او گفت انجام دادم اما بعد از يك ساعت
موبايلش زنگ خورد و گفت كه بايد حتما به خانه برود و دعوت مرا براي شام رد كرد .همين باعث شد كه
عصباني شوم چراكه تصور كردم او مرا فريب داده و يك ساعت سركارم گذاشته است.
براي همين كنار ديوار توقف كردم بهطوريكه او نميتوانست از ماشين پياده شود .آنجا بود كه براي
انتقامجويي او را كتك زدم و چاقويي از داشبورد برداشته و روي پاهايش قرار دادم و با تهديد او را تسليم
نيت شوم خود كردم .حتي وقتي مقاومت كرد چاقو را روي گردنش گذاشتم و تهديد كردم اگر فرياد بزند
او را ميكشم اما پس از لحظاتي عذاب وجدان گرفتم و رهايش كردم.اين جوان پرايد سوار بعد از اعتراف
به جرم خود با قرار قانوني راهي بازداشتگاه شد و تحقيقات در اين زمينه ادامه دارد تا زواياي پنهان پرونده
آشكار شود.

قتل پسر جوان حین مشاجره بر سر
مبلغخسارتتصادفدرنزاعجمعی
 6نفره در ابهر زنجان

وقوع تصادف رانندگي بين دو دستگاه موتوسيكلت و خودروي
سواري پژو در يك روستاي شهرستان ابهر موجب درگيري و نزاع
خانواده طرفين و منجر به قتل شد.
به گزارش اعتماد ،معاونت اجتماعي فرماندهي انتظامي استان
زنجان گفت :اين حادثه شنبه هفته گذشته در روستاي عميدآباد
شهرستان ابهر اتفاق افتاد و فرد  ٣٥سالهاي بر اثر اصابت چاقو
به ناحيه راست گردن و شكم بهشدت مضروب و در بيمارستان
به كام مرگ فرو رفت .سرهنگ جعفر كردلو افزود :در اين نزاع
كه بين شش نفر صورت گرفت همه آنان مجروح و به بيمارستان
انتقال يافتند كه متاسفانه برادر راكب موتوسيكلت جان خود را از
دست داد.
وي با بيان اينكه در رابطه با اين قتل سه نفر از سوي پليس ابهر
دستگير شدند يادآور شد :پس از وقوع تصادف بين موتوسيكلت و
خودروي پژو ،راكب و راننده قرار گذاشتند فرداي روز سانحه رانندگي
همديگر را براي تعيين رقم خسارت و پرداخت مبلغ مالقات كنند كه
متاسفانه جر و بحث باال گرفته و منجر به درگيري و نزاع ميشود.
كردلو از رانندگان و سرنشينان وسايط نقليه خواست هنگام وقوع
تصادف بر خشم خود غلبه و از درگيري و نزاع پرهيز كرده و تن به
قانون و مقررات دهند.
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جدیدترین اظهارات سخنگوی قوه قضاییه درباره پروندههای
 45متهم فساد 3هزار میلیارد تومانی 300 ،هزار چاه غیرمجاز  ،مؤسسات مالی و اعتباری
غیرمجاز ،زمینخواریهای گسترده ،حمید بقایی ،سعید مرتضوی ،بابک زنجانی
و بازداشت  2نفر به اتهام آزارواذیت معلوالن
سخنگوی قوه قضاییه در هشتادو پنجمین نشست
خبری ،آخرین وضعیت پروندههای مطرح در دستگاه
قضایی را تشریح کرد.
به گزارش ایسنا ،حجتاالسالم والمسلمین غالمحسین
محسنی اژهای در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه تعدادی از
نمایندگان مجلس خواستار علنی برگزار شدن دادگاه بابک
زنجانی شدهاند ،آیا برگزاری دادگاه به این صورت ممکن
است؟ گفت :تشخیص علنی برگزار شدن یا غیرعلنی بودن
دادگاه بر عهده قاضی است .حتی اگر دادگاه علنی برگزار
شود انتشار جزئیات آن تا قبل از قطعیت حکم ممکن
نیست.
وی ادامه داد :من به عنوان یک فرد مدافع این هستم
که دادگاه علنی برگزار شود ،ولی قانون اجازه این امر را
نمیدهد.
سخنگوی قوه قضائیه درباره این موضوع که بررسی
اموال بابک زنجانی به کجا رسید ،گفت :مطالبی که در این
زمینه در جلسات قبلی گفتهام همان است .وکالتهایی از
متهم به شرکت نفت داده شده و از طرف قوه قضائیه نیز
نظارت میشود تا اموال کارشناسی شوند تا اگر میخواهند
اموال را بابت طلب خود بردارند یا بفروشند.
محسنیاژهای درباره این موضوع که گفته شده کسانی
میخواهند بدهکار نفتی را بکشند ،گفت :این حرف
ناصحیح است و موجب تشویش اذهان عمومی میشود.
برخی از مطالب که نسبت به این متهم یا متهمان دیگر
گفته میشود صحیح نیست و اگر آنها شاکی شوند گوینده
این مطالب قابل تعقیب است؛ چرا که هیچ کس حق ندارد
به فردی حتی اگر متهم باشد توهین کند.
وی ادامه داد :مطالبی که در مورد این پرونده گفته شده
از سوی سیستم های اطالعاتی و انتظامی مطرح نشده
است و کسانی که این حرفها را میزنند یا بدون دلیل آن
را میگویند که این موضوع تشویش اذهان عمومی است و
اگر خدای ناکرده خودشان قصدی داشته باشند میخواهند
که ذهنها را متوجه جای دیگری کنند.
محسنیاژهای خطاب به نمایندگان مجلس گفت:
نمایندگان خودشان بهتر از همه به قانون واقف هستند؛
چرا که قانون را خود تصویب کردهاند.
خبرنگار دیگری در مورد این موضوع که برخی از
قضات شاکی هستند که دو صنف دالالن معامالت ملکی
و نمایشگاههای فروش اتومبیل باعث اختالل در جامعه
هستند از محسنی اژهای خواستار توضیح شد که وی گفت:
ممکن است در هر صنفی فرد خاطی حضور داشته باشد،
ولی اینکه بخواهیم دو صنف را محکوم کنیم تعبیر درستی
نیست.
وی ادامه داد :اگر چنانچه مشکالتی در این زمینه وجود
دارد باید آن را آسیبشناسی کنیم تا اگر نیاز به اصالح
است اصالح شده و مقررات جدید در صورت لزوم وضع
شود .شما هم اگر مصادیقی دارید به صورت مصداقی آن
را مطرح کنید تا ببینید چه کاری باید در این زمینه انجام
دهیم.
معاون اول قوه قضائیه درباره رویکرد قوه قضائیه در
زمینه مبارزه با دریاخواری که مورد سئوال یکی دیگر از
خبرنگاران بود ،گفت :در خصوص رعایت حفظ محیط زیست
و منابع طبیعی و نیز حفظ سواحل دریا و حریم رودخانهها
مکررا صحبت شده است .ما امیدواریم که مسئوالن ذیربط
اجازه ندهند که تعرضی در این زمینه صورت گیرد .اگر هم
تعرضی شد تا جایی که جزو اختیاراتشان است برای رفع
تصرف آن اقدام کنند و در غیر این صورت موضوع را به
قوه قضائیه گزارش دهند.
وی یادآور شد :مسئوالن صبر نکنند و سه چهار سال
بعد بخواهند موضوع را به قوه قضائیه بگویند .قوه قضائیه
تمام تالش را دارد و بر روی این موضوع حساس است
که تا آنجا که امکان دارد به دریا و محیط زیست لطمهای
وارد نشود ،البته دستگاه هایی در این زمینه وجود دارند و
مسئولیت هایی بر عهده دارند و دادستانهای ما هم باید
به وظایف خود عمل کنند.
محسنیاژهای با اشاره به اینکه دو مورد در مناطق آزاد
موضوع مطرح است که در حال رسیدگی است ،گفت :یک
موردش طرح است؛ یعنی طرح دستگاه اجرایی است که
مسئول بعدی میآید و میگوید که طرح غلط است .اگر
دستگاهی طرحی داده باید اجرا شود و اگر خالف قانون
است باید به نحوی ابطال شود؛ چرا که اکر سلیقهای عمل
کنیم طبیعی است که کار جلو نمیرود.
وی یادآور شد :هیچ پرونده قضایی در زمینه دریاخواری
تشکیل نشده و سابقهای در قوه قضائیه در این زمینه وجود
ندارد .اگر آقایان خالفی را در این زمینه میبینند آن را به
قوه قضائیه بگویند .البته در دو مورد در مناطق آزاد موضوع
مطرح است که در حال رسیدگی است و یک موردش
همان طرحی است که گفتم و اختالف در آن زمینه وجود
دارد.

تشکیل پرونده در خصوص چاههای غیرمجاز
در دستگاه قضایی

محسنی اژهای در ادامه نشست خبری خود با اهالی
رسانه در پاسخ به سئوالی مبنی بر این که دادستان کل
کشور اعالم کردند  300هزار چاه غیرمجاز در کشور وجود
دارد آیا در این رابطه تاکنون پروندهای در قوه قضاییه
تشکیل شده است؟ گفت :آمار این قضیه را وزارت نیرو
و کسانی که مسئول هستند اعالم میکنند .این که پشت
چاههای غیرمجاز افرادی صاحب قدرت باشند اینگونه
نیست .هستند کسانی که صاحب قدرت نیستند و این کار
غیرقانونی را انجام دادند .در رابطه با این موضوع پرونده در
دستگاه قضایی تشکیل شده است.
وی ادامه داد :در سالهای اخیر که با موضوع
خشکسالی در بعضی از استانها مواجه هستیم این چاهها
می تواند مشکالت جدی به وجود آورند؛ بنابراین همانطور
که گفتم پرونده تشکیل شده و از تعداد قابل توجهی از آنها
جلوگیری شده است.
مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز

محسنیاژهای در پاسخ به سئوال یکی دیگر از
خبرنگاران مبنی بر فعالیت موسسات غیرمجاز و این که
موسسه مالی و اعتباری بدر طوس به دلیل نداشتن پشتوانه
مالی و تاییدیه بانک مرکزی اقدام به خرید امالک کرده
و تعدادی از افراد طی هفتههای گذشته در قبال دریافت
اصل پول خود با پیشنهاد فروش حواله سپرده گذاری به
یک سوم قیمت مواجه شدهاند ،گفت :در رابطه با این
موضوع چندین بار صحبت شده است .ما اعتقاد داریم
که مسئولیت اصلی بر عهده بانک مرکزی است و بانک
مرکزی باید اقدامات عاجلتری را انجام دهد ،البته باید
گفت که در ماههای اخیر بانک مرکزی در رابطه با این
موضوع به صورت جدی ورود پیدا کرده است.
وی ادامه داد :در همین راستا کارگروهی به ریاست
بانک مرکزی و با عضویت هر سه قوه تشکیل شده است؛
بنابراین متاسفانه با توجه به تعداد این موسسهها و کم
بودن نقدینگی کاری نیست که بتوان آن را ظرف یک
یا دو ماه به پایان رساند ،اما انشاء اهلل هر چه زودتر این
موضوع سر و سامان پیدا کند و برای سپرده مردم مشکلی
پیش نیاید.
وی در رابطه با بورسیهها و اینکه قوه قضاییه در این
زمینه تاکنون چه اقداماتی انجام داده است گفت :این
موضوع دو بخش است؛ ابتدا این که وزارت علوم اعالم
کرده برخالف حرفهای اولیهای که زده شد تعداد زیادی
از این بورسیهها مشکلی ندارند و در واقع سیاسی کاری
انجام شد ،اما یک تعداد محدودی فاقد شرایط بورسیه
هستند .مسائلی که در آن زمان اعالم شد و فضاسازی
کاذبی را که ایجاد کردند باعث شد انگشت اتهام متوجه
عدهای خاصی شود .در رابطه با این موضوع عدهای در
دادسرا شکایت کردند و پرونده در شعبه بازپرسی در حال
رسیدگی است.
وی ادامه داد :در رابطه با این که بورسیهها دارای
شرایط هستند یا خیر قوه قضاییه تصمیم نمیگیرد ،اما
همانطور که گفتم کسانی که حقشان ضایع شده میتوانند
شکایت کنند و عدهای هم شکایت کردهاند.
وی در پاسخ به سئوال دیگری در خصوص مفاسد
اقتصادی و جلوگیری از ورود امضای طالیی به مراکز
قدرت گفت :وقتی فسادی بهبار میآید یک طرف آن یا
مشتری است که زیاده خواه است و به دنبال منافع خودش
است و سوی دیگر طرفی است که به او کمک میکند.
این افراد ممکن است در دستگاه اجرایی ،قضایی و مقننه
باشند .اگر این افراد در دستگاه حکومتی باشند و به آنها
کمک کنند مقصرتر از متقاضیان هستند.
وی خاطرنشان کرد :فردی که با چنین تخلفی موافقت
میکند مستحق مجازات بیشتری است ،البته رشوه دادن
دو نوع است .زمانی فرد به دلیل موانع اداری و بروکراسی
نمیتواند طبق اصول موافقت را کسب کند و متوسل به
کار خالف قانون می شود .اما یک زمان هم فرد به حق
خود راضی نیست و من معتقد هستم که اگر افراد فاسدی
که زیاده خواه هستند و قانون را بر نمیتابند و عامدا و
عامال حق دیگری را ضایع میکنند محاکمه علنی و به
مردم معرفی کنیم بسیار بازدارندهتر از مجازاتهای نقدی

و حبسها خواهد بود.
سخنگوی دستگاه قضایی ادامه داد :راه دیگر این است
که سیستم اداری اصالح شود .خیلی از مفاسد ما به همین
سیستم باز می گردد .اگر آن را اصالح کنیم شاهد این
تخلفات نخواهیم بود .بخش مهمی از فسادهای اقتصادی
ما به سیستم بانکی باز میگردد و همه مسئوالن اذعان
دارند که اشکال در سیستم بانکی است.
وی درباره زمینخواری در منطقه حیران گفت:
این زمین خواری از سال  82شروع شده و حدود 500
ساختمان در آنجا ساخته شده است که مسکونی است و از
این تعداد تقریبا  32الی  33مورد است که مجوز ندارند و
مابقی دارای مجوز هستند؛ بنابراین دستگاه قضایی مصمم
است که با موارد خالف برخورد کند .همچنین معاونت
پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه نیز در رابطه با این
موضوع فعالیت دارد.
بازداشت  2نفر در پرونده آزار و اذیت
معلوالن

وی در پاسخ به سئوال یکی دیگر از خبرنگاران مبنی
بر اینکه در استان البرز در مرکزی تعدادی از بچههای
استثنایی را مورد ضرب و شتم قرار دادند ،سرانجام این
پرونده چه شد؟ گفت :بله ،در مورد یکی از محلهای
نگهداری بعضی از معلولین گزارشی رسیده بود که
دادستان آن را پیگیری کرد و تخلفاتی را نیز مشاهده
کردند .در رابطه با این موضوع دو نفر بازداشت و چند نفر
تحت تعقیب هستند و پرونده در حال رسیدگی است.
محاکمه  45نفر از متهمان مربوط به بانک
صادرات در پرونده فساد  3هزار میلیاردی

محسنیاژهای در ادامه درباره محاکمه مدیران عامل 3
بانک مربوط به پرونده فساد بزرگ مالی که مورد سئوال
یکی دیگر از خبرنگاران بود گفت :در مورد تتمه پرونده
سه هزار میلیاردی که متهمان متعددی داشت ،وقفه هایی
ایجاد شد آن هم به دلیل جابجایی قاضی پرونده؛ یکی از
این جابجاییها رفتن آقای سراج به سازمان بازرسی کل
کشور بود.
وی با اشاره به اینکه به دلیل اینکه پرونده سنگین است
زمانی که قاضی عوض میشود باز زمان می برد ،ادامه داد:
اکنون  45نفر از متهمان مربوط به بانک صادرات در این
پرونده در حال محاکمه هستند که پروندهشان با صدور
کیفرخواست به دادگاه رفته بود.
وی یادآور شد :در سه جلسه دادگاه فقط کیفرخواست
قرائت شد؛ یعنی سه روز کیفرخواست خوانده شد.
محسنی اژهای افزود :این  45نفر با قرار آزاد هستند و
به ترتیب دعوت میشوند.
محسنی اژهای در مورد این که آیا آقای خاوری غیابی
محاکمه میشود یا خیر؟ گفت :وی را غیابی باید محاکمه
کنند.
تمدید قرار بازداشت موقت «حمید بقایی»

محسنیاژهای در پاسخ به سئوالی در خصوص پرونده
جیسون رضاییان گفت :من نتوانستم با قاضی در مورد
اینکه حکم را امضا کرده یا خیر صحبت کنم.
وی یادآور شد :از اینکه حکم صادر شده یا خیر اطالعی
ندارم ،ولی میدانم حکم هنوز ابالغ نشده است.
معاون اول قوه قضاییه درباره مبادله جیسون رضاییان
که سئوال یکی دیگر از خبرنگاران بود گفت :این موضوع
در قوه قضاییه مطرح نشده است ،ولی در برخی از محافل
مطرح است.
وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه از آنجا که
جیسون رضاییان برای دولت آمریکا مهم است آیا ایشان
باید آزاد شوند؟ گفت :از بیان جزئیات در این زمینه معذورم
و هنوز در قوه قضاییه چنین موضوعی مطرح نشده ،ولی
در خارج از دستگاه قضایی آن را شنیدم.
وی درباره اینکه آیا حمید بقایی همچنان در بازداشت
است؟ گفت :ایشان هنوز آزاد نشده و قرار بازداشت موقت
وی تمدید شده است.
محسنی اژهای از بیان جزئیات بیشتر در این زمینه
خودداری کرد و گفت :مطالبی که در مورد خروج اموال از
سوی ایشان توسط برخی مطرح شده بود ،صحیح نیست.
پرونده محمدعلی طاهری به دیوان عالی ارسال شده
است
پرونده سعید مرتضوی

محسنیاژهای در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه در
مورد پرونده سعید مرتضوی برخی اعالم کردند که در آن
وقتکشی میشود و با اینکه حکم صادر شده ولی وی
اعتراض نکرده است؟ گفت :اگر محکومعلیه اعتراض نکند
پس از گذشت بیست روز ،حکم قطعی میشود و حق
اعتراض ندارد.
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تعقیب و گریز مرد جوان برای نجات همسرش
از خودروی مرد هوسران معتاد به شیشه در تهرانسر

زن جوان وقتي سوار خودروي مسافربر شد ،نميدانست راننده نيت شومي در سر دارد.
متهم كه به مصرف شيشه اعتياد دارد با ضربات رزمي اين زن زمينگير شد.
به گزارش خبر آنالین ،ظهر روز يكشنبه  22شهريور ماه بود كه به مأموران كالنتري
 150تهرانسر خبر دادند راننده شيطانصفتي در دام مردم گرفتار شده است.
لحظاتي بعد مأموران پليس در محل حادثه كه خياباني حوالي بلوار گلها بود ،حاضر
شدند .بررسيهاي اوليه حكايت از اين داشت كه يك خودروي پرايد بعد از تصادف با
چند خودروي ديگر متوقف و راننده هم گرفتار رهگذران شده است.
يكي از شاهدان گفت :در حال عبور بودم كه ديدم سواري پرايد در حال عبور ناگهان
به دور خودش چرخيد تا اينكه متوقف شد .ثانيههايي بعد هم زني سراسيمه خودش را
از داخل پرايد به پايين انداخت و گفت كه راننده قصد ربودنش را داشته است .وقتي به
كمك آن زن رفتم ،مردي كه خودش را شوهر آن زن معرفي كرد ،هم از راه رسيد و
همسرش را كه مجروح شده بود به بيمارستان منتقل كرد .بعد هم راننده را گرفتار
كرديم .شوهر زن جوان هم در جريان تحقيقات گفت :روز حادثه مقابل مغازه تابلو
فروشيام نشسته بودم كه متوجه درگيري زن جواني با راننده پرايدي كه در حال حركت
بود ،شدم .وقتي خوب دقت كردم متوجه شدم زن جوان همسرم است به خاطر همين
با خودرو به تعقيب پرايد رفتم .سواري پرايد با سرعت در حال حركت بود و همسرم با
راننده درگير بود و با باز كردن در خودرو سعي داشت خودش را به پايين پرت كند كه
راننده كنترل خودرواش را از دست داد و پرايد چند بار به دور خودش چرخيد و بعد از
تصادف با چند خودروي ديگر متوقف شد .من همسرم را كه دچار جراحت شده بود به
بيمارستان منتقل كردم.
زن جوان بعد از بهبودي در تحقيقات پليسي گفت :روز حادثه كنار خيابان منتظر
تاكسي بودم تا به مغازه شوهرم در بلوار گلها بروم ،پرايدي با دو مسافر كه در صندلي
عقب سوار شده بودند ،كنارم توقف كرد .وقتي مسير را گفتم در صندلي جلو نشستم تا
اينكه بعد از طي مسافت كوتاهي مسافران عقب پياده شدند .پس از اين متوجه حركات
مشكوك راننده شدم و از او خواستم مرا كنار خيابان پياده كند اما راننده به حرف من
توجهي نكرد و به سرعت خودش افزود .او نيت شومي در سر داشت اما نميدانست كه
من ورزشكار هستم و از پس او بر ميآيم.
وي ادامه داد :من با او درگير شدم و نميدانستم كه شوهرم درگيري ما را ديده است
و در تعقيب ماست تا اينكه او را به شدت داخل خودرو كتك زدم و ناگهان ترمز دستي
خودرو را كشيدم و او كنترلش را از دست داد و تصادف كرد.
متهم نيز بعد از مرخص شدن از بيمارستان در بازجوييها گفت :من معتاد به شيشه
هستم .روز حادثه مقدار زيادي شيشه مصرف كرده بودم و توهم داشتم .وقتي زن جوان
را به عنوان مسافر سوار خودرو كردم ،نقشه سياهي به فكرم رسيد و تصميم گرفتم او
را بربايم و پس از اجراي نيت شومم اموالش را سرقت كنم و با پول آن شيشه بخرم اما
هرگز فكرم نميكردم كه او زن ورزشكاري است و اين گونه مرا گرفتار ميكند.
متهم براي تحقيقات بيشتر به دستور قاضي ايلخاني در اختيار مأموران پليس قرار
گرفت.

یک آپارتمان  80،میلیون تومان و  11ماه زندان،
تاوان اسیدپاشی مرد کینهجو در کیانشهر تهران

مرد اسیدپاش که تازهداماد شیکپوشی را هدف حمله جنونآمیز خود قرار داده است
به  11ماه زندان محکوم شد .این کینهجو پیش از جلسه دادگاه با پرداخت پول و یک
آپارتمان به مرد اسیدسوخته رضایت گرفته بود.
به گزارش ایران ،نیمهشب  12اردیبهشتماه سال گذشته با فریادهای سوختم،
سوختم مردانهای سکوت شبانگاهی در برابر یک مجتمع مسکونی در شهرک کیانشهر
شکسته شد و همسایهها از خانههایشان بیرون ریختند و با دیدن جوان کت و شلوارپوشی
که تاب و قرار نداشت و دستهایش را روی صورتش گرفته بود ،شوکه شدند.
یکی از همسایهها با دیدن این صحنه سریع به خانه دوید و با سطل پر از آب برگشت
و آن را روی صورت مرد جوان پاشید و دقایقی بعد جوان شیکپوش با آمبوالنس
اورژانس به بیمارستان شهدای یافتآباد انتقال یافت.
قربانی این تراژدی تلخ که صادق نام دارد و تازهداماد است ،بالفاصله در بخش
مراقبتهای ویژه تحت درمان قرار گرفت .فردای آن روز مأموران کالنتری کیانشهر
برای بررسی ماجرا وارد عمل شدند و تحقیقات مقدماتی را به عمل آوردند .آنان پی بردند
صادق مغازه موبایلفروشی دارد و از سوی دو موتورسوار ناشناس هدف اسیدپاشی قرار
گرفته است .این قربانی اسیدپاشی که از ناحیه سر و صورت و دست دچار سوختگی شده
است ،در حالی که به سختی حرف میزد به پلیس گفت :ساعت  12شب بود که در
مغازه موبایلفروشیام را بستم .از آنجا که آن شب میهمان خانه پدرزنم بودم ،به سمت
خانهشان در کیانشهر رفتم .وقتی نزدیک مجتمع مسکونی آنان شدم ،ناگهان یکی با
گفتن واژه هوی مرا صدا زد .وقتی برگشتم دو مرد نقابدار موتورسوار را دیدم .همزمان
یکی از آنان فریاد زد «بگیر» و مایعی که داخل یک سطل بود را به سمتم پاشید .با
سوزش سر و صورتم داد و فریاد کردم و کمک خواستم و همسایهها آمدند و یکی از آنها
آب به سر و صورتم ریخت و مقداری آرام شدم.
همسر این تازهداماد نیز گفت :شب حادثه منتظر آمدن صادق به خانهمان بودم .وقتی
دیدم که خبری از او نشد ،ناگهان نگران شدم و دلشوره عجیبی پیدا کردم تا اینکه به
موبایلش زنگ زدم و گفتم نمیخواهی بیایی؟ ناگهان صدای مرد غریبهای را شنیدم که
گفت من همسایهتان هستم و گوشی را به مرد دیگری داد .آن مرد خودش را مأمور
کالنتری معرفی کرد و گفت همسرم هدف اسیدپاشی قرار گرفته است .باورم نشد و
وقتی به بیمارستان آمدم ،متوجه شدم چه بالیی سرمان آمده است.
این مرد تحت چند عمل جراحی قرار گرفت .این در حالی بود که تالش پلیس برای
دستگیری عامل جنایت اسیدی ادامه داشت.
سرانجام اسیدپاش خشن به نام عبدالحسین ،ردیابی و دستگیر شد .این پسر  29ساله
در بازجوییها جرمش را گردن گرفت و گفت :صادق تأثیر منفیای در روند زندگیام
گذاشته بود و کینه زیادی از او به دل داشتم ،به خاطر همین تصمیم به اسیدپاشی گرفتم.
مرد اسیدپاش در حالی که به زندان افتاده بود ،توانست رضایت قربانی را با پرداخت 80
میلیون تومان و یک واحد آپارتمان جلب کند.
عبدالحسین به لحاظ جنبه عمومی جرم در شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان تهران
به ریاست قاضی عزیزمحمدی و دو قاضی مستشار تحت محاکمه قرار گرفت و به 11
ماه زندان محکوم شد.
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جان باختن دختربچه  4ساله حین جراحی
دندان ،درون یک بیمارستان در قم!

زن و شوهر جوان که دختر
چهارسالهشان برای جراحی دندان
بیهوش و به اتاق عمل منتقل شده
بود ،فکر نمیکردند این جراحی ساده
به قیمت جان دخترشان تمام شود.
به گزارش همشهری ،اوایل
شهریورماه پدر و مادر دختری چهار
ساله به نام فاطمهزهرا که اهل
شهرستان آران بودند ،دخترشان را
به بیمارستانی در قم بردند .دختربچه
مدتی بود دندانهایش دچار ریزش
شده بود و پزشکان بعد از معاینه
اولیه اعالم کردند او باید جراحی شود .با اینکه بیهوشی دختر چهار ساله آن هم
برای جراحی دندان کمی عجیب بهنظر میرسید ،پزشکان بیمارستان اعالم کردند
این جراحی را بارها روی کودکان زیادی انجام داده و نتیجه دلخواه را هم بهدست
آوردهاند .در چنین شرایطی مقدمات جراحی انجام شد .آن روز فاطمهزهرا توسط
متخصص بیهوشی و پزشک معتمد معاینه شد و آنها نیز اعالم کردند برای بیهوشی
دختربچه منعی وجود ندارد .به این ترتیب روز  25شهریورماه برای جراحی تعیین
شد.
پزشکان توصیه کرده بودند دختربچه 12ساعت پیش از جراحی نباید چیزی
بخورد .به همین دلیل او صبح روز جراحی در حالیکه گرسنه و تشنه بود به
بیمارستان منتقل شد .برخالف روز اول که فاطمهزهرا آرام بود ،این بار به محض
ورود به بیمارستان بیقراری میکرد و اضطراب عجیبی داشت .پدرش برای آنکه او
را آرام کند ،برایش عروسک خرید ولی این کار فایدهای نداشت .باالخره پدر و مادر،
دختر دلبندشان را در آغوش کشیدند و او به اتاق عمل منتقل شد.
دو ساعت از شروع جراحی گذشته بود اما هیچ خبری از اتاق عمل بیرون نیامده
بود .قرار بود دندانهای دختربچه جراحی شود و پزشکان اعالم کرده بودند جای
هیچگونه نگرانی وجود ندارد اما طوالنیشدن جراحی کمکم دلشوره را به جان پدر
و مادر فاطمهزهرا انداخت .باالخره یکی از پزشکان سراسیمه از اتاق عمل بیرون
آمد .لحظاتی بعد چند دکتر باتجربهتر وارد اتاق عمل شدند و بعد از نیمساعت تالش
اعالم کردند دختربچه به کما رفته بود ولی احیا شده و جای نگرانی نیست .با این
حال باز هم خبری از دختربچه نشد و بار دیگر پزشکان به تکاپو افتادند .این ماجرا
تا ساعت  6بعد از ظهر ادامه داشت تا اینکه یکی از پزشکان باالخره از اتاق عمل
بیرون آمد و گفت که دختر بچه بهدلیل آمبولی جانش را از دست داده است.
به یکباره دنیا روی سر پدر و مادر فاطمهزهرا خراب شد .آنها برای به دنیا آمدن
او  18سال صبر کرده بودند و حاال باورشان نمیشد دخترشان بهدلیل جراحی دندان
جانش را از دست داده است .در حالیکه دیگر اعضای خانواده هم خود را از آران
و بیدگل به قم رسانده بودند پدر و مادر داغدار خواستار تحقیق درباره علت مرگ
دخترشان شدند.
رضا بقال آرانی ،پدر فاطمهزهرا درباره حادثه تلخی که برای دخترش اتفاق افتاده
میگوید :هنوز شوکه هستم و نمیدانم چطور شد که جگرگوشهام را از دست دادم.
من و همسرم از روز چهارشنبه که این اتفاق افتاد ،شوکه هستیم و هنوز باورمان
نمیشود که فاطمهزهرا که برای به دنیا آمدنش کلی نذر و نیاز کرده و  18سال
صبر کرده بودیم ،رفته است.
وی ادامه میدهد :صبح روز عمل جراحی وقتی در راه بودیم میخواستیم صبحانه
بخوریم .دخترم گرسنه بود اما دکترها گفته بودند باید ناشتا باشد .آن موقع مادرش
گفت ،دخترم فکر کن روزه هستی و تا ظهر چیزی نخور .ما نمیدانستیم دخترمان
وقتی به اتاق عمل برود دیگر برنمیگردد .او گرسنه و تشنه از پیش ما رفت.
پدر داغدار درباره پیگیری علت مرگ دخترش میگوید :ما میخواستیم اگر امکان
دارد اعضای بدن دخترمان را به بیماران نیازمند اهدا کنیم اما دیگر دیر شده بود.
با این حال درخواست دادیم تا جسد کالبدشکافی و علت مرگ دخترم معلوم شود
چراکه هنوز هم بهطور دقیق مشخص نیست که او چرا جانش را از دست داده
است .ما پروندهای در دادسرای قم تشکیل دادهایم و آنطور که به ما گفتهاند نتیجه
کالبدشکافی دستکم  3ماه طول میکشد .با وجود این ما راضی به رضای خدا
هستیم .خدا خودش فاطمهزهرا را به ما داده بود و خودش هم گرفت .باز هم خدا
را شاکریم.
او همچنین از همه افرادی که طی روزهای گذشته با شنیدن این خبر با وی و
خانوادهاش ابراز همدردی کردهاند ،تشکر کرد.

مرگ مشکوک چشم پزشک تنها،
درون خانهاش در تهران

همزمان با کشف جسد دکتر چشم پزشک تنها در خانه اش تحقيقات براي
مشخص شدن علت مرگش آغاز شد.
به گزارش مردم ساالری ،مرد جوان که متوجه نم دادن سقف خانهاش شده بود
وقتي براي بررسي موضوع به خانه دکتر چشم پزشک ميرفت نميدانست با جسد او
روبرو ميشود .روز شنبه ( 28شهريور) ماموران کالنتري نارمک در تماس با بازپرس
جنايي از کشف جسد پزشک  65ساله اي در آپارتمانش در نارمک خبر دادند.
با حضور تيم جنايي در محل ،آنها با جسد مرد پزشک در دستشويي خانه روبرو
شدند .همچنين بررسي خانه نشان ميداد چند لکه خون در خانه ريخته شده است.
پزشک قانوني با معاينه جسد اعالم کرد که هيچ آثار ضرب و جرحي روي بدن دکتر
چشک پزشک وجود ندارد و دو روز از مرگ او ميگذرد.
در ادامه مرد همسايه وقتي بازجويي شد ادعا کرد دو روز بود که سقف خانه ام
نم ميداد .هرچه به خانه آقاي دکتر رفتم کسي در را باز نکرد .چون او تنها زندگي
ميکرد نگرانش شدم به همين دليل موضوع را به پليس و آتش نشاني اطالع دادم
و پس از اينکه آنها در را باز کردند با جسد او روبرو شدم .آقاي پزشک مبتال به
بيماري ديابت بود و فکر ميکنم به همين دليل نيز جانش را از دست داده است .با
دستور انتقال جسد به پزشکي قانوني از سوي بازپرس جنايي شعبه سوم دادسراي
امور جنايي،تحقيقات براي مشخص شدن علت اصلي مرگ آقاي دکتر آغاز شد.
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جدیدترین اظهارات سخنگوی قوه قضاییه درباره پروندههای
 45متهم فساد 3هزار میلیارد تومانی 300 ،هزار چاه غیرمجاز  ،مؤسسات مالی و اعتباری
غیرمجاز ،زمینخواریهای گسترده ،حمید بقایی ،سعید مرتضوی ،بابک زنجانی
و بازداشت  2نفر به اتهام آزارواذیت معلوالن
ادامه از صفحه 7

وی یادآور شد :به نظرم نمیرسد که وقت کشی به نفع
متهم در این زمینه صورت گرفته شده باشد.
محسنی اژهای اضافه کرد :در مورد پرونده دادستان
سابق تهران باید یادآور شوم که در یک مورد آن حکم
صادر شد ،یک مورد کیفرخواست و یک مورد دیگر هم
اکنون حکم صادر شده ،ولی قطعی نشده است .بنده هم
نمی دانم که وی ظرف  20روز اعتراض کرده یا خیر.
پرونده بابک زنجانی

وی در مورد اینکه آیا دادگاه بابک زنجانی در موعد
مقرر برگزار میشود؟ گفت :تا االن در مورد برگزاری این
دادگاه تاخیری اتفاق نیفتاده است.
محسنی اژه ای در مورد آخرین وضعیت رسیدگی به
پرونده جزیره کیش گفت :این پرونده یکی از پروندههایی
است که در مورد اصل مبلغ اختالف فاحشی وجود دارد.
(بین مبلغ واقعی زمین و مبلغی که تعیین شده است)
وی یادآور شد :کیفرخواست این پرونده صادر شده و به
دادگاه رفته و پرونده در دادگاه مطرح رسیدگی است.
محسنی اژهای در مورد علت بازداشت یکی دو نفر
از اعضای حزب مشارکت که مورد سئوال یکی دیگر از
خبرنگاران بود ،گفت :از بیان جزئیات در این زمینه معذورم،
ولی تا آنجا که میدانم از دو نفری که در این زمینه در ابتدا
بازداشت نبوده اند ،تحقیقات انجام شد و قراری صادر و آزاد
شدند ،ولی در تحقیقات بعدی مشخص شد که باید قرار
تشدید شود و در نهایت به بازداشت موقت تبدیل شد.
سخنگوی قوه قضاییه در مورد کمپینی که برای حمایت
از محمدعلی طاهری تشکیل شده که سئوال یکی دیگر از
خبرنگاران بود گفت :ما از وضعیت حکم ،مجاز به بیان جزئیات
نیستیم .در این مورد حکم صادر شده ،اعتراض کردند و اکنون
پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شده است.
وی خاطرنشان کرد :بنده نمیدانم که دیوان عالی چه
تصمیمی در این مورد می گیرد ولی تا آنجا که می دانم
هر پرونده ای که به دیوان عالی کشور ارسال میشود
سه حالت دارد؛ حالت اول اینکه پرونده از سوی دیوان
مورد نقض قرار می گیرد و برای رسیدگی مجدد به شعبه
دیگری می رود .حالت دوم این است که دیوان میتواند
از پرونده نقص بگیرد و آن را به شعبه صادر کننده حکم
بفرستد تا نواقص را رفع کند و در حالت سوم این است که
حکم را تائید میکند.
محسنی اژهای درباره اخذ رشوه  17میلیاردی توسط
رئیس دفتر یکی از شعب دادگاه گفت :فردی که به عنوان
مدیر دفتر دادگاه یا کارمند دادگاه ،رشوه  17میلیاردی اخذ
کرده باشد نداریم ،شما اگر اطالعاتی دارید آن را به من
بدهید.
ادامه بررسی در مورد علت سکته شاهرخ زمانی
محسنیاژهای در ادامه نشست خبری خود با اهالی
رسانه در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه افرادی در

گذشته در شرکتهای خصوصی با چند شریک فعالیت
میکردند و در حال حاضر در دولت یازدهم بر سر کار
آمدهاند و اکنون به دلیل اختالف با شرکای قبلی از جایگاه
خود سوئاستفاده میکنند ،آیا در این راستا قوه قضاییه
اقداماتی انجام داده؟ گفت :اگر سوءاستفاده از جایگاهشان
یعنی موقعیت حقوقیشان باشد و آن شرکت شاکی باشد،
حتما قابل پیگیری است.
وی ادامه داد :اگر شاکی وجود نداشته باشد ولی
سوءاستفاده از موقعیت انجام گرفته باشد دارای دو حالت
است؛ نخست آنکه زمانی آن عمل جرم است و از حیث
عمومی دادستان آن را تعقیب می کند ،اما در حالت دوم
اگر تخلف اداری باشد و جرمی صورت نگرفته باشد قضیه
را هیات های رسیدگی به تخلفات اداری میتواند دنبال
کند.
سخنگوی دستگاه قضایی در پاسخ به سئوال خبرنگار
دیگری در رابطه با پرونده شاهرخ زمانی (فعال سیاسی
اصالح طلب) که به مدت  5سال برای طی کردن دوران
محکومیتش در زندان بوده و اکنون فوت کرده است ،گفت:
افرادی که متهم هستند یا محکوم میشوند اگر نگوییم که
ممکن است بیشتر از سایر افرادی که در جامعه هستند
دچار مشکل میشوند حداقل می توان گفت که همانند
مردم مشکالتی برای شان به وجود می آید .مگر افرادی
که در زندان بهسر نمیبرند دچار سکته نمیشوند؟ زندانی
هم همینطور است.
وی ادامه داد :اینکه دلیل سکته این فرد چیست در
حال بررسی است و پزشک باید نظر نهایی را اعالم کند.
همچنین اقدامات قضایی در مورد اینکه سکته چه علتی
داشته در حال بررسی است و نتیجهای اعالم نشده است.
محسنی اژهای ادامه داد :در رابطه با اینکه این فرد به
مرخصی رفته یا خیر اطالعی ندارم ،اما همان طور که
قبلتر نیز گفتهام مرخصی رفتن زندانی دارای ضوابطی
است و مکانیزمی را طی می کند.
خبرنگاری سئوال خود را اینگونه مطرح کرد که
موسسات مالی در مشهد به یک معضل سیاسی ،اجتماعی
و اقتصادی تبدیل شده است ،این ماجرا چه زمانی فیصله
پیدا می کند؟
سخنگوی دستگاه قضایی گفت :چیزی که جنبه
سیاسی ،مالی و قضایی پیدا کرده را قوه قضاییه به تنهایی
نمی تواند رفع کند .در رابطه با این موضوع ستادی در
خود استان به ریاست استاندار و ستادی برای پشتیبانی به

ریاست وزیر کشور تشکیل شده است که مقامات قضایی
استان نیز عضو این ستاد هستند و در هر جا که الزم باشد
پرونده تشکیل می شود ،اما همه بحث قضایی نیست و
بارها اعالم کرده ایم که مردم در زمان سپردهگذاری دقت
کنند تا سرمایههایشان از بین نرود.
محسنیاژهای در مورد ورود دستگاه قضایی به
سیلهای اخیر گفت :اگر دستگاههای نظارتی مانند
سازمان بازرسی گزارشی را ارائه دهند و کسی را مقصر
اعالم کنند که فرد به لحاظ کوتاهی سبب جرمی شده ،قوه
قضاییه به آن وارد میشود.
وی ادامه داد :به عنوان مثال در مورد سیلی که اخیرا
در طالقان و کرج اتفاق افتد ،گزارشی از سازمان بازرسی
ارائه شد اما در این گزارش اعالم جرمی نشده بود .فقط
تذکراتی ارائه داده شده بود و نیازی به ورود قوه قضاییه
در آن نبود.
پروندههای زمینخواری

محسنیاژهای درباره برخورد قوه قضاییه با موضوع
زمینخواری گفت :کارهای خوبی قوه قضاییه در این زمینه
آغاز کرده و اخیرا در استان البرز نیز صورت گرفته است.
یکی از اقدامات دستگاه قضایی این بود که با کسانی که
مجوز غیرقانونی داده بودند برخورد کرد و برای  8الی  9نفر
از مسئولین که در دستگاه های اجرایی مجوز غیرقانونی
ارائه داده بودند ،پرونده تشکیل شد و دادستان به عنوان
مدعی العموم به موضوع وارد شد و پرونده آنها در حال
رسیدگی است.
خبرنگاری سئوال خود را این گونه مطرح کرد که حدود
یک سال از نامه معروف جنابعالی به وزیر ارتباطات مبنی
بر فیلترینگ محتوای مجرمانه می گذرد ،برنامه دستگاه
قضایی در این زمینه چیست؟ محسنی اژهای پاسخ داد:
در آن زمان که من این نامه را نوشتم رئیس کارگروه
تشخیص مصادیق مجرمانه فضای مجازی بودم.
وی یادآور شد :در این کارگروه یک نفر از قوه قضاییه
حضور دارد که دادستان کل کشور هم رئیس کارگروه
است .در آن نامه معتقد بودیم که باید در مورد استفاده
خوب از فضای مجازی تالش شود و ساماندهی در این
زمینه صورت گیرد تا فسادی در این زمینه متوجه مردم به
خصوص جوانان نشود؛ چرا که اگر ما جلوی آن را نگیریم
بعدها مشکالتی را ایجاد خواهد کرد.
وی ادامه داد :آن زمان قرار شد ترتیبی اتخاذ کنیم که
مصادیق مجرمانه به صورت هوشمند پاالیش شود و ما هم
از آن استقبال کردیم .اکنون هم تالش داریم تا بتوانیم به
صورت هوشمند این موارد را پاالیش کنیم و جلوی مفاسد
را بگیریم .محسنی اژه ای با یادآوری اینکه اکنون عضو
کارگروه نیست ،خاطر نشان کرد :امیدوارم با شروع مجدد
شورای عالی فضای مجازی در دوره جدید مسئوالن آن
در جهت سیاستگذاری و موضوعاتی که مربوط به فضای
مجازی است تالش کنند تا بتوانیم جلوی مفاسد در این
زمینه را بگیریم.

کشف راز قتل زن جوان ،یک سال پس از کشف جسد او درون حیاط خانهاش
در استان تهران

مردی که بهدلیل سوءظن به خواهرش او را به قتل رسانده و جسدش را دفن کرد ه بود،
با رضایت اولیایدم از قصاص نجات پیدا کرد و به حبس محکوم شد.
به گزارش شرق ،زنی یک سال قبل به مأموران خبر داد دخترش به دست دامادش
به قتل رسیده و در خانهاش دفن شده است .وقتی مأموران تحقیقات را از این زن شروع
کردند ،او مدعی شد دامادش به دلیل اینکه سالها با دخترش اختالف داشته او را کشته
و بعد از اینکه جسدش را در خانه دفن کرده از کشور خارج شده و او به تازگی متوجه این
مسئله شدهاست.
مأموران با توجه به آدرسی که این زن داده بود به خانه مقتول رفتند و بعد از کندن باغچه
جسد را پیدا کردند و به پزشکیقانونی فرستادند .مأموران درحالیکه سعی داشتند شوهر مینا
را پیدا کنند ،بررسیهایی انجام دادند و متوجه شدند محمد بعد از شکایت مادرزنش ایران را
ترک کرده است؛ اما زمانی که مادر مقتول مدعی است قتل آن هنگام به وقوع پیوسته است
با زمانی که پزشکی قانونی بهعنوان تاریخ قتل مشخص کرده است ،مطابقت ندارد.
بههمینخاطر تحقیقات به صورت نامحسوس و فنی ادامه پیدا کرد تا اینکه مأموران
فهمیدند روز حادثه مقتول با برادرش درگیر شده است و همه اعضای خانواده هم در جریان
این درگیری بودهاند .برادر مینا بازداشت و بازجویی شد.
متهم ضمن قبول اتهام قتل خواهرش گفت« :از وقتی مینا ١٤ساله شد ،رابطه نامشروعش
را با مردان آغاز کرد .برای اینکه جلوی او را بگیریم ،شوهرش دادیم .محمد جوان خوبی بود
و سعی داشت خواهرم را خوشبخت کند؛ اما مینا همچنان به رفتارهای بدی که داشت ادامه
داد .کمکم زمزمههایی درباره روابط او شروع شد و سر این موضوع با شوهرش اختالف پیدا
کرد و مدتی خانه را ترک کرد .او نه به خانه ما آمد و نه خانه شوهرش بود بعد از مدتی
دوباره به خانه شوهرش برگشت؛ اما حرف و حدیث همچنان پشتسر او زیاد بود .من هم
عصبانی شدم و به خواهرم گفتم باید به این کارها پایان دهد».
متهم گفت« :روز حادثه من و پدر و مادرم در خانه خواهرم بودیم تا دراینباره صحبت
کنیم .محمد خیلی عصبانی بود و به خواهرم میگفت باید توضیح دهد در این مدتی که
نبوده کجا بوده است و با چه کسانی رابطه داشته است .مینا اول مدعی شد ،چون محمد
او را کتک میزده خانه را ترک کرده است؛ اما بعد که بحث باال گرفت گفت اصال دلش
نمیخواهد در خانه محمد باشد و اگر او از این وضع ناراضی است میتواند او را طالق بدهد

و بعد هم گفت اگر دوست داشتهباشد بازهم از خانه فرار میکند .من هم عصبانی شدم و
در حمایت از دامادمان یک ضربه به خواهرم زدم ،چون ضربه را به سرش زدم در جا جانش
را از دست داد .کاری بهجز اینکه دفنش کنیم ،نمیتوانستیم انجام دهیم .بعد هم برای اینکه
مشخص نشود چه اتفاقی افتاده است و من دستگیر نشوم ،مادرم به پلیس گفت خواهرم به
دست محمد کشتهشدهاست .وقتی محمد موضوع را فهمید از ایران خارج شد؛ اما مأموران
فهمیدند ماجرا چیست».
مادر مینا نیز در ادامه تحقیقات درباره اینکه چرا دامادش را بهعنوان قاتل معرفی کرده
است ،گفت« :از اینکه محمد از همسرش دفاع نکرد و دخترم کشتهشد ،ناراحت بودم؛ ضمن
اینکه میدانستم دامادم دیر یا زود میرود و پسرم بازداشت میشود .بههمینخاطر او را
بهعنوان قاتل معرفی کردم تا پلیس دنبالش باشد و پسرم را از دست ندهم .من دخترم را از
دست داده بودم و نمیخواستم این مسئله برای پسرم هم اتفاق بیفتد .بعد هم که محمد از
کشور خارج شد با خودم گفتم پرونده بسته و همهچیز تمام میشود».
بعد از مشخصشدن موضوع و با توجه به اینکه شاکی اصلی پرونده مادر مینا بود ،او از
پسرش که متهم پروند ه بود ،گذشت و اعالم رضایت کرد؛ بااینحال ،پرونده همچنان در
جریان بود و دادستان بهعنوان مدعیالعموم از دادگاه خواست متهم به لحاظ جنبه عمومی
جرم محاکمه شود .جلسه رسیدگی به پرونده جوان خواهرکش در دستور کار شعبه چهار
دادگاه کیفری استان تهران قرار گرفت.
بعد از اینکه نماینده دادستان در جایگاه حاضر و خواستار صدور حکم قانونی در اینباره
شد ،متهم در جایگاه ایستاد .او اتهام قتل خواهرش را قبول کرد و گفت« :من به این
اطمینان رسیده بودم که خواهرم فرد فاسدی شده است و نمیخواهد زندگی سالمی داشته
باشد .او در محل ما را انگشتنما کرده و آبروی همه اعضای خانواده را برده بود .مینا نسبت
به شوهرش بیوفا بود و با ما هم بدرفتاری میکرد .روز حادثه هم من فقط قصد کتکزدن
او را داشتم و نمیخواستم او کشته شود .بههمینخاطر یک ضربه به سرش زدم؛ اما متأسفانه
خواهرم فوت شد».
هیأت قضات در پایان جلسه رسیدگی وارد شور شدند و با توجه به وضعیت متهم و مقتول
و اعالم رضایت اولیایدم و مدت زمانی که متهم در بازداشت بود ،او را به یک سال حبس
به لحاظ جنبه عمومی جرم محکوم کردند.
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جانباختن  ،131مفقود شدن  365و جراحت  60زائر ایرانی
در فاجعه مرگبار منا

رییس سازمان حج و زیارت در جدیدترین اظهاراتش
جزییات "فاجعه منا "را تشریح کرد.
به گزارش ایسنا ،سعید اوحدی گفت :عربستان اجازه
شناسایی جانباختگان و مجروحان فاجعه منا را تا جمعه
گذشته داده بود که تا آن لحظه  131زائر ایرانی در میان
کشتهها و  60زائر ایرانی دیگر در میان مجروحان شناسایی
شدند.
او تصریح کرد :اجساد در حال حاضر در اختیار ایران
نیست .آن  131زائر جانباخته تا لحظهای که عربستان به
عوامل امدادگر ایرانی اجازه حضور در صحنه را داده بود
شناسایی شدند بنابراین اگر عوامل ما نبودند امکان شناسایی
همین تعداد زائر نیز وجود نداشت.
وی افزود :در فاجعه مکه همچنین  60زائر ایرانی مجروح شده تا لحظه شناسایی جمعآوری
شدند که  55نفر آنها به بیمارستانهای مرکز پزشکی حج و زیارت انتقال داده شده و پنج نفر دیگر
به دلیل شرایط جسمی در بیمارستانهای عربستان هستند.
اوحدی با بیان اینکه آمار جانباختگان و مجروحان بیشتر از آنچه است که دولت عربستان
اعالم کرده است ،اظهار کرد :تعداد جانباختگان تا این لحظه به مرز  1500نفر رسیده ،در حالی که
دولت عربستان تا  1000نفر را اعالم کرده است ،منابع موثق معتقدند که این تعداد به مرز 2000
نفر نیز خواهد رسید.
وی اضافه کرد :بیمارستانهای مکه در حال حاضر مملو از مجروح است و شرایط روزهای گذشته
طبق آنچه عوامل ایرانی دیدهاند نشان میداد مدیریت کار از اختیار سعودیها خارج شده بود.
رییس سازمان حج و زیارت سپس با اشاره به دالیل وقوع فاجعه پنجشنبه گذشته یادآور شد:
بیش از  1.5میلیون زائر همزمان در "جمرات" حضور داشتند ،به دلیل مسدود شدن یکی از مسیرها
زائران هنگام حرکت به هم برخورد کردند و تراکم جمعیت باعث شد ،عده زیادی زیر دست و پا
بمانند .البته عربستان تا این لحظه دلیل آن اتفاق را اعالم نکرده ،اما سو تدبیر و نداشتن تجربه از
عوامل اصلی آن بوده است .وی در پاسخ به این سوال که آیا حضور وزیر دفاع عربستان در جمره
و مسدودکردن ناگهانی مسیرهای دسترسی به جمرات باعث این اتفاق شده است؟ گفت :من این
موضوع را نمیدانم اما آنچه موثق است بستن مسیرها باعث وقوع این حادثه شد.

اوحدی همچنین نردهکشی در اطراف خیمههای محل
اسکان برخی زائران در مسیر دسترسی به جمرات را
یکیدیگر از دالیل وقوع این فاجعه خونبار اعالم کرد و
افزود :خیمههای کشورهای عربی همچون مصر و بحرین
در مسیر رمی جمرات قرار دارد .برای اینکه زائران از مسیر
حرکت به این خیمهها وارد نشوند نردهکشی شده است و
همین محدودکردن باعث شد فضایی برای نجات پیدا کردن
زائران از میان سیل جمعیت وجود نداشته باشد و آنها زیر
دست و پا بمانند .وی ادامه داد :عوامل ایرانی بسیاری از
مجروحان را از زیر دست و پا خارج کردند .پنجشنبه گذشته
مصیبت وحشتناکی در منا اتفاق افتاد .نجاتدادن برخی
مجروحان بسیاری سخت بود ،آنها زیر تلی از کشتهها دست و
پا میزدند و عوامل امداد ایرانی تا جایی که امکان داشت زائران را نجات دادند .اوحدی ادامه داد :از
ساعت پنج بعد از ظهر پنجشنبه گذشته فضا در منا امنیتی شد و دیگر اجازه حضور به عوامل امدادگر
سایر کشورها را به محل حادثه ندادند .ما نتوانستیم جانباختگان و مجروحان دیگر را شناسایی
کنیم .البته روز جمعه از وزارت حج مجوزی را گرفتهایم و پنج کمیت ه را تشکیل دادهایم تا شناسایی
جانباختگان و مجروحان را انجام دهند .وی بیان کرد :امیدوارم به زودی وضعیت جانباختگان و
مجروحان ایرانی شفاف شود .رییس سازمان حج و زیارت در عین حال با بیان اینکه شناسایی و
سرشماری زائران به دلیل پراکندگی آنها در منا و مکه امکانپذیر نیست ،افزود :تا این لحظه 131
زائر جانباخته شناسایی شدند که اسامی  118نفر آنها اعالم شده و شش نفر به دلیل نداشتن کارت از
آن  131نفر ،مفقود االثر اعالم شدهاند .پراکندگی جمعیت زائران در یکی دو روز به گونهای است که
امکان آمار مفقودین از کاروانها هم مشکل است .او ادامه داد :بعد از انجام رمی دوم جمره گروهی
از زائران به مکه باز خواهند گشت و این پراکندگی شدت بیشتری مییابد .البته در حال حاضر منطقه
"منا" وضعیت عادیتری پیدا کرده و مسیرها باز شده است .اوحدی در بخش پایانی این گفتوگو
دربارهی تحویل گرفتن اجساد ایرانی گفت :برای انتقال این اجساد باید تشریفات قانونی انجام شود
که ان شاء اهلل آنها را تحویل میگیریم ،البته اجساد در حال حاضر به سردخانههای مکه منتقل
شدهاند .وی اضافه کرد :برای انتقال این اجساد به ایران با هواپیماییهای "ماهان" و "ایرانایر"
هماهنگ کردیم تا پس از انجام تشریفات قانونی ،اجساد را به کشور باز گردانیم.

معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی تشریح کرد

جزئیات جدید
نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی
معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی از تغییر
نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی خبر داد.
به گزارش ایسنا ،محمدحسن زدا با اعالم این خبر به
برنامه ریزی های سازمان متبوعش در این مورد اشاره کرد
و در پاسخ به این پرسش که آیا اشتغال به دو شغل تاثیری
در افزایش حقوق دوره بازنشستگی دارد یا خیر افزود :اگر
بیمه شده غیر از دوسال آخر خدمت ،در دو جا کار کند
تاثیری در بازنشستگی اش ندارد.
وی درباره اینکه چرا تامین اجتماعی مالک تعیین
حقوق بازنشستگی را دو سال پایان خدمت قرار میدهد
نیز گفت  :این موضوع فسادآور شده است و برخی از

آن سوءاستفاده می کنند و بیشتر از حقوق واقعی شان
دریافت میکنند؛ در حالی که برخی افراد هم به علت آنکه
دوسال آخر خدمتشان حقوق کمتری نسبت به قبل دریافت
میکنند متضرر میشوند.
معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی با بیان
اینکه تامین اجتماعی برای حل این مشکل برنامه ریزی
کرده است گفت :جدولی تحت عنوان جدول امتیاز پردازی
آماده کردهایم تا بر اساس آن به همه سنوات خدمتی
شاغالن امتیازی تعلق بگیرد و جمع آن امتیازات حقوق
بازنشستگی را معین کند تا عدالت هم رعایت شود.
زدا افزود :در قانون برنامه پنجم یک مجوز نصفه و

قائم مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر شیوع مصرف "پان"
در بین جوانان با توجه به مخفی بودن عالئم مصرف حتی
تا پنج سال و در نتیجه عدم آگاهی والدین از ابتالی
فرزندان به این ماده مخدر را زنگ خطری جدی دانست و
بر اطالع رسانی در این باره تاکید کرد.
به گزارش ایسنا ،علیرضا جزینی در جلسه شورای
هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان مرکزی ضمن اشاره
به  95فعالیت در نظر گرفته شده در حوزه مقابله34 ،
فعالیت در حوزه امور قضایی 82 ،فعالیت در حوزه درمان
و  54برنامه پیشگیری ،گام برداشتن و انجام اقدامات
متناسب با این برنامهها را در کشور الزم دانست.
وی با بیان اینکه اعتیاد موضوع بسیار مهم و چهارمین
مشکل  170کشور دنیاست ،تعداد مصرف کنندگان در دنیا
را  246میلیون نفر و فروشندگان مواد مخدر را  10میلیون
نفر عنوان کرد.
جزینی سود ساالنه حاصل از فروش مواد مخدر در دنیا
را  500میلیارد دالر و این رقم را برای کشور ما سه میلیون
دالر عنوان کرد.
جزینی با اشاره به کشفیات مواد دارویی مخدر همچون
ترامادول در کشور گفت :سال گذشته  88میلیون و در سال
جاری تاکنون سه میلیون داروی غیرمجاز مانند ترامادول
و ریتالین کشف شده است .باید حیله دشمن جهت اسیر
کردن جوانان از طریق جنگ نرمی که ابزار آن اینگونه
مواد هستند را جدی گرفت.
جزینی ضمن اشاره به مصرف داروهای الغری که
اعتیاد روانی به همراه دارند ،خواستار توجه و پیشگیری
بیشتر در این خصوص بویژه در آرایشگاهها و باشگاههای
زنانه شد.
وی با افزودن این نکته که بیشتر جمعیت جوان ما در
مراکز آموزشی تمرکز دارند و تنها هشت درصد مدارس
کشور تحت پوشش پیشگیری قرار گرفتهاند گفت :سه
درصد از جمعیت دانشجویی و یک درصد از جمعیت

دانشآموزی کشور مصرفکننده مواد مخدر هستند و در
این شرایط باید نسبت به امر آموزش و جریان سازی در
حوزه دانش آموزی تاکید کرد.
جزینی منظور کردن تنها چند برگ از کتب درسی اول
و دوم متوسطه به امر پیشگیری از مواد مخدر را ناکافی
عنوان کرد و گفت :این اقدام برای جلوگیری از ابتالی
دانشجویان و دانش آموزان به مواد مخدر اقدامی کوچک
است.
وی با بیان اینکه دانش آموزان در خصوص بیشتر انواع
مواد مخدر اطالع دارند ،شفاف سازی ،آگاه سازی و ارائه
آمار را جهت کسب اطالعات کافی از مواد مخدر و نیز
آگاهی والدین در این خصوص امری ضروری تلقی کرد
و عدم توجه به این موضوع را بوجود آورنده بستر گرایش
بیشتر به مواد مخدر در سنین پایین دانست.
جزینی خوابگاههای دانشجویی بویژه خوابگاه دختران را
از جمله اماکن نیازمند به نظارت و نیازمند پرداختن به امر
پیشگیری برشمرد و شیوع مصرف "گل" را نگرانکننده
عنوان کرد.
وی با اشاره به  80درصد عودت مجدد ترک کنندگان
گفت :عدم اعتماد به نفس و پذیرش فرد ترک کننده از
سوی خانواده و اجتماع را در عدم عودت فرد موثر است و
اقداماتی که در موارد بسیاری جهت تغییر نظر خانواده ها
برای عدم پذیرش فرد بهبود یافته انجام شده را می توان
در کاهش این آمار موثر ارزیابی کرد.
جزینی با عنوان اینکه ناامیدی و بیکاری سبب رجوع
فرد بهبود یافته به مصرف مواد مخدر میشود ،یکی از
مهمترین اقدامات برای کمک به بهبودیافتگان را ایجاد
اشتغال دانست.
وی از ایجاد اشتغال برای  2300بهبود یافته در سال
گذشته خبر داد و عنوان کرد :مد نظر بودن ایجاد اشتغال
برای  3000بهبود یافته در سال جاری و نیز آمادگی جهت
اعطای وام کارآفرینی به بهبودیافتگان در دستورکار قرار

نیمهای داده شده بود اما در سیاستهای برنامه ششم
تکلیف شده است که دولت الیحه مربوط را به مجلس
ببرد .ما جدول و فرمول مربوطه را آماده کردیم که به
محض تصویب برنامه ششم ،به مجلس ارائه شود .اکنون
برای همه جا افتاده است که دوسال آخر بیمه پردازی برای
تعیین مستمری محل اشکال است.

هشدار ستاد مبارزه با مواد مخدر نسبت به شیوع ماده مخدر مرگبار«پان»

دارد.
جزینی ضمن تاکید بر ضرورت نظارت بر ساخت و
سازهای حاشیه شهرها ،از راه اندازی تورهای ایست و
بازرسی سیار در استان ها بویژه استان هایی نظیر استان
مرکزی که کریدور موصالتی قرار دارند ،خبر داد و گفت:
مشکل مالی حوزه درمان مصرف کنندگان در آینده نزدیک
و تعامل و رایزنی با کمیته امداد جهت تحت پوشش قرار
دادن خانواده های درگیر با مسایل اعتیاد حل خواهد
شد.
جزینی با افزودن این نکته که مبارزه با سرشاخه های
مواد مخدر از اهمیت باالیی برخوردار است ،انهدام سرشاخه
تمساح خلیج فارس با  400تن مواد مخدر در سال گذشته
را نمونه این مبارزات عنوان کرد.
وی دلیل وجود کاستی در حوزه تجهیزات فنی مبارزه با
مواد مخدر را نتیجه تاثیرگذاری تحریم ها طی چند سال
گذشته دانست و به ابالغ این موضوع به سازمان ملل
اشاره و ابراز امیدواری کرد که با رفع تحریم ها مشکل این
حوزه نیز رفع شود.
اسدهلل هادی نژاد معاون مقابله با عرضه و امور بین
الملل ستاد مبارزه با مواد مخدر نیز ضمن اشاره به درگیری
 50درصد زندانیان با مواد مخدر و نیز وقوع  45درصد
طالقها به این علت ،کوتاه شدن مسیرهای قانونی در
رسیدگی به جرم های مواد مخدر را در مبارزه با این معضل
گامی موثر توصیف کرد.
مرگ 3هزار معتاد به علت سوء مصرف مواد
مخدر در  4ماه نخست امسال

وی کشفیات از هشت استان شرقی را  80درصد
کل کشفیات مواد مخدر کشور عنوان کرد و با اشاره به
وقوع  3000فوت به علت سوء مصرف مواد مخدر در
چهار ماه نخست امسال بر اساس آمار پزشکی قانونی،
گفت :این آمار بیش از آمار اعدامی های این حوزه
است.

دستگیری پسر جوان به اتهام ارسال
پیامهای عاشقانه درون شبکههای اجتماعی
موبایلی برای زن متأهل در اصفهان

فردی که با مزاحمت برای خانمی جوان در یکی از شبکه های اجتماعی
موبایلی باعث از هم پاشیدن زندگی وی را فراهم کرده بود توسط پلیس فتا
اصفهان دستگیر شد.
به گزارش جام جم ،رییس پلیس فتا اصفهان گفت :در پی شکایت خانمی
جوان مبنی بر اینکه فردی از طریق یکی از شبکه های اجتماعی موبایلی برای
وی مزاحمت ایجاد کرده بررسی موضوع در دستور کار این پلیس قرار گرفت.
سرهنگ سید مصطفی مرتضوی افزود :شاکی در اظهارات خود عنوان داشت
در یکی از شبکه های اجتماعی موبایلی مشغول بکار بودم که شخصی ناشناسی
با ارسال پیام های عاشقانه برای من باعث مشکوک شدن همسرم و در نتیجه بر
هم خوردن زندگی زناشویی من شد.
وی گفت :با جستجو در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی سرانجام متهم
که جوانی  25ساله اهل و ساکن اصفهان است دستگیر شد.
رییس پلیس فتا اصفهان با بیان اینکه متهم از نزدیکان شاکی است ،افزود:
وی در اعترافات خود انگیزه اش را «سرگرمی» بیان کرده است که در این زمینه
پرونده تشکیل و جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.

دستگیری  2پسر خالفکار به اتهام انتشار و
فروش اینترنتی فیلمهای غیراخالقی
در مشهد

چند وقتي بود که به رفتار نوجوانش مشکوک شده بود؛ از خلوت هاي گاه و
بيگاهش گرفته ،تا دانلود هايي که با حجم باال صورت مي گرفت؛ همه دست به
دست هم داد تا پدر خانواده با حساسيت به موقع پليس را در جريان فعاليت باند
فروش اينترنتي فيلم هاي غير اخالقي قرار دهد.
نوجوانش از اين رو به آن رو شده و رفتارش به کلي عوض شده بود ،از خانواده
دور شده بود و بيشتر وقتش را با دوست مجازياش مي گذراند  .پدرش تصميم
گرفت بيشتر ،پسرش رازير نظر بگيرد .
يک روز دور از چشم فرزندش به سراغ رايانه رفت و فعاليت هاي اينترنتي و
دانلود هاي او را بررسي کرد فايل ها اليه به اليه ،پوشه به پوشه براي دور ماندن
از چشم خانواده مخفي شده بود ،اما پدر که خودش در اين زمينه سررشته داشت با
ديدن تعدادي فيلم غير اخالقي و يک سايت فعال در زمينه انتشار فيلم هاي غير
اخالقي ،جواب تمام سوال هايش را پيدا کرد .پليس فتا را در جريان ماجرا قرارداد
و از پليس خواست در اين رابطه اقدامي بکند .
به گزارش خراسان ،پليس فتا با دريافت شکايت مرد جوان بررسي هاي خود
را در اين زمينه آغاز کرد و در حالي که نتيجه تحقيقات گوياي اين بود که سايت
مذکور توسط دو جوان هدايت مي شود ،باز پرس جاويد نيا (شعبه ويژه جرايم رايانه
اي مشهد) را در جريان فعاليت گسترده سايت غير اخالقي قرار دادند و با کسب
دستور قضايي موفق شدند دو متهم را يکي در مشهد و ديگري را در شهر نور
دستگير و به شعبه  207دادسراي مشهد منتقل کنند.
در ادامه متهمان تحت بازجويي قرار گرفتندو يکي از آنها با اعتراف به اقدامات
ضد فرهنگي خود مدعي شد :من فيلم ها ي غير اخالقي را از فردي که در يکي
از کشور هاي حوزه خليج فارس بود دريافت مي کردم و در ازاي آن ،فيلم هاي
غير اخالقي ديگري براي او ارسال مي کردم و فيلم ها را با روشي خاص در
فضاي مجازي به فروش مي رساندم .رسيدگي به اين پرونده همچنان در شعبه
مذکور ادامه دارد .

دستگیری  4مرد افغان به اتهام آزار و اذیت
زن کوهنورد فرانسوی در مسیر کوهستانی
فرحزاد تهران

 4تبعه غیرمجاز افغان که زن فرانسوی را در مسیر کوهستانی فرحزاد در تهران
مورد تعرض قرار داده بودند ،قبل از ترک کشور دستگیر شدند.
به گزارش جام جم ،شنبه هفته گذشته در یکی از مسیرهای کوهستانی شهر
تهران چهار مرد افغان غیرمجاز یک زن تبعه فرانسه را مورد آزار و اذیت قرار
دادند .پس از این حادثه زن فرانسوی با مراجعه به کالنتری محل به طرح شکایت
پرداخت که ماموران کالنتری بالفاصله تحقیقات در این زمینه را آغاز کردند.
در جریان تحقیقات از توریست  23ساله تبعه فرانسه ،مشخص شد او از
کوهنوردان حرفه ای بوده که  14شهریور امسال از طریق مرز ارمنستان وارد
ایران شده بود.
شاکی به ماموران گفت :کوه های ایران را در اینترنت دیده بودم و عالقه زیادی
به کوهنوردی در تهران داشتم .در حال کوهنوردی در منطقه فرحزاد بودم که چهار
مرد جوان سد راهم شده و با تهدید مرا مورد آزار و اذیت قرار دادند.
پس از این شکایت ،ماموران کالنتری تجسس در منطقه را آغاز کرده و موفق
شدند یکی از متهمان را که در یکی از نقاط کوهستانی مخفی شده بود ،دستگیر
کنند .با تحقیقات از این متهم مشخص شد ،سه همدستش پس از این جنایت سیاه
به سمت شرق کشور فرار کرده اند تا به صورت غیرقانونی از مرز خارج شده و به
افغانستان بروند .کارآگاهان اداره شانزدهم پلیس آگاهی با دریافت این اطالعات
وارد عمل شده و متهمان را در کمتر از  24ساعت در شهرستان تربت جام دستگیر
کردند .متهمان پس از اعتراف به جنایت خود ،با قرار قانونی و برای تحقیقات
بیشتر در اختیار کارآگاهان اداره شانزدهم پلیس آگاهی تهران قرار گرفتند.
همچنین پرونده برای رسیدگی ویژه در اختیار شعبه هشتم دادگاه کیفری
استان تهران قرار گرفت و چهار مرد متجاوز به زودی به ریاست قاضی حسین
اصغرزاده پای میز محاکمه قرار خواهند گرفت .نتیجه اقدامات پلیس تهران برای
دستگیری چهار مرد متجاوز نیز از طریق پلیس اینترپل به سفارتخانه های مربوطه
اعالم شد.
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رئیس اداره باروری سالم خبر داد

دستگیری پسر  19ساله به اتهام انتقامگیری
آتشین از دختر  17ساله پس از بیاعتنایی به او
با پرتاب کوکتلمولوتف درون منزل او در تهران

پسر جوان که نمیخواست باور کند دختر مورد عالقهاش به او اعتنایی نمیکند ،با
کوکتلمولوتف دست به انتقامجویی آتشین زد.
به گزارش ایران ،ساعت  12شب  14شهریورماه سال جاری اهالی منطقه ستارخان
با شنیدن صدای شدید انفجار به کوچهشان ریختند و همزمان با کمک به اهالی
خانواده همسایه با پلیس  110و آتشنشانی تماس گرفتند.
چند دقیقهای نگذشته بود که مأموران کالنتری  118ستارخان به بررسی صحنه
آتشسوزی پرداختند و آتشنشانان نیز با مهار سریع آتش از حریق در خانه جلوگیری
کردند و این در حالی بود که شیشهها کامال شکسته شده بود.
با بررسیهای کارشناسانه مشخص شد سه کوکتلمولوتف در محل وجود دارد
که تنها یکی از آنها عمل نکرده و انفجار دو کوکتلمولوتف دیگر باعث شکستهشدن
شیشههای خانه و اصابت به خودرویی داخل حیاط شده است.
پس از بررسیهای میدانی ،خانواده دختر به کالنتری مراجعه کردند و از پسری
به نام «افشین» که دخترشان را تهدید کرده بود ،شکایت کردند و خواستار بازداشت
او شدند.
وقتی ماجرای این حمله آتشین روی میز دادیار مهدی صفریان از دادسرای ناحیه 2
تهران قرار گرفت ،اعظم مادر خانواده به وی گفت« :سحر» دختر نوجوانم است که دو
سال پیش با پسر جوانی آشنا شد .پس از گذشت مدتی سحر متوجه شد که افشین به
درد زندگی کردن نمیخورد و تصمیم به جدایی گرفت اما از همان زمان مزاحمتهای
افشین شروع شد تا اینکه تهدیدها جدیتر شد.
وی افزود :شب حادثه در حال استراحت بودیم که با شنیدن صدای شکستن شیشه
پذیرایی از اتاق بیرون دویدیم و همزمان صدای انفجار از داخل حیاط شنیده شد
که خوشبختانه همسایهها با آتشنشانی و پلیس تماس گرفتند و با آمدن مأموران
آتشنشانی و پلیس متوجه شدیم کوکتلمولوتف به داخل خانه و حیاط پرتاب شده
بود و از آنجا که افشین تهدید کرده بود ،به کالنتری مراجعه و از این پسر شکایت
کردیم .سحر ،دختر نوجوان نیز به دادیار صفریان گفت 17 :ساله هستم و دو سال
پیش در فضای مجازی از روی کنجکاوی با پسر  19سالهای به نام افشین آشنا شدم
و با مزاحمتهایی که برایم به وجود میآورد تصمیم گرفتم از او جدا شوم اما از همان
موقع تهدیدها و اذیتهایش شروع شد تا اینکه این اتفاق پیش آمد.
بنابر این گزارش ،در حالی که افشین تحت تعقیب قضایی قرار داشت ،خانواده دختر
نوجوان اعالم رضایت کردند.

تأیید ابتالی پسر جنایتکار به بیماری جنون
پس از قتل  3عضو خانوادهاش در تهران

وجود  3میلیون زوج نابارور در کشور

رئیس اداره باروری سالم با اشاره به وجود  3میلیون خانواده
نابارور در کشور از تولید انبوه مواد آموزشی برای پیشگیری از
این مشکل خبر داد.
به گزارش فارس ،محمد اسالمی اظهار داشت :اولویتهای
ما در دفتر سالمت جمعیت ،خانواده و مدارس اولویت اجرای
سیاست اجرایی جمعیت است و همچون سایر دستگاهها بنابر این
سیاست برنامههای خود را در دستور کار قرار میدهیم.
وی با اشاره به اینکه شاخص ناباروری کشور براساس
سرشماری سال  15 ،90تا  20درصد است ،گفت :بر همین اساس
 2میلیون و  250تا  3میلیون خانواده نابارور در کشور وجود دارند
بر همین اساس برای درمان ناباروری اقدام و پیشگیری از این
مساله را در اولویت خود قرار دادهایم.
رئیس اداره باروری سالم ادامه داد :از جمله برنامههای
گ سازی برای شیوه
پیشگیرانه در موضوع ناباروری فرهن 
زندگی سالم در همه اقشار جامعه بوده و امروزه به دلیل اینکه
زنان برای تحصیالت ازدواج خود را به تعویق میاندازند سن
باروری نیز تغییر کرده و به دلیل افزایش سن فرد برای ازدواج

و باردار شدن در معرض ناباروری قرار گرفتن فرد افزایش
یافته.
اسالمی تغذیه نامناسب ،استفاده از موبایل و ورزشهای
سنگین همچون بدنسازی را به دلیل اینکه فرد از مکمل ورزشی
استفاده کرده و تعادل هورمونی آن به هم میخورد فرد را در
معرض ناباروری قرار می دهد.
وی قراردادن لپتاپ روی پاها و پوشیدن لباس تنگ را از
دیگر عوامل نازایی در مردان برشمرد و گفت :براساس علل
ناباروری در کشور تولید انبوه مواد آموزشی را آغاز کردهایم و
به صورت مکتوب تکثیر و آن را از طریق کانالهای مختلف
توزیع میکنیم.
معاون فنی دفتر سالمت خانواده بیان داشت :کانال توزیع
مواد آموزشی به خانوادهها و زوجین تنها مراکز بهداشتی درمانی
نبوده و از طریق داروخانهها و محلهای مختلفی توزیع انجام
میگیرد.
اسالمی به موضوع آموزشهای پیش از زندگی اشاره کرد و
گفت :زوجین با شرکت در کالس زمانی که معرفینامه میگیرند

و قرار است عقد کنند از آموزشهای مناسب و به روز شده
بهرهمند میشوند.
وی با بیان اینکه سالمت جنسی یکی از موضوعاتی است
که مورد توجه اداره باروری سالم قرار دارد گفت :موضوع جنسی
مساله فطری است و یکی از انگیزههای ازدواج به شمار میرود
بنابراین باید به آن پرداخته شود و ما آموزشهای بروز شدهای
را در این رابطه به زوجینی که قرار است زندگی مشترک را آغاز
کنند ارائه میدهیم.
رئیس اداره باروری سالم ادامه داد :عالوه بر آموزشهای 2
ساعته به زوجین مسایل کمکآموزشی به صورت مجازی ،فیلم
و کتاب نیز پیش بینی کردهایم و این مساله از حدود  8ماه پیش
آغاز شده و با استقبال جوانان مواجه بوده است.
اسالمی با اشاره به اینکه آموزشهای قانونی و کالسی برای
آغاز زندگی مشترک در کشور نداریم اظهار داشت :ما به این
مساله توجه کرده و همه زوجها را تحت پوشش این آموزشها
قرار میدهیم به طوری که میتوان گفت بیش از  600هزار نفر
در  5ماهه امسال از این آموزشها بهرهمند شدهاند.

جانشین پلیس راهنمایی و رانندگی:

عابران متخلف جریمه میشوند

جانشین پلیس راهور ناجا بااشاره به پیشبینی جریمه برای
عابرانی که تخلف میکنند ،گفت :البته کار برای کاهش حوادث
در میان عابران سختتر است و امید میرود مردم با رعایت
قوانین شمار حوادث و قربانیان را کاهش دهند.
به گزارش ایسنا ،سردار موسی امیری اظهار کرد :آمار باالی
کشتهشدگان راکبان موتورسیکلت و نیز عابران پیاده یکی از
مهمترین دغدغههای ترافیکی است به عنوان مثال در خراسان
شمالی  86درصد از قربانیان حوادث ترافیکی را موتورسواران و
عابران پیاده تشکیل میدهند که این آمار بسیار باال است و نیاز
به تدبیر راهکارهای الزم در این زمینه دارد.
وی با اشاره به اینکه نیمی از قربانیان حوادث ترافیکی در سر
صحنه جان خود را از دست میدهند گفت 7:درصد از قربانیان
حوادث ترافیکی نیز درراه بیمارستان فوت میکنند که این آمار در
خراسان شمالی 12درصد است که این امر نشان از وجود نقص
در عملکرد نهادهایی همچون اورژانس دارد .جانشین پلیس راهور
ناجا تصریح کرد :نیاز است تا برای کاهش این آمار  ،اورژانس
استان زیرساختهای خود را تقویت کند.
به گفته سردار امیری ،یکی از مهمترین دغدغهها در
خراسان شمالی ،دوطرفه بودن محور بجنورد به جنگل گلستان

است که آمار بسیاری از کشتهشدگان حوادث
ترافیکی استان مربوط به حوادث این محور
است .بهطوریکه در پنج ماه نخست امسال
 199فقره حادثه ترافیکی در محور بجنورد به
جنگل گلستان گزارششده است که  178نفر
در حوادث رانندگی این محور مجروح و  35نفر
نیز کشته شدند.
جانشین رئیس پلیس راهور ناجا از مسئوالن
خواست تا به روند اجرای پروژه راهسازی
بجنورد به جنگل گلستان برای کاهش حوادث
رانندگی در این محور سرعت دهند.
سردار امیری از کاهش وقوع حوادث
ترافیکی در کشور و استان خبر داد و گفت :در
درون شهرها کاهش سوانح بیشتر بوده است.
جانشین فرمانده پلیس راهور ناجا همچنین با بیان اینکه
 34درصد تصادفات کشور بر اثر واژگونی ناشی از خستگی
و خواب آلودگی است ،اظهار کرد :واژگونی ناشی از خستگی،
خواب آلودگی ،راه طوالنی ،نبود تنوع بصری و امکانات رفاهی از
مهمترین علل تصادفات در کشور است.

گزارش سازمان پزشكي قانوني نشان داد مرد جواني كه در جريان حادثه سه عضو
خانوادهاش را به قتل رسانده دچار جنون است.
به گزارش جوان ،اين حادثه خونين ساعت  18و  30دقيقه روز چهار شنبه  21مرداد ماه
امسال در طبقه  4ساختمان مسكوني در شهرك غرب رقم خورد .تحقيقات قاضي سعيد احمد
بيگي بازپرس ويژه قتل از دادسراي جنايي پايتخت در محل حادثه نشان داد لحظاتي قبل پسر
جواني به نام ستار پدر ،مادر و خواهرش را با چاقو هدف قرار داده به طوريكه پدر وي در دم
در جان باخته و پیکرهاي نیمه جان مادر و خواهر وي براي درمان به بيمارستان منتقل شده
است .مأموران در نخستين گام در محل حادثه ستار را كه در اتاقش با لباسهاي خوني در حال
كشيدن سيگار بود بازداشت كردند .در حالي كه تحقيقات درباره اين حادثه ادامه داشت كاركنان
بيمارستان بهمن اعالم كردند خواهر و مادر متهم به خاطر شدت خونريزي فوت شدهاند .ستار در
بازجويي به قتل سه عضو خانوادهاش اعتراف كرد .متهم گفت :هفت سال قبل به دختري عالقه
پيدا كردم اما همان سال برادرم كه  17ساله بود در درگيري به قتل رسيد .پس از اين هر وقت
از مادر و پدرم خواستم تا به خواستگاري دختر مورد عالقهام بروند به بهانه مرگ برادرم قبول
نكردند تا اينكه چند روز قبل فهميدم عروس شده است .من از اينكه خانواده ام به خواستگاري
او نرفته بودند عصباني بودم و به همين دليل روز حادثه با مادرم مشاجره كردم و بعد با چاقويي
تلويزيون را شكستم .وقتي پدرم با اين صحنه روبهرو شد به طرف من آمد كه با چاقو اورا زدم و
بعد هم مادر و خواهرم را با چاقو زدم و به اتاقم رفتم و سيگار كشيدم .همزمان با ادامه تحقيقات
ستار براي مشخص شدند سالمت روحي و روانياش به دستور قاضي سعيد احمدبيگي به
پزشكي قانوني فرستاده شد .سرانجام پزشكي قانوني به صورت كتبي به قاضي پرونده اعالم
كرد آزمايشها از وي مشخص كرد ستار هنگام حادثه جنون داشته است .بنابراين متهم براي
درمان به بيمارستان معرفي شد.

رهایی گروگان با دستگیری  3آدمربا
در عمليات  4ساعته پليس در مشهد

17923640025
			
شماره مکانیزه139430400901033073 :
آگهی تغییرات شرکت رهگذر ایمن شهریار با مسئولیت محدود به شماره ثبت  405540و شناسه ملی
10320562421
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوقالعاده مورخ  1394/03/26تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای محمد رهگذری با کد ملی  4911123710به سمت عضو و رئیس هیات مدیره و آقای احمد رهگذری با کد
ملی  4910910379به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند.
با ثبت این مستند تصمیمات تعیین سمت مدیران ،انتخاب و تعیین سمت هیات مدیره ،انتخاب مدیران انتخاب
شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهیهای سازمان ثبت
قابل دسترس میباشد.
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری -سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
99465
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شماره مکانیزه138430400901032104 :
آگهی تغییرات شرکت وصال کنترل با مسئولیت محدود به شماره ثبت  204604و شناسه ملی
10102462886
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ  1394/03/18تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای حسین رضاپور به شماره ملی 1881227383 :با دریافت مبلغ  5036880000ریال بابت تمامی سهمالشرکه
خود از صندوق شرکت از جمع شرکا خارج گردید و
 خانم آناهیتا ابشری به شماره ملی 4269516641 :با دریافت مبلغ  117600000ریال بابت تمامی سهمالشرکهخود از صندوق شرکت ،از شرکت خارج گردید و در نتیجه سرمایه از  6000000000ریال به مبلغ 845529999
ریال کاهش یافت و ماده مذکور در اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید.
لذا لیست شرکا پس از کاهش سرمایه به شرح ذیل میباشد.
 آقای جعفر محمدزاده ننه کران به شماره ملی  1464919844دارای مبلغ  610230000ریال سهمالشرکه آقای عبدالخضر معالنی فرهانی به شماره ملی  1817870688دارای مبلغ  117600000ریال سهمالشرکه خانم آرمیتا رضاپور به شماره ملی  0023528397دارای مبلغ  117600000ریال 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
99466
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شماره مکانیزه139430400901032674:
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود بازرگانی ماریان ویژن پارسه در تاریخ  1394/04/09به شماره ثبت 474918
به شناسه ملی  14005052024ثبت و امضای ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت
اطالع عموم آگهی میگردد.
 موضوع شرکت :ارائه کلیه فعالیتهای تجاری و خدمات بازرگانی در زمینه خرید و فروش و خدمات پس ازفروش کلیه کاالهای مجاز بازرگانی ،خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی ،گشایش
اعتبارات و السی برای شرکت نزد بانکها ،ترخیص کاال از گمرکات داخلی ،اخذ و اعطای نمایندگی کمپانیهای
معتبر خارجی و داخلی ،برپایی غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاههای داخلی و بینالمللی انعقاد قرارداد با کلیه
اشخاص حقیقی و حقوق ،ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور ،اخذ وام و اعتبارات بانکی به
صورت ارزی و ریالی از کلیه بانکهای داخلی و خارجی ،شرکت در کلیه مناقصات ،پیمانها و مزایدات دولتی و
خصوصی اعم از داخلی و بینالمللی ،تهیه ،تولید ،ساخت ،مونتاژ ،تجهیز و راهاندازی خطوط تولید کارخانجات
صنعتی ،صنایع تبدیلی ،واردات تکنولوژی و صنایع مادر و ماشینآالت و تجهیزات تولیدی و صنعتی(در صورت
لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم)
 مدت شرکت :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت:تهران بلوار آالله بلوار تعاون خیابان نیلوفر کوچه شهید حسنزاده پالک  12واحد 3کدپستی 1487795147
 سرمایه شرکت مبلغ  1000000ریال میباشد .خانم مریم نوری به شمراه ملی  5560200654دارنده مبلغ 900000ریال بهمالشرکه و خانم سارا محمدیان به شماره ملی  2970668092دارنده مبلغ  100000ریال
سهمالشرکه.
 اولین مدیران شرکت :خانم مریم نوری به سمت رئیس هیات مدیره و مدیرعامل به شماره ملی 5560200654برای مدت نامحدود انتخاب گردید.
 دارندگان حق امضا :کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ،سفته ،بروات ،قراردادها و عقوداسالمی با امضای مریم نوری به سمت مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
 اختیارات نماینده قانونی :طبق اساسنامهاداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری -سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
99467
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سرنشينان يک دستگاه پرايد که جواني را ربوده بودند در عمليات  4ساعته پليس مشهد
دستگير شدند.
به گزارش خراسان ،فرمانده انتظامي مشهد گفت :هفته گذشته  3سرنشين يک دستگاه
پرايد جواني را با ايجاد ضرب و جرح و کتک کاري داخل خودرو انداختند و به مکان
نامعلومي متواري شدند.
سرهنگ حجت نيک مرام افزود :پس از آن که ماجراي آدم ربايي توسط پدر گروگان به
پليس  110اعالم شد بالفاصله گروهي از ماموران کالنتري مصلي با اطالعاتي که از پدر
گروگان به دست آوردند عمليات دستگيري آدم ربايان را آغاز کردند و ساعتي بعد موفق
شدند جوان  23ساله اي را در يک اقدام غافلگيرانه دستگير کنند.
رئيس پليس مشهد افزود :با اعترافات اين جوان عمليات ماموران به منطقه فردوسي
مشهد کشيده شد و مخفيگاه گروگانگيران به محاصره درآمد.
سرهنگ نيک مرام تصريح کرد 2 :همدست  24و  25ساله متهم نيز در اين مخفيگاه
به دام افتادند و گروگان جوان از چنگ آنان آزاد شد.
وي گفت :اين گروگانگيري که با عمليات  4ساعته پليس خاتمه يافت ،به دليل
اختالفات قبلي بين گروگان با آدم ربايان رخ داده بود و آن ها به دليل همين اختالفات
پرونده اي در دستگاه قضايي مطرح کرده بودند.

وی ادامه داد :سرعت غیرمجاز به عنوان
یکی دیگر از دالیل ،سهم  24درصدی در وقوع
تصادفات دارد که این معضل فقط مربوط به
ایران نیست و در سراسر دنیا مشکل سازاست،
بنابراین باید راهکارهای فراوانی همانند فرهنگ
سازی مد نظر قرارگیرد.
وی یادآورشد :عدم توجه به جلو به دلیل
استفاده از تلفن همراه ،خوردن و آشامیدن ،خطر
وقوع تصادفات را به چهار تا  10برابر افزایش
خواهد داد.
سردارامیری با اشاره به وجود  210هزار
کیلومتر راه در کشور افزود :از این مجموع 120
کیلومتر راه روستایی و فرعی است که سهم
تصادفات راههای فرعی به روستایی در کشور حدود  20درصد
است.
وی در خصوص کیفیت خودروها نیز اظهار کرد :مقرر است
با همکاری پلیس ایران ،شرکت عقاب افشان و شرکت سوئدی
سازنده اتوبوس اسکانیا ،استانداردهای اتوبوس اسکانیا به لحاظ
بدنه ،ستون ،سقف و ضعف ایمنی در آتش سوزی ارتقاء یابد.

جنجالهاي زوج ميانسال
بر سر کارکردن

مرد ميانسال زمانيکه ديد همسرش قصد دارد سرکار برود ،راهي دادگاه خانواده شد و
دادخواست طالق داد.
به گزارش مردم ساالری ،چندي پيش مرد ميانسالي با مراجعه به دادگاه خانواده درخواست
طالق داد و در خصوص علت آن به قاضي گفت :آقاي قاضي همسرم در اين سن و سال و بعد
از اين همه سال زندگي تازه ميخواهد سرکار برود .حتي من هم بازنشسته شدم و ميخواهم در
خانه بمانم ولي همسرم کار پيدا کرده و ميخواهد سرکار برود.
وي افزود:هرچه به او ميگويم االن وقت کار کردن من و تو نيست و بايد در خانه
بمانيم و استراحت کنيم فايده اي ندارد .من نميتوانم از صبح تا شب در خانه بنشينم
و همسرم سر کار برود .من تازه بازنشسته شدم و ميخواهم در خانه و در کنار همسرم
استراحت کنم .آن زمان که خودم سرکار ميرفتم اجازه نميدادم همسرم سرکار برود ،چه
برسد به حاال که خودم هم در خانه هستم و تحمل تنهايي را هم ندارم.
مرد جوان ادامه داد :همسرم اصال گوشش به اين حرفها بدهکار نيست و کار خودش
را انجام ميدهد و با وجود مخالفتهاي من باز هم سرکار رفته و با مديرش صحبت کرده
است .براي همين من هم تصميم به جدايي از اين زن گرفتم.
بعد از صحبتهاي اين مرد ،همسرش نيز به دادگاه احضار شد تا صحبتهاي او را
هم بشنود.
1792362019
		
شماره مکانیزه139430400901032919 :
آگهی تغییرات شرکت ابزار آزمایش آروین با مسئولیت محدود به شماره ثبت  431390و شناسه ملی
14003078807
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ  1394/03/25تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس :تهران ،بزرگراه شهید آیتاهلل سعیدی ،شهرک صنعتی چهاردانگه،
خیابان (19سوم فلز تراش) ،پالک  4کدپستی  3319154161تغییر یافت و ماده قانونی اساسنامه به شرح فوق
اصالح گردید.
با ثبت این مستند تصمیمات تغییر محل (تغییر نشانی در یک واحد ثبتی) انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق
الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهیهای سازمان ثبت قابل دسترس میباشد.
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری -سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
99468
______________________________________________________
17923620120
			
شماره مکانیزه139430400901031801 :
آگهی تغییرات شرکت مهندسین بهینه سازان پایدار بنیان با مسئولیت محدود به شماره ثبت  427225و شناسه
ملی 10320803175
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوقالعاده مورخ  1394/03/19تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
محمد کاظمی رودسری به شماره ملی  2690062682به سمت رئیس هیات مدیره و محمد امیرآبادی به
شماره ملی  0055043161و علی اشرف چایچی به شماره ملی  3255698537و پرویز نیک چی به شماره
ملی  3256075029و سید جعفر خاتمنژاد به شماره ملی  1465599525به سمت عضو هیات مدیره و سعید
مسعودی به شماره ملی  0380913704به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره (خارج از شرکا) برای مدت
نامحدود انتخاب گردیدند.
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته و بروات و عقود اسالمی و اوراق عادی و اداری با امضای
یکی از اعضای هیات مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
با ثبت این مستند تصمیمات انتخاب و تعیین سمت هیات مدیره ،تعیین وضعیت حق امضا 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
99469
______________________________________________________
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قائم مقام وزیر بهداشت خبر داد

برکناری  2مدیر بهداشت و درمان در پی مرگ زن باردار و نوزادش
درون یک بیمارستان در جاسک

قائم مقام وزیر بهداشت به دستور وزیر بهداشت برای پیگیری جزئیات
مرگ مادر باردار به جاسک رفت.
به گزارش ایسنا ،دکتر ایرج حریرچی به دستور وزیر بهداشت برای
پیگیری جزئیات مرگ مادر باردار به جاسک رفت و پس از بررسی جزئیات،
اشکاالت مدیریتی و عدم حضور متخصص بیهوشی را عامل اصلی مرگ
این مادر و فرزندش دانست وگفت :دو نفر از مدیران بهداشت و درمان این
شهرستان با هماهنگی رئیس دانشگاه به دلیل این اتفاق از مسئولیت بر
کنار شدند.
حریرچی افزود :تعدادی از افراد که قصور آنها در بخشهای مختلف
فنی محرز شده بود نیز به هیئت تخلفات و نظام پزشکی و مراجع قضایی
معرفی شدند .قائم مقام وزیر بهداشت با اشاره به توجه دولت تدبیر و امید
به بحث بهداشت و سالمت مردم گفت :دولت تدبیر و امید درصدد رفع
نیازهای پزشکی کشور است و امسال سهمیه ظرفیت پزشک عمومی و تخصصی در
کشور 30درصد افزایش یافته است.
وی در ادامه به سهمیه مناطق محروم اشاره کرد و گفت :امسال در ظرفیت پزشکی
مناطق محروم حدود  45درصد افزایش داریم.

این مقام مسئول در ادامه به وضعیت بهداشت و درمان کشور ایران
نسبت به کشورهای منطقه اشاره کرد و گفت :کشور ما در بحث بهداشت و
درمان نسبت به  22کشور منطقه در رتبه  15و از لحاظ تخت بیمارستانی
رتبه  14را دارد .وضعیت تخت بیمارستانی نیز به ازای هر 1000نفرجمعیت
محاسبه میشود .در کل در کشور با کمبود تخت بیمارستانی روبه رو
هستیم و از  125هزار تخت موجود در کشور  80هزار تخت در بخش
دولتی اداره میشود.
حریرچی با مرور پرونده سالمت مادر باردار در جاسک که متاسفانه
حین انتقال به مرکز درمانی دیگری جان خود را از دست داده است،
گفت :بر اساس استانداردهای بهداشتی در همان روستای محل سکونت
در  120کیلومتری جاسک  10مورد مراقبت و کنترل در ماههای بارداری
صورت گرفته و در پرونده وی ثبت شده بود و در زمینه انجام مراقبت های
بهداشتی در دوران بارداری قصوری صورت نگرفته است.
وی با ییان اینکه در دهههای اخیر آمار مرگ و میر نسبت به گذشته به حداقل رسیده
است ،گفت :سیستم بهداشت و درمان کشور درمورد مرگ و میر مادران باردار به شدت
حساس است و در صورت وقوع ،آن موارد را با جدیت پیگیری میکند.

دستگیری شیاد تبهکار به اتهام کالهبرداری
با وعده فروش شمارههای رند تلفن همراه با قیمت ارزانتر در تهران

هوس داشتن شمارههای رند تلفن همراه دهها تن از کسبه
تهران را در دام یک مرد کالهبردار انداخت.
به گزارش ایران ،این مرد کالهبردار که «حمید» نام دارد خود
را رئیس مخابرات منطقههای مختلف پایتخت معرفی میکرد.
فردی با مراجعه به کالنتری  104عباس آباد به مأموران
اعالم کرد که شخصی تحت عنوان «رئیس مخابرات منطقه»
و با وعده تحویل شمارههای رند تلفن همراه با قیمتی ارزانتر
از قیمت بازار ،اقدام به کالهبرداری کرده است .با تشکیل
پرونده مقدماتی با موضوع «کالهبرداری» و به دستور شعبه
اول بازپرسی دادسرای ناحیه  7تهران ،پرونده جهت رسیدگی در
اختیار پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.
مالباخته در ادامه شکایت خود به کارآگاهان گفت :شخصی
همراه یکی از کسبه محل بابت خرید کابینت وارد مغازهام شد و
به او اعتماد کردم .این شخص در زمان انتخاب نوع کابینت مورد
نظرش ،خود را به عنوان رئیس مخابرات منطقه و به نام مجید
لواسانی معرفی کرد و مدعی شد که بتازگی در یک کوچه باالتر
از مغازهام سکونت پیدا کرده است....
شاکی ادامه داد« :مرد مورد نظر موضوع ثبت نام جهت خرید
سیمکارت را مطرح کرد و گفت که در صورت ثبتنام برای
تحویل خطوط تلفن همراه ،وی به واسطه موقعیت کاریاش
میتواند خطوط تلفن همراه رند را برای من بگیرد .شمارههایی

که در بازار آزاد میتوان آنها را به قیمت چند ده برابر فروخت.
به این شیوه در دام افتادم و به خرید تعداد هشت عدد سیمکارت
تلفن همراه تشویق شدم برای هر سیمکارت مبلغ  550هزار
تومان به وی تحویل دادم .این شخص زمان خداحافظی شماره
تلفن همراه رندی به شماره  0912***2021را به عنوان شماره
تماس خود اعالم کرد و مدعی ارزش چند ده میلیون تومانی
این خط شد».
کارآگاهان با بررسی شماره تلفن همراه اول ارائه شده به
مالباخته و شناسایی مالک اصلی این خط اطالع پیدا کردند که
این شماره متعلق به شخص دیگری است که از چندی پیش افراد
زیادی به بهانه پیگیری تحویل خطوط تلفن همراه با وی تماس
گرفته در حالی که وی در این زمینه هیچگونه فعالیتی ندارد .در
ادامه رسیدگی ،شاکیان دیگری نیز شناسایی شدند که همگی
آنها به همین شیوه و شگرد توسط رئیس قالبی مناطق مختلف
شرکت مخابرات مورد کالهبرداری قرار گرفته بودند.
با بررسی شیوه و شگرد کالهبرداریها مشخص شد متهم
پرونده ابتدا با مراجعه به کسبه محل و طرح این موضوع که
بتازگی در آن منطقه سکونت پیدا کرده ،خود را رئیس مخابرات
منطقه معرفی و پس از جلب اعتماد این افراد اقدام به طرح
پیشنهاد خرید سیمکارتهای رند تلفن همراه و ...کرده است.
با توجه به شیوه و شگرد کالهبرداری ،بررسی پروندههای

مشابه در دستور کار کارآگاهان قرار گرفت و مشخص شد فردی
به همین شیوه و شگرد در محدوده پایگاه دوم پلیس آگاهی اقدام
به کالهبرداری از کسبه مناطق غرب تهران کرده است که در
زمان رسیدگی به آن پرونده ،متهم دوم مردادماه سال  91دستگیر
و روانه زندان شده است.
با بررسی پرونده پایگاه آگاهی و تطبیق تصویر متهم پایگاه
دوم با تصاویر به دست آمده از چهره نگاریهای به عمل آمده و
نهایت ًا تأیید تصویر متهم سابقهدار از سوی مالباختگان ،کارآگاهان
پایگاه سوم ضمن شناسایی متهم سابقهدار به نام حمـید 45
ساله اطالع پیدا کردند که وی اواخر سال گذشته از زندان آزاد و
بالفاصله اقدامات مجرمانه خود را مجدداً از سر گرفته است.
با شناسایی هویت واقعی متهم و بهرهگیری از اطالعات
موجود در پرونده سوابق وی ،متهم در مخفیگاهش دستگیر شد
و به دهها فقره کالهبرداری در مناطق غرب ،مرکز ،جنوب شرق
و شرق تهران اعتراف کرد.
سرهنگ کارآگاه صفدر جان پروز ،رئیس پایگاه سوم پلیس
آگاهی تهران بزرگ گفت :از تمامی مالباختگانی که بدین شیوه
و شگرد مورد کالهبرداری قرار گرفتند دعوت می شود تا جهت
شناسایی متهم و پیگیری شکایات خود به نشانی پایگاه سوم
پلیس آگاهی تهران بزرگ واقع در خیابان سهروردی شمالی -
خیابان خرمشهر – میدان نیلوفر مراجعه کنند.

دختر فراري هنگام فرار از پنجره ساختمان مسكوني در
جنوب تهران سقوط كرد و قطع نخاع شد.
به گزارش جوان ،شامگاه سهشنبه  17شهريور ماه
مأموران پليس از سقوط دختر جواني از ساختمان مسكوني
در حوالي خيابان سيمتري جي باخبر و راهي محل شدند.
تحقيقات پليسي در محل حادثه نشان داد دختر  17سالهاي
به نام شهين از پنجره طبقه اول ساختمان به خيابان سقوط
كرده و براي درمان به بيمارستان منتقل شده است.
شهين در نخستين تحقيقات با طرح ادعايي گفت :سه
روز قبل پسري به نام سياووش مرا فريب داد و به خانهاش
برد .او سه روز مرا در خانه حبس كرد .او ساعتي قبل از
حادثه در آپارتمان را به روي من قفل كرد و براي انجام
كاري به بيرون رفت .من هم تصميم گرفتم از راه پنجره

فرار كنم كه كنترل خودم را از دست دادم و سقوط كردم.
پس از طرح اين شكايت مأموران پليس به دستور قاضي
مدير روستا بازپرس شعبه ششم دادسراي جنايي پايتخت
سياووش را شناسايي و بازداشت كردند.
وي در بازجوييها گفت :شهين دختر فراري بود .يك
روز قبل از حادثه يكي از دوستانم تماس گرفت و خواست
از اين دختر مراقبت كنم .از آنجايي كه برادرم به مسافرت
رفته بود و كليد خانهاش نزد من بود ،شيطان مرا وسوسه
كرد و قبول كردم و او را به خانه برادرم بردم .صبح روز
حادثه در حالي كه شهين داخل خانه بود ،به محل كارم كه
بنگاه امالك بود ،رفتم .شب كه به خانه برگشتم همسايهها
موضوع سقوط آن دختر را به من گفتند .وي در پايان
مدعي شد :برادرم مقداري ارز در خانه داشت كه شهين در

نبود من اين پولها را پيدا كرده بود و قصد داشت از پنجره
فرار كند كه اين اتفاق بد پيش آمد .در حالي كه تحقيقات
درباره اين حادثه ادامه داشت پدر شهين به دادسراي جنايي
آمد و از پسر جوان به اتهام ربودن دخترش شكايت كرد .او
گفت :دخترم چند روز قبل از خانه فرار كرد اما پسر جوان
او را فريب داد و در خانهاش زنداني كرد تا اينكه دخترم
مجبور شد از پنجره فرار كند .او بعد از اين مصدوم و به
بيمارستان منتقل شد و در اين چند روز تحت درمان بود تا
اينكه تيم پزشكي اعالم كردند دخترم بر اثر سقوط قطع
نخاع شده است و ديگر توان هيچ حركتي را ندارد به همين
دليل به دادسرا آمدم و از پسر خطاكار شكايت دارم.
تحقيقات درباره اين حادثه به دستور قاضي مدير روستا
ادامه دارد.

قطع نخاع دختر نوجوان در پی سقوط از پنجره خانه پسر هوسران در تهران

17923645980
			
شماره مکانیزه139430400901030174 :
آگهی تغییرات شرکت پرآور فراز توحید با مسئولیت محدود به شماره ثبت  463650و شناسه ملی
14004551607
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ  1394/03/10تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای بهروز قرایی عبدلآبادی به شماره ملی  0939267861با پرداخت مبلغ  10000000ریال به صندوق شرکت
سهمآلشرکه خود از مبلغ  50000000ریال به مبلغ  60000000ریال افزایش داد.
خانم فاطمه اکبری به شماه ملی  0083189130با پرداخت مبلغ  300000000ریال به صندوق شرکت در
ردیف شرکا قرار گرفت.
خانم محبوبه ذکری اسکویی به شماره ملی  2298061467با پرداخت مبلغ  10000000ریال به صندوق شرکت
در ردیف شرکا قرارگرفت.
در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ  100000000ریال به مبلغ  150000000ریال افزایش یافت وماده مربوطه در
اساسنامه اصالح گردید.
شرکت توسط هیات مدیرهای مرکب از  3نفر اداره خواهد شد و بدین ترتیب ماده مربوطه در اساسنامه اصالح
گردید.
لیست شرکا و میزان سهمالشرکه هر یک از آنها پس از افزایش سرمایه:
پیمان رازدان به شماره ملی  0063484374دارای  50000000ریال
بهروز قرائی عبدلآبادی به شماره ملی  0939267861دارای  60000000ریال
فاطمه اکبری به شماره ملی  0083189130دارای  30000000ریال
محبوبه ذکری اسکویی به شماره ملی  2298061467دارای  10000000ریال
با ثبت این مستند تصمیمات افزایش سرمایه از طریق افزایش سهمالشرکه ،افزایش تعداد اعضای هیات مدیره،
افزایش سرمایه از طریق ورود شریک 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
99470
______________________________________________________
17924277679
			
شماره مکانیزه139430400901038765 :
آگهی تغییرات شرکت سناء گستر شهر با مسئولیت محدود به شماره ثبت  203061و شناسه ملی
10102447687
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ  1394/03/31تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
محل شرکت به آدرس تهران،بلوار ابوذر ،پل پنجم ،خیابان وحد بوستان  9شرقی پالک  29واحد  8کدپستی:

 1195766569تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید.
با ثبت این مستند تصمیمات تغییر محل (تغییر نشانی در یک واحد ثبتی) انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق
الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهیهای سازمان ثبت قابل دسترس میباشد.
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری -سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
10352
______________________________________________________
17924275359
			
شماره مکانیزه139430400901029553 :
آگهی تغییرات شرکت آریا دندان پاسارگاد با مسئولیت محدود به شماره ثبت  418847و شناسه ملی
10320704414
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ  1394/03/10تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس خیابان دکتر فاطمی ،خیابان دکتر فاطمی ،خیابان پروین اعتصامی،
کوچه لعل غربی ،پالک  ،34طبقه  2کدپستی  1313654684تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح
فوق اصالح گردید.
تعداد اعضای هیات مدیره  3نفر تعیین گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید.
آقای ناصر اکبری به شماره ملی  0051974053با پرداخت مبلغ  33000000ریال به صندوق شرکت ،در ردیف
شرکا قرار گرفت.
در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ  100000000ریال به مبلغ  133000000ریال افزایش یافت و ماده مربوطه
در اساسنامه اصالح شد.
میزان سهمالشرکه هر یک از شرکاء پس از افزایش سرمایه شرکت ،به شرح ذیل میباشد:
 مسعود رضا شیبانی به شماره ملی  0651691834دارنده مبلغ  33000000ریال سهمآلشرکه سیدعلی میرشجاعی به شماره ملی  0383267935دارنده مبلغ  34000000ریال سهمالشرکه نورالدین اصغرزاده به شماره ملی  6409453140دارنده مبلغ  33000000ریال سهمآلشرکه ناصر اکبری به شماره ملی  0051974053دارنده  33000000ریال سهمالشرکه.با ثبت این مستند تصمیمات تغییر محل (تغییر نشانی در یک واحد ثبتی) ،کاهش  /افزایش اعضای هیات
مدیره ،اصالح مواد اساسنامه در تصمیمات پیش بینی نشده سامانه ،افزایش سرمایه از طریق ورود شریک 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
103522
______________________________________________________

زن جوان در دادگاه خانواده:

همسرم بارها مورد کالهبرداري قرار گرفته،
طالق میخواهم!

زن جوان زمانيکه ديد سر شوهرش را کاله گذاشتهاند ،راهي دادگاه خانواده شد
تا از شوهرش جدا شود .به گزارش مردم ساالری ،چندي پيش زن جواني با مراجعه
به دادگاه خانواده درخواست طالق داد و در خصوص علت آن به قاضي گفت :آقاي
قاضي شوهرم خيلي بيعرضه است و اصال مرد زندگي نيست .من نميتوانم روي
او به عنوان يک مرد حساب کنم و رفتارش برايم آزار دهنده است .وي افزود:از
وقتي با او ازدواج کردهام تا االن ،سه بار سرش کاله گذاشته اند و پولش را بردهاند.
هربار هم بهانههاي مختلف ميآورد تا قضيه را جمع و جورش کند .آخرين بار وقتي
متوجه شدم باز هم سرش را کاله گذاشتهاند ،آنقدر عصباني شدم که احساس کردم
ديگر به همسرم عالقهاي ندارم .زن جوان ادامه داد :مردي که نتواند از پول و
سرمايه خودش محافظت کند ،چطور ميتواند يک زندگي را اداره کند و سر پناه
همسر و فرزندانش باشد .زندگي در کنار اين مرد عاقبت خوشي ندارد و من هم
تصميم به جدايي دارم .بعد از صحبتهاي اين زن شوهرش هم به دادگاه احضار
شد تا قاضي صحبتهايش را بشنود.

زن جوان در دادگاه خانواده:

همسرم زنهاي فاميل را به رخم ميكشد،
طالق میخواهم!

زن جوان زماني كه ديد شوهرش او را با زنهاي ديگر مقايسه ميكند ،راهي
دادگاه خانواده شد تا براي هميشه از شوهرش جدا شود.
به گزارش آرمان ،چندي پيش زن جواني با مراجعه به دادگاه خانواده درخواست
طالق داد و درباره علت آن به قاضي گفت :آقاي قاضي شوهرم مرتب مرا با زنهاي
ديگر مقايسه ميكند ،هر اتفاقي ميافتد ميگويد از زنهاي مردم ياد بگير .بارها مرا
با جاريام مقايسه كرده و به من ميگويد از او ياد بگير .اين حرفهايش واقعا مرا
عذاب ميدهد .وي افزود :هرچه به او ميگويم دست از اين رفتارت بردار فايدهاي
ندارد .بارها با او صحبت كردم و گفتم مرا با زنهاي ديگر مقايسه نكن اين كار
باعث ميشود من اعتماد به نفسم را از دست بدهم ،ولي باز هم اين كارش را تكرار
ميكند .او با كوچكترين مسالهای زنهاي ديگر را به رخم ميكشد .از تيپ و
ظاهر و طرز لباس پوشيدنم گرفته تا دستپخت و انجام كارهاي خانه و بيرون ،بايد
با زنهاي ديگر مقايسه شوم .زن جوان ادامه داد :تازگيها احساس ميكنم كه او
از روي لجبازي و تنها براي اينكه مرا آزار دهد با اينكه ميداند چقدر از اين حرفها
بيزار هستم ،اين صحبتهايش را تكرار ميكند .براي همين ديگر طاقت زندگي در
كنار اين مرد خودخواه و لجباز را ندارم و ميخواهم از او جدا شوم.
بعد از صحبتهاي اين زن قاضي شوهرش را هم به دادگاه احضار كرد تا
صحبتهاي او را هم در اين باره بشنود و پس از آن تصميم نهايي را بگيرد.

کشف جسد رها شده زن جوان
درون یک خرابه در جاده چناران -مشهد

جسد رها شده زني که بيش از 5روز از مرگ وي مي گذشت ،در يکي از خرابه هاي
حاشيه جاده چناران – مشهد و در نزديکي پيچ ساغروان کشف شد .به گزارش خراسان،
شهروندان در تماس با پليس  ،110از وجود جسد زني در يکي از خرابه هاي روستاي
پري آباد خبر دادند.در پي دريافت اين خبر ،مأموران پاسگاه انتظامي سلطان آباد به محل
کشف جسد عزيمت کردند و با تأييد درستي خبر ،ماجرا را به قاضي ويژه قتل عمد اطالع
دادند .دقايقي بعد ،با حضور مقام قضايي و کارآگاهان اداره جنايي پليس آگاهي خراسان
رضوي ،بررسي هاي پليسي در اين باره آغاز شد .جسد مربوط به زني حدود  30تا 35ساله
بود که مانتو ،شلوار کشي و چادر گلدار مشکي به تن داشت و روسري قهوه اي رنگ
گلدار نيز دور سرش پيچيده شده بود .ادامه بررسي ها نشان داد ،اين زن جوان در حالي
توسط وسيله نقليه به محل کشف منتقل و رها شده است که بيش از  5روز از مرگ وي
مي گذرد .در حالي که هيچ گونه مدارک شناسايي از اين زن به دست نيامده است .پليس
جنايي از شهروندان خواست چنان چه اطالعي از هويت مقتول دارند ،با تلفن 2183700
و يا  ،110اطالع دهند.
17924284883
			
شماره مکانیزه139430400901037233 :
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود رایانه افزار نوین راد در تاریخ  1394/04/23به شماره ثبت  475695به
شناسه ملی  14005088397ثبت و امضای ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع
عموم آگهی میگردد.
 موضوع شرکت :طراحی ،راهاندازی ،خرید و فروش و تعمیر و تجهیز دوربینهای مدار بسته ،انتقال تصویر وسیستمهای کنترل کیفیت ،اجرای شبکههای کامپیوتری ،دزدگیر حرفهای ،تعمیر و تجهیز و راهاندازی سیستمهای
اتوماسیون خانگی ،اداری و صنعتی ،ارائه خدمات فنی و پشتیبانی ،خرید ،فروش ،توزیع ،تولید ،بستهبندی ،واردات
و صادرات و خدمات پس از فروش کلیه کاالهای مجاز بازرگانی ،اخذ و اعطای نمایندگی شرکتهای معتبر
داخلی و خارجی اخذ وام و تسهیالت بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری
داخلی و خارجی ،گشایش اعتبارات و السی برای شرکت نزد بانکها ،ترخیص کاال از کلیه گمرکات داخلی
ایجاد شعب و نمایندگی در سراسر کشور برپایی غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاههای معتبر داخلی و خارجی و
بین المللی ،عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات و پیمانها اعم
از دولتی و خصوصی و بینالمللی در صورت ضرورت قانونی پس از اخذ مجوزهای الزم.
 مدت شرکت :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت :تهران ،فلکه دوم صادقیه ،آیتاهلل کاشانی ،بلوار اباذر ،بوستان دوم غربی ،بنبست کاج،پالک  ،4کدپستی 1471853983
 سرمایه شرکت :مبلغ  500000000ریال میباشد. میزان سهمالشرکه هر یک از شرکا: مصطفی قدامی تگلدانی دارنده  495000000ریال صادق زینال دارنده  5000000ریال اولین مدیران شرکت:مصطفی قدامی تگلدانی به سمت رئیس هیات م دیره و مدیرعامل به شماره ملی  0010015078صادق زینال به
سمت عضو هیات مدیره به شماره ملی  0453307906برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند.
دارندگان حق امضا :کلیه اسناد اوراق بهادار و تعهدات آور شرکت از قبیل چک ،سفته و برات قراردادها و عقود
با امضای مدیرعامل به تنهایی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت
معتبر میباشد.
 اختیارات مدیرعامل :طبق اساسنامهثبت فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد.
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری -سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
103523
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اظهارات فرمانده نیروی انتظامی لرستان درباره انتشار فیلم دستگیری منجر به مرگ
فرار زن جوان پس از تولد و مرگ دوقلوهایش
سارق مسلح سابقهدار درون شبکههای اجتماعی
از بیمارستان در تهران

زن باردار بعد از تولد دو قلوهايش از بيمارستان شريعتي تهران گريخت.
به گزارش جوان ،هفته گذشته به قاضي مديرروستا ،بازپرس ويژه قتل پايتخت خبر
دادند زن بارداري بعد از تولد دوقلوهايش در بيمارستان از محل گريخته است .پس آن
مأموران پليس به دستور قاضي در محل حاضر شدند.
يكي از كاركنان بيمارستان گفت زني كه دوقلو حامله و در هفته  28باردارياش
بود براي وضع حمل به بيمارستان مراجعه كرد .بعد از انجام مراحل اوليه و زايمان در
حالي كه تيم پزشكي مشغول رسيدگي به وضعيت دوقلوها بودند ،متوجه شديم كه
مادر نوزادان از بيمارستان خارج شده است .همزمان متوجه شديم كه نوزادان هم فوت
شدهاند بنابراين ماجرا را به پليس خبر داديم.
پس از بررسيهاي اوليه ،تيمي از مأموران پليس به دستور بازپرس مشغول
تحقيقات شدهاند.

زن جوان در دادگاه خانواده:

همسرم هر شب موبايلم را چك ميكند،
طالق میخواهم!
زن جوان زمانيكه ديد شوهرش موبايل او را چك ميكند ،تصميم به طالق گرفت .به
گزارش آرمان ،چندي پيش زن جواني با مراجعه به دادگاه خانواده درخواست طالق داد و درباره
علت آن به قاضي گفت :آقاي قاضي شوهرم هر شب موبايل مرا چك ميكند و تمام پيامها و
شمارههايم را ميخواند .هر شب مرا به خاطر پيامها و تماسهايم بازخواست ميكند و ميگويد
چرا به فالني پيام دادم يا فالني چرا به من زنگ زده است .وي افزود :از دست او مجبورم هر
روز پيامها و شماره هايم را پاك كنم .ولي او باز هم به كارش ادامه ميدهد .انگار به من شك
دارد .هرچه اعتراض ميكنم ،داد و بيداد به راه مياندازم ،قهر ميكنم ،با مهرباني با او صحبت
ميكنم ،فايدهاي ندارد .من هر شب بايد محاكمه شوم و شوهرم تمام برنامهها و پيامهاي گوشي
مرا چك و مرا بازخواست كند .زن جوان ادامه داد :آخرين بار سر همين موضوع بهشدت با
هم دعوا كرديم .تا جاييكه من از خانه قهر كردم و به خانه پدرم رفتم .ديگر طاقتم تمام شده
و نميخواهم در كنار اين مرد شكاك زندگي كنم .براي همين درخواست جدايي دارم .بعد از
صحبتهاي اين زن ،شوهرش نيز به دادگاه احضار شد تا قاضي صحبتهايش را بشنود.

مرد جوان در دادگاه خانواده:

همسرم زندگی در خانه مستأجری را
به زندگی در خانه مجلل مادرم ترجیح میدهد،
میخواهم طالقش دهم!
مرد جوان زمانيکه ديد همسرش در خانه مادرش زندگي نمي کند ،تصميم به جدايي گرفت.
به گزارش مردم ساالری ،چندي پيش مرد جواني به دادگاه خانواده رفت و درخواست طالق داد.
وي در خصوص علت اين درخواست به قاضي گفت :آقاي قاضي مادرم يک خانه بزرگ و مجلل
دارد و تنها زندگي مي کند .او از من و همسرم خواسته که به خانه او برويم و در آنجا زندگي
کنيم .ولي همسرم از وقتي اين پيشنهاد را شنيده جنجال به راه انداخته و مرتب با من دعوا مي
کند .مرد جوان ادامه داد:او حاضر است مستاجر باشد ولي به خانه مادرم نيايد .آنجا آنقدر بزرگ
است که ما مي توانيم يک زندگي راحت داشته باشيم ولي همسرم اين موضوع را بزرگ کرده
و دعوا به راه انداخته است .حتي از خانه هم قهر کرده و مرا تنها گذاشته است .وي افزود:آنقدر
از دستش عصباني شدم که تصميم به جدايي از اين زن خودخواه گرفتم .او حاضر است آسايش
و راحتي را از دست بدهد ولي به لجبازيهايش ادامه دهد .براي همين زندگي در کنار اين زن
برايم غيرقابل تحمل شده است .بعد از صحبتهاي اين مرد ،قاضي رسيدگي به اين پرونده را
به جلسه بعدي و با حضور همسر اين مرد موکول کرد.

زن جوان در دادگاه خانواده:

همسرم بهخاطر برگزاری جشن تولد با حضور دوستانم
درون كافي شاپ مرا کتک زده ،طالق میخواهم!
زن جوان وقتي ديد كه شوهرش به خاطر يك جشن تولد او را كتك زد ،راهي دادگاه خانواده
شد و دادخواست طالق داد.
به گزارش مردم ساالری ،چندي پيش زن جواني با مراجعه به دادگاه خانواده درخواست
طالق داد و در خصوص علت آن به قاضي گفت :آقاي قاضي من امسال براي تولدم چند نفر از
دوستانم را به يك كافي شاپ دعوت كردم و در آنجا يك جشن كوچك برگزار كردم .ولي وقتي
كه شوهرم اين موضوع را متوجه شد مرا به باد كتك گرفت و از خانه بيرون كرد .وي افزود:از
آن روز تا االن شوهرم با من قهر كرده و نميخواهد مرا ببيند .او ميگويد چرا بدون اينكه به او
بگويم با دوستانم به كافي شاپ رفتم و تولدم را جشن گرفتم .هرچه به او گفتم كه اين موضوع
كامال اتفاقي رخ داد و من ناگهاني تصميم به انجام اينكار گرفتم فايدهاي نداشت .زن جوان
ادامه داد:دوستانم از من خواستند كه به يك كافي شاپ برويم تا در آنجا تولدم را جشن بگيريم.
اما شوهرم سر اين موضوع به شدت با من برخورد كرد و اصال متوجه رفتارش نيست .حاال من
براي خودم يك جشن تولد گرفتم شوهرم چرا بايد تا اين اندازه از خودش عكسالعمل نشان
بدهد .من ديگر طاقت زندگي با اين مرد خشن و خودخواه را ندارم و طالق ميخواهم .بعد از
صحبتهاي اين زن شوهرش نيز به دادگاه احضار شد تا قاضي صحبتهاي او را هم بشنود.

مرد جوان در دادگاه خانواده:

همسرم میگوید چرا قبل از ازدواج سربازی
نرفتهای ،میخواهم طالقش بدهم!
مرد جوان پس از رفتن به سربازي ،راهي دادگاه خانواده شد تا براي هميشه از همسرش 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 پيش از اينكه ازدواج كنم به
همسرم گفتم كه من سربازي نرفتهام و بعد از ازدواج بايد به سربازي بروم .ولي از وقتي ازدواج
كرديم و من به سربازي رفتهام او مرتب غر ميزند و زندگي را برايم جهنم كرده است.
وي افزود :همسرم از صبح تا شب با من دعوا ميكند و ميگويد بي عرضه هستم كه تا االن
سربازي نرفتهام .سر هر چيز كوچكي بهانه ميآورد و دعوا به راه مياندازد .بعد از آن به من
ميگويد تو نتوانستي مرا خوشبخت و خوشحال كني وقتي سربازي نرفتي چرا به خواستگاريام
آمدي .هرچه به او ميگويم كمي صبر كند مشكل سربازي من هم حل ميشود فايدهاي ندارد
و زندگي را براي من و خودش جهنم كرده است .مرد جوان ادامه داد :ما هر شب و هر روز سر
اين موضوع با هم دعوا داريم و هميشه با هم قهر كرديم .من ديگر نميتوانم در كنار او زندگي
كنم و اين لجبازيها را تحمل كنم .بعد از صحبتهاي اين مرد به دستور قاضي همسرش نيز
به دادگاه احضار شد تا پس از شنيدن صحبتهاي او در اين باره تصميمگيري شود.

انتشار فیلمی از صحنه دستگیری سارق سابقهدار در خرمآباد
بوگریز ،شلیک پلیس و مرگ این سارق همراه بود،
که با تعقی 
جنجال زیادی در شبکههای اجتماعی بهوجود آورد.
به گزارش همشهری ،اين فيلم صحنهاي را در يكي از
خيابانهاي خرمآباد نشان ميدهد كه مأموران پليس اين شهر،
قصد دستگيري يك سارق سابقهدار و خشن را دارند اما مرد
سارق تالش ميكند با چاقويي كه در دست دارد به مأمور پليس
حمله كرده و راهي براي فرار پيدا كند .او حتي سعي ميكند با
گروگانگرفتن راننده تاكسي ،از محاصره پليس بگريزد .او هنگام
فرار از دست پليس درحاليكه سالح سرد در دست دارد روي
زمين ميافتد و چاقوي او به رانش اصابت ميكند .در نهايت
مأمور پليس وقتي ميبيند مرد سارق به اخطارهاي او بيتوجه
است ،به پاي وي شليك ميكند كه اين اصابت گلوله و خونريزي
شديد در نهايت باعث مرگ سارق ميشود.
بهدنبال اين ماجرا ،فيلمي كه از صحنه دستگيري سارق
توسط رهگذران تهيه شده بود ،به سرعت در شبكههاي اجتماعي
دست بهدست شد و حتي كار به جايي رسيد كه رسانههاي معاند
فارسيزبان هم وارد ماجرا شدند تا با شايعهسازي و دامن زدن
به شايعات ،از آب گلآلود به نفع خود ماهي بگيرند .اما حقيقت
ماجرا چه بود و چه اتفاقي افتاد كه مأمور پليس ناچار به شليك
به سوي سارق خشن شد؟
سردار قنبري ،رئيس پليس استان لرستان در اينباره به

تسنيم گفت :بررسيهاي انجامشده درباره سوابق سارق متوفي،
بيانگر اين است كه اين فرد در شعب  ۷و  ۹دادياري شهرستان
خرمآباد و همچنين استانهاي ديگر بهعلت سرقتهاي متعدد
تحت تعقيب بوده و اعترافات همدست وي نيز اين مسئله را
ثابت ميكند .همدست سارق متوفي كه در اين ماجرا دستگير
شده ،اعتراف كرده كه آنها در مدت كوتاهي ۶فقره سرقت وجه
نقد از داخل خودرو را رقم زده بودند و تمامي مالباختگان هم
شناسايي شدهاند.
سردار قنبري ادامه ميدهد :آخرين سرقتي كه سارق
كشتهشده و همدستش رقم زده بودند ،در شهريورماه و از يك
خودروي سواري رقم خورد .سارقان آن روز با كمين مقابل بانكي
در خرمآباد متوجه مردي ميشوند كه پس از دريافت 7ميليون
تومان از بانك ،سوار ماشينش ميشود ،آنها پولهايش را سرقت
ميكنند و متواري ميشوند .درحاليكه تحقيقات براي دستگيري
سارقان ادامه داشت ،روز حادثه مالباخته اين دو نفر را در خيابان
علوي خرمآباد بهصورت ناگهاني ميبيند و ماجرا را به پليس
اطالع ميدهد .در ادامه تيمي از مأموران راهي محل ميشوند و
با مشاهده سارقان ،براي دستگيري آنها وارد عمل ميشوند.
در اين ميان يكي از سارقان تسليم و دستگير ميشود اما
سارق ديگر در برابر پليس مقاومت ميكند .اين مرد حتي به
ايست و هشدارهاي پليس توجه نكرده و با گروگانگيري راننده
تاكسي قصد فرار از چنگال قانون را داشته كه مأمور پليس با

رشادت مانع فرار متهم ميشود.
به همين دليل مجددا سارق به مأمور حملهور و اين بار مأمور
را مجروح ميكند كه مأمور پس از دادن هشدارهاي قانوني
براي دستگيري و دفاع از جان خود ،تيراندازي ميكند و آنچه
در فيلم منتشره آمده در حقيقت لحظات پايان دستگيري سارق
بوده است.رئيس پليس لرستان با رد شايعه مربوط به بازداشت
مأموري كه در عمليات حاضر بوده ،ادامه ميدهد :بازداشت مأمور
مربوطه صحت ندارد و مأمور به وظيفه ذاتي خود عمل كرده و
اقدام وي قانوني بوده است .فرمانده انتظامي لرستان در مورد اين
شايعه كه پليس بدون شليك تير هوايي اقدام به شليك به سارق
كرده ،ميگويد :اين حرف صحت ندارد و توسط مأمور در لحظات
اول  ۴تير هوايي شليك شده است و برابر قانون بهكارگيري
سالح ،بايد متهم به هشدار پليس توجه ميكرد .پس از اين
ماجرا عدهاي شايعه كردند كه مأموران هنگام خونريزي سارق ،از
دادن آب به او نيز امتناع كردند كه بايد گفت ،بنا به توصيههاي
پزشكي ،براي فردي كه داراي خونريزي است ،آب حكم سم دارد
و مأموران مجاز به دادن آب از نظر پزشكي نبودهاند.
سردار قنبري با رد اين شايعه كه پليس سارق را بعد از
خونريزي به بيمارستان نرسانده نيز ميگويد :پس از اقدامات
اوليه براي بند آوردن خونريزي سارق ،او به سرعت با خودروهاي
عبوري به بيمارستان منتقل شد كه بهعلت خونريزي شديد
جانش را از دست داد.

دستگیری  2دزد حرفهای به اتهام قتل زن سالمند سر سجاده نماز
برای سرقت طالجات او در تهران

معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران
بزرگ از قتل پیرزنی  70ساله در سر سجاده نماز خبر داد
و سرنخهای به دست آمده در رسیدگی به پرونده را تشریح
کرد.
به گزارش ایسنا ،حوالی ساعت  16روز  26شهریور،
از طریق مرکز فوریتهای پلیسی  110یک فقره کشف
جسد متعلق به پیرزنی  70ساله در محل سکونتش واقع
در خیابان امام رضا به کالنتری  158کیانشهر اعالم شد
که با حضور مأموران کالنتری در محل و تأیید خبر کشف
جسد که به علت اصابت ضربات جسم تیز به ناحیه سر و
قسمت چپ سینه به قتل رسیده بود ،بالفاصله موضوع به
بازپرس ویژه قتل و اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ
اعالم شد .پس از تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع قتل
عمد و به دستور بازپرس شعبه هشتم دادسرای ناحیه 27
تهران ،پرونده برای رسیدگی در اختیار اداره دهم پلیس
آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.
همسر مقتول پس از حضور در اداره دهم ،در اظهاراتش
به کارآگاهان گفت :ساعت  12:30در حالی که همسرم
در خانه حضور داشت و آماده خواندن نماز شده بود ،برای
خواندن نماز جماعت در مسجد محل از خانه خارج شدم.
حدودا ساعت  14بود که به خانه بازگشتم اما بر خالف
همیشه در آپارتمان قفل شده بود و همسرم نیز پاسخگوی
تماسهای تلفنی نبود .این در حالی بود که همسرم در
خصوص خروج خود از خانه چیزی عنوان نکرده بود .لذا
بالفاصله با فرزندانم تماس گرفتم و آنها نیز پس از دقایقی
به محل آمدند اما آنها نیز موفق به باز کردن در آپارتمان

نشدند .حتی کلیدساز هم موفق نشد در آپارتمان را باز کند.
نهایتا تصمیم گرفتیم در ورودی آپارتمان را تخریب کنیم و
وارد خانه شویم که پس از ورود ،با پیکر خونآلود همسرم
روی زمین روبهرو شدیم.
با بررسی دقیق آثار بهدستآمده از صحنه ارتکاب
جنایت از قبیل اصابت ضربات جسم تیز به قسمتهای
پشت سر و کتف سمت چپ ،آثار پارگی ناشی از اصابت
جسم تیز روی چادر نماز مقتول و  ...که نشان از وقوع
جنایت در زمان خواندن نماز داشت ،عدم وجود هر گونه آثار
تخریب تا قبل از ورود همسر مقتوله و فرزندانش به محل
جنایت ،سرقت تمامی طال و جواهرات مقتول و اطالع از
محل نگهداری آنها و دیگر شواهد و دالیل به دست آمده از
محل بررسی صحنه جنایت ،کارآگاهان اطمینان پیدا کردند
که جنایت با انگیزه سرقت طالجات و توسط فرد یا افرادی
صورت گرفته است که بدون هرگونه درگیری یا اجبار ،وارد
خانه شده و مقتول را در حال خواندن نماز از پشت سر مورد
حمله و اصابت ضربات جسم تیز قرار داده و پس از سرقت
طال و جواهرات نیز از محل متواری شدهاند.
پس از گذشت حدود  24ساعت از وقوع قتل ،یکی از
طالفروشان منطقه کیانشهر با مرکز فوریتهای پلیسی
 110تماس گرفت و اطالع داد که جوانی حدودا  20ساله
قصد فروش حدود  200گرم طال و جواهر را دارد و احتمال
میدهد که این طال و جواهرات مسروقه هستند.
بالفاصله با اعالم خبر به کالنتری  158کیانشهر،
مأموران کالنتری در محل طالفروشی حاضر و نسبت
به دستگیری این جوان  20ساله با هویت «امید.ن»

اقدام کردند.با شناسایی طال و جواهرات به دست آمده
توسط اعضای خانواده مقتول ،امید برای انجام تحقیقات
به اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل شد که
بالفاصله در همان مراحل اولیه تحقیقات به عنوان یکی
از بستگان نزدیک مقتول مورد شناسایی قرار گرفت اما در
بازجوییهای پلیس منکر هرگونه ارتکاب جنایت شد و در
خصوص طال و جواهرات مقتول نیز به کارآگاهان گفت:
روز جنایت وارد خانه مقتول شدم و فهمیدم یکی از بستگان
مقتول به نام محسن ،با چاقو مقتول را زده و قصد سرقت
طال و جواهرات وی را دارد .به تعقیب محسن پرداختم تا
اینکه او با رها کردن کیسه حاوی طال و جواهرات از محل
متواری شد .من هم پس از برداشتن طال و جواهرات قصد
فروش آنها را داشتم که دستگیر شدم .با توجه به اظهارات
امید ،بالفاصله محسن نیز دستگیر و به اداره دهم پلیس
آگاهی تهران بزرگ منتقل شد .محسن پس از مواجهه
حضوری با امید ،در اظهاراتش به کارآگاهان گفت :روز
حادثه من در حال تعلیم رانندگی بودم و به هیچوجه از
موضوع جنایت یا سرقت طال و جواهرات اطالعی ندارم.
براساس اعالم مرکز اطالعرسانی پلیس پایتخت
سرهنگ علیرضا حاجیزاده معاون مبارزه با جرایم جنایی
پلیس آگاهی تهران بزرگ ،با اعالم این خبر گفت :با توجه
به شواهد و دالیل به دست آمده و با وجود عدم اعتراف به
ارتکاب جنایت تا به این لحظه از تحقیقات ،قرار بازداشت
موقت از سوی مقام قضایی صادر و متهم اصلی پرونده
برای ادامه تحقیقات در اختیار اداره دهم پلیس آگاهی
تهران بزرگ قرار گرفته است.

جنایت آتشین زن کینهجو برای رسیدن به عشق دوران جوانی!

خانواده زنی جوان که قربانی حسادت شده و به قتل رسیده
بود ،به قرار منع تعقیب دامادشان اعتراض کردند و خواستار
بازداشت او شدند.
به گزارش شرق ،قتل این زن جوان که نیلوفر نام داشت ،یک
سال قبل اتفاق افتاد .آن زمان اهالی خیابانی در غرب تهران به
آتشنشانی خبر دادند خانهای آتش گرفته و شعلهها آنقدر بلند
است که احتمال آتشگرفتن خانههای مجاور هم وجود دارد.
وقتی مأموران آتشنشانی موفق به مهار حریق شدند و داخل
خانه سوخته رفتند ،جسد زنی را پیدا کردند که هرچند نیمی از
بدنش سوخت ه بود اما شواهد نشان میداد به قتل رسیده و سپس
سوزاندهشدهاست ضمن اینکه کارشناسان آتشنشانی هم اعالم
کردند آتشسوزی عمدی به نظر میرسد .با توجه به پیداشدن
جسد زنی در محل حادثه ،بازپرس جنایی در جریان قرار گرفت و
به دستور او جسد به پزشکی قانونی انتقال یافت و تحقیقات برای
روشنشدن ماجرا آغاز شد.
وقتی مأموران دوربین مداربستهای را که مقابل ساختمان کار
گذاشته شد ه بود ،موردبررسی قرار دادند ،متوجه شدند دقایقی
قبل از آتشسوزی خواهرشوهر مقتول از خانه خارج شده و سپس
پشت سر او از خانه بیرون رفته است .این در حالی
زنی دیگر نیز 
بود که شوهر مقتول به نام فرید در خانه حضور نداشت و آنطور
که اطرافیان میگفتند به یک سفر کاری رفته بود .مأموران
خواهرشوهر نیلوفر را موردبازجویی قرار دادند.
او گفت« :من نمیدانم چه اتفاقی افتاده است .فقط برای
بردن بچه برادرم پیش نیلوفر رفتم ،چون بچه میخواست با
بچههای من بازی کند .قصد دیگری هم نداشتم و بعد از اینکه
خانه آتش گرفت موضوع را متوجه شدم و نمیدانم زنی که بعد
از من از خانه خارج شده کیست».
بررسیها نشان داد آن زن ستاره نام دارد و از دوستان
خانوادگی مقتول بود که گاهی به خانه او رفتوآمد داشت .ستاره
نیز منکر اطالع از قتل شد اما آنچه از بررسی زندگی خصوصی

فرید به دست آمد ،راز قتل را فاش کرد .پلیس متوجه شد هرچند
فرید در سفر بوده و زمان قتل در خانهاش حضور نداشته اما از
مدتها قبل با ستاره رابطه برقرار کرده و نیلوفر هم متوجه شده
بود زنی به غیر از خودش در زندگی شوهرش وجود دارد و این
موضوع باعث اختالف آنها شده بود ،همچنین مشخص شد فرید
قصد داشت از همسرش جدا شود ،اما نیلوفر نمیدانست دلیل این
تصمیم چیست و بارها از شوهرش پرسیده بود چرا میخواهد
چنین کاری بکند ولی جوابی نگرفتهبود.
مادر مقتول به مأموران گفت« :رفتارهای فرید طوری بود
ک بار
که ما فهمیدهبودیم او به دخترمان خیانت میکند ،حتی ی 
نیلوفر به محل کار شوهرش رفته و از او پرسید ه بود چه کسی
برایت دستهگل آورده که او گفت ه بود از دوستان قدیمم برای
دیدنم آمده بود با اینکه نیلوفر تشخیص دادهبود سلیقه یک زن
در انتخاب گلها نقش داشته اما نمیخواست باور کند شوهرش
به او خیانت میکند .دخترم میگفت سفرهای شوهرش زیاد شده
است و شبها هم با کسی تلفنی صحبت میکند .ما هیچوقت
فکر نمیکردیم این شخص ستاره باشد».
تحقیقات فاش کرد آشنایی ستاره و فرید به سالهای قبل
از ازدواج مرد جوان بازمیگردد .این دو  ١٠سال قبل از حادثه
رابطهای عاشقانه با هم داشتند و بعد از مدتی تصمیم به ازدواج
گرفتند .اما بنابر دالیلی از زندگی همدیگر بیرون رفتند فرید با
نیلوفر ازدواج کرد و ستاره هم با مردی دیگر زندگی مشترک
تشکیل داد .مدتی بعد فرید و نیلوفر بچهدار شدند .آنها صاحب
پسری هفتساله بودند که ستاره و فرید یکبار دیگر اتفاقی
همدیگر را در یک میهمانی دیده و عشق سالهای دور دوباره به
سراغ آنها آمد و با هم رابطه برقرار کردند.
فرید درباره نحوه آشنایی دوبارهاش با ستاره به مأموران گفت:
«در یک میهمانی همدیگر را دیدیم و از سالهایی که از هم دور
بودیم گفتیم .بعد از آن ستاره به من گفت از شوهرش جدا شده و
حاال تنها زندگی میکند .ارتباط ما اول تلفنی بود ،کمکم احساس

کردم مثل همان سالها ستاره را دوست دارم .رابطه ما بیشتر شد
و او را صیغه کردم .با هم به سفر میرفتیم و خیلی خوب بودیم
برای اینکه با ستاره به صورت دائم ازدواج کنم باید از نیلوفر جدا
میشدم اما ما پسری داشتیم که او خیلی آسیب میدید .ماجرای
جدایی را به نیلوفر گفته بودم اما قبول نمیکرد و میگفت باید
دلیلی بیاوری .تصمیم گرفتم نگویم زنی دیگر در زندگی من است
چون قطعا به ستاره شک میکردند .ستاره چندبار به خانه من و
نیلوفر هم آمدهبود و زنم را میشناخت.
این مرد در ادامه گفت« :چند روز قبل از حادثه من به یک
سفر کاری رفتم .ستاره همراهم نبود .به او گفتم همکارانم متوجه
میشوند بنابراین نمیتوانم تو را با خودم ببرم .من و ستاره با هم
بحث کرده بودیم و رابطهمان داشت کمرنگ میشد .داشتم به
این فکر میکردم که بهجای جدایی از نیلوفر ،از ستاره جدا شوم
که به من خبر دادند همسرم کشته شده است» .با فاششدن
رابطه ستاره و فرید این زن مجبور شد به قتل اعتراف کند.
او گفت« :فرید میخواست من را بهخاطر نیلوفر ترک کند.
این اتفاق یکبار  ١٠سال قبل افتادهبود .من به نیلوفر حسادت
میکردم به همین خاطر هم وقتی برای دیدنش به خانهاش رفتم،
یکدفعه چنان عصبی شدم که چاقو را برداشتم و با او درگیر شدم
و چند ضربه بر بدنش زدم .نیلوفر روی زمین افتاد ،نمیتوانستم
کاری کنم جز اینکه خانه را آتش بزنم .درگیری ما درست زمانی
اتفاق افتاد که خواهر فرید به خانه او آمد و بچه فرید را با خودش
برد .من هم فرصت را مناسب دیدم تا با او درگیر شوم».
بعد از پایان اعترافات متهم با توجه به اینکه فرید از موضوع
قتل خبر نداشت و زمان حادثه در شهرستانی دیگر بود ،بازپرس او
را از اتهام معاونت در قتل تبرئه کرد اما این برائت مورد اعتراض
اولیایدم قرار گرفت و آنها با این ادعا که دامادشان با رابطهای
که برقرار کرده باعث این قتل شده است ،خواستار تجدیدنظر در
این حکم شدند .اعتراض اولیایدم اکنون برای بررسی به شعبه
هشت دادگاه کیفری شماره یک ارسال شده است.

جامعه

13
مجازات قصاص برای پسر
19ساله به اتهام قتل زن همساي ه
حین سرقت طالجات او در تهران
حكم اعدام پسري كه زني را هنگام سرقت طال و
جواهراتش به قتل رسانده بود در ديوان عالي كشور تاييد
شد .به گزارش اعتماد ،پنجم فروردين  ٩١ماموران پليس
از كشف جسد زني ميانسال در خانهاش در ورامين باخبر
شدند .با حضور ماموران در محل مشخص شد متوفي با
ضربات چاقو دچار خونريزي شده و جان خود را از دست
داده است .به اين ترتيب پروندهاي با موضوع «قتل عمد»
تشكيل و تيمي از كارآگاهان رسيدگي به آن را آغاز كردند
و پس از انجام تحقيقات ميداني از اهالي محل و شاهدان
حادثه پسري  ١٩ساله از همسايگان مقتول را به اتهام
قتل دستگير كردند .با آغاز بازجوييها پسر جوان درباره
روز حادثه به كارآگاهان گفت« :مقتول همسايهام بود .او
تنها زندگي ميكرد و طال و جواهرات زيادي داشت .من
وسوسه شده بودم كه جواهراتش را بدزدم براي همين
نقشه سرقت را كشيدم .روز حادثه از بالكن وارد خانهاش
شدم و طالها را سرقت كردم اما وقتي ميخواستم فرار
كنم او من را ديد و شناخت .من كه خيلي ترسيده بودم
با چاقو او را به قتل رساندم ».با ثبت اعتراف متهم،
پرونده براي رسيدگي به شعبه  ١١٣وقت دادگاه كيفري
استان تهران به رياست قاضي عزيزمحمدي ارسال شد و
متهم در اين شعبه با تكرار اعترافش و به دليل درخواست
اولياي دم به قصاص محكوم شد .با تاييد اين حكم در
شعبه اول ديوان عالي كشور ،متهم در يك قدمي چوب ه
دار قرار گرفت.
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رهایی مرد گروگان با دستگیری  2آدمربا
قبل از اخاذی میلیونی از خانواده او در غرب تهران
باجگیران ،پدر خانوادهای را از جلوی خانهشان ربودند
و به گروگان گرفتند.
به گزارش ایران ،پلیس سر قرار میلیونی دو گروگانگیر
را به دام انداخته است .ساعت  10صبح  29شهریور ماه
سال جاری مرد  50سالهای درحال شستن خودرویش در
منطقه پیکانشهر بود که از سوی  3سرنشین یک خودرو
ربوده شد .وقتی ماجرای این گروگانگیری به گوش خانواده
وی رسید آنها شوکه شدند و هرگز باور نمیکردند پدرشان
ربوده شده باشد.
بدینترتیب یکی از دختران خانواده بالفاصله به
کالنتری  181عوارضی رفت و از گم شدن پدرش خبر داد.
وی درحالی که گریه میکرد با ترس و دلهره به مأموران
گفت :صبح پدرم برای شستن خودرویش در کوچه بود
که ناگهان گم شد .ساکنان منطقه که شاهد این ماجرا
بودند به ما گفتند پدرم را با یک خودروی سواری ربودند
و گریختند .وقتی از این ماجرا مطلع شدیم ترس همه
جانمان را فراگرفت چرا که پدرم با هیچ کس مشکلی
نداشت و حاال نمیدانیم چه بالیی بر سر او آمده است.
با اظهارات دختر جوان پرونده برای بررسی در دستور کار
تیمی از پلیس آگاهی تهران قرار گرفت و تحقیقات پلیسی
نشان داد مرد  50ساله از سوی باجگیران منطقه ربوده
شده است.
با بدست آمدن این سرنخ ،پلیس به دنبال ردیابی
گروگانگیران بود که آنها با خانواده وی تماس گرفتند و
تقاضای  4میلیون تومان در ازای آزادی پدرشان کردند.

یکی از گروگانگیران در تماس تلفنی به دختر خانواده
گفت اگر  4میلیون تومان پول به او ندهد پدرش را خواهد
کشت.
دختر جوان که صدای ضجهها و فریاد پدرش را شنید
قبول کرد تا در ازای آزادی پدرش به تبهکاران باج بدهد.
خانواده گروگان با آموزشهای تخصصی از سوی پلیس
موقعیت قرار پرداخت پول را با باجگیران هماهنگ کردند
تا ساعت  3صبح  30شهریورماه در منطقه وردآورد پول را
به آنها بدهند .بدینترتیب وقتی گروگانگیران از راه رسیدند
پس از دریافت پول غافلگیر شدند و در دام پلیس افتادند.
مرد  50ساله که باور نداشت از دام آدمربایان خالص
شده است درحالی که صورتش از شدت کتک زخمی
و کبود شده بود به مأموران گفت :در این مدت  3مرد
تبهکار مرا به جنگل چیتگر بردند و تا میتوانستند کتکم
زدند به طوری که یکی از پردههای گوشم پاره شد و
دندههایم شکسته است .آنها وقتی با دخترم تماس گرفتند
مجبورم کردند تا از او بخواهم پول را برایشان بیاورد و
من که ترسیده بودم نمیدانستم چه کنم .عجیب اینکه
دو گروگانگیر که راننده خودرو و یکی از آدمربایان بودند
اصرار بر بیگناهی کردند.
راننده خودرو در بازجوییها به پلیس گفت :من گناهی
ندارم و تنها راننده آژانس بودم 2 .نفر به من پول دادند
و گفتند در ازای گرفتن پول این مرد را تحویل دهم و
برگردم .تبهکار دیگر نیز خود را بیگناه جلوه داد و سخنی
نگفت.

دستگیری  8دزد حرفهای به اتهام  52فقره سرقت از منازل در آمل

ساختمانهای مخروبه و نیمهساز ،پایگاه دزدان خانههای ویالیی شهرستان آمل بودند.
به گزارش ایران ،دزدان شب رو با کمین در این ساختمانها به بررسی خانههای اطراف
میپرداختند و هنگامی که از خالی بودن خانه اطمینان پیدا میکردند نیمه شب با تخریب در ورودی
و شکستن قفلها وارد آنجا شده و نقشه سرقت خود را اجرایی میکردند.
اقدامات مأموران برای ردیابی دزدان با اعالم شکایتهای متوالی از وقوع سرقت خانه هنگام
نیمه شب در مناطق مختلف آمل در دستور کار قرار گرفت.
سرهنگ گنجیان ،فرمانده انتظامی شهرستان آمل گفت« :این متهمان در ساعات نخست شب
به ساختمانهایی که در محیطهای روستایی یا در مجاورت ساختمانهای نیمه کاره یا مخروبه قرار
داشتند و ساکنین آنها حضور نداشتند وارد شده و اقدام به سرقت وجه نقد و طال میکردند.
مقام انتظامی در تشریح خبر فوق گفت :درپی وقوع چندین فقره سرقت خانههای ویالیی
در سطح شهرستان آمل با این شگرد که دزدان در ساعات نخست شب از ساختمانهایی که در
محیطهای روستایی یا در مجاورت ساختمانهای نیمه کاره یا مخروبه قرار داشتند و ساکنان آنها
حضور نداشتند ،با تخریب در یا پنجره وارد ساختمان شده و ضمن سرقت وجوه نقد و طالجات،
دوربین و لپ تاپها را نیز به سرقت برده و همچنین سرقت آنها در چند فقره با تخریب گاوصندوق
همراه بود .وی افزود :رسیدگی به این پروندهها در دستور کار پلیس آگاهی آمل قرار گرفت تا اینکه

مأموران آگاهی با فعال کردن منابع و پس از یکسری اقدامات اطالعاتی و عملیاتی ،باندی از دزدان
خانه را شناسایی و در چند عملیات غافلگیرانه و همزمان ،تعداد  8نفر از اعضای این باند با عنوان
دزد و مالخر را دستگیر کردند.
سرهنگ گنجیان تصریح کرد :متهمان سعی داشتند با اظهارات ضد و نقیض خود را بیگناه جلوه
دهند اما با استفاده از شگردهای خاص پلیسی چارهای جز اعتراف نداشته و به جرم خود مبنی بر
سرقت از خانهها در شهرستانهای آمل و یکی از شهرهای اطراف اعتراف کردند.
فرمانده شهرستان آمل ادامه داد :متهمان با هویت «کریم»« ،قدرتاهلل»« ،رحیم»« ،میالد»،
«ضیاء»« ،محمدرضا»« ،محسن» و «غالمحسین» به مقر پلیس منتقل شده و در بازجوییهای
انجام شده به  52فقره سرقت خانه اعتراف کرده و عنوان داشتند که در این سرقتها پس از
دستبرد به خانههای مذکور ،وجوه نقد و طالها را به سرقت بردند .همچنین با اقرار دزدان و تشریح
صحنههای سرقت ،کلیه مالباختگان شناسایی و اموال دزدی کشف و متهمان نیز به مرجع قضایی
معرفی و روانه زندان شدند.سرهنگ گنجیان در پایان با بیان اینکه تحقیقات پیرامون این موضوع
ادامه دارد ،از مردم خواست ،خانههای خود را به انواع تجهیزات حفاظتی و ایمنی ضد سرقت مجهز
کرده و نسبت به پرسه زنی افراد مشکوک و غیربومی در ساعات مختلف روز و شب بیتفاوت نبوده
و جهت بررسی موضوع حتم ًا با پلیس  110تماس و موضوع را اعالم کنند.

______________________________________________________
17924281665
			
شماره مکانیزه139430400901038058 :
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود پیشاهنگام آفتاب هنر در تاریخ  1394/04/23به شماره ثبت  475697به
شناسه ملی  14005088460ثبت و امضای ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع
عموم آگهی میگردد.
موضوع شرکت :انجام کلیه امور مربوط به تهیه ،تولید ،چاپ ،طراحی و اجرای گرافیکی ،برگزاری جشنها و
سمینارها و همایشها ،واردات و صادرات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی ،اخذ وام از کلیه بانکها جهت موضوع
شرکت .کلیه موارد (در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیصالح)
مدت شرکت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
مرکز اصلی شرکت :تهران ،خیابان شهید مطهری بعد از خیابان شهید مفتح پالک  212طبقه  1واحد  2کد
پ 1575843813
سرمایه شرکت :مبلغ  1000000ریال میباشد.
اولین مدیران شرکت:
حنانه صنعتگران کاشانی به سمت عضو هیات مدیره به شماره ملی  0075225549دارنده  400000ریال
سهمالشرکه و آقای محمد گودرزی به سمت مدیرعامل و رئیس هیات مدیره به شماره ملی 0532448375
دارنده  600000ریال سهمآلشرکه برای مدت نامحدود تعیین شدند.
دارندگان حق امضا:
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ،سفته ،بروات ،قراردادها و عقود اسالمی با امضای محمد
گودرزی به سمت رئیس هیات مدیره و محمد گودرزی به سمت مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
اختیارات نماینده قانونی:طبق اساسنامه
(ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد).
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری -سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
103524
______________________________________________________
17924282041
			
شماره مکانیزه139430400901038481 :
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود تابان گستر امیر در تاریخ  1394/04/23به شمراه ثبت  475691به شناسه
ملی  14005088266بثبت و امضای ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم
آگهی میگردد.
 موضوع شرکت :طرحریزی و تهیه و نصب و نگاهداری تاسیسات ساختمانی شامل تاسیسات حرارت مرکزی،تهویه مطبوع ،آسانسور ،وسایل بهداشتی و تجهیزات بیمارستانی و سردخانه و آشپزخانه و رختشویانه و تهیه و
اجرای طرحهای مربوط به تاسیسات گاز و آب و فاضالب و برق و تلفن و نظایر آن در داخل ساختمانها .طراحی،
اجرا و نگهداری فضای سبز ،چمنکاری ،گلکاری ،درختکاری ،احداث باغهای تفریحی ،تفرجگاهها ،ویالها و
تخلیه و بارگیری انواع بارها مطابق با استانداردهای ایمنی ،جابجایی اثاث منزل ،اداره و محیطهای مختلف کار
نظافت منازل ،آپارتمانها ،مجتمعهای مسکونی ،تجاری ،اداری و صنعتی ،تعمیرات جزئی و کلی و خدمات فنی
ساختمان ،رنگکاری ،مولتیکالر ،کفپوش ،ایزوگام ،لولهبازکنی و تخلیه چاه و جدولکشی و لکهگیری آسفالت
جادهها معابر و رنگکاری آنها ،تایپ ،تکثیر ،منشیگری و پشتیبانی ادارات و شرکتها برگزاری مراسم جشنها
و سوگواریها و تامین نیروی خدمات در کلیه مراسم جهت طبخ و توزیع غذا ،راهاندازی و نگهداری سلف سرویس
کارخانجات ،ادارات و موسسات دولتی و غیردولتی و انجام امور سرایداری (در صورت ضرورت قانونی انجام
موضوعات پس از اخذ مجوزهای الزم).
 مدت شرکت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت :تهران پونک اشرفی اصفهانی ،شهرک نفت نبش کوچه شانزدهم پالک  2واحد 15کدپستی 1469854438
 سرمایه شرکت :مبلغ  10000000ریال میباشد. اولین مدیران شرکت:آقای اقبال فرهنگی حصار به سمت عضو هیات مدیره به شماره ملی  1466744448دارنده  100000ریال
سهمآلشرکه و آقای ناصر فرهنگی حصار به سمت مدیرعامل ور ئیس هیات مدیره به شماره ملی 1467299601
دارنده  9900000ریال سهمآلشرکه برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند.
 دارندگان حق امضا :کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ،سفته ،بروات ،قراردادها عقوداسالمی با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
 -اختیارات نماینده قانونی :طبق اساسنامه

(ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد).
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری -سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
103525
______________________________________________________
17923833035
			
شماره مکانیزه139430400901031773 :
آگهی تغییرات شرکت مصرف کارگران کارخانه ثبات شرکت تعاونی به شماره ثبت  38062و شناسه ملی
10100834817
به استناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ  1394/03/06و نامه شماره  932/118/67542مورخ  1394/03/10اداره
تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان قرچک تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
مجتبی محبی عزیز کندی ک.م  0421864958به جای عباس افشاری به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره
و علی اکبر کریمی ک.م  0490190170به سمت رئیس هیات مدیره وغالمرضا خانی ک.م  0420296069به
سمت نایب رئیس هیات مدیره و مهدی دلخاک ک.م  0060742062به سمت منشی هیات مدیره و عباس
افشاری ک.م  0421318074به سمت عضو هیات مدیره برای مدت مدت تصدی مدیران انتخاب گردیدند.
کلیه اوراق و اسناد تعهدآور بانکی و قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره(رئیس یا نایب
رئیس هیات مدیره) و در غیاب مدیرعامل دو نفر از اعضای هیات مدیره (رئیس و نایب رئیس هیات مدیره) با
مهر شرکت و اوراق و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل با مهر شرکت معتبر میباشد.
با ثبت این مستند تصمیمات انتخاب و تعیین سمت هیات مدیره ،تعیین وضعیت حق امضا ،تغییر نماینده شخص
حقوقی مدیرعامل 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
105844
______________________________________________________
17923949792
			
شماره مکانیزه139430400901036080 :
تاسیس شرکت تعاونی مسکن کارکنان شرکت نفت مناطق مرکزی ایران در تاریخ  1394/04/14به شماره ثبت
 475189به شناسه ملی  14005065756ثبت و امضای ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر
جهت اطالع عموم آگهی میگردد.
موضوع شرکت :تهیه زمین مسکونی ،ساختمان ،خانه و آپارتمانهای مسکونی و واگذاری واحدهای مسکونی نقدا
یا به اقساط به اعضا و همچنین ایجاد تاسیسات عمومی مورد استفاده مشترک اعضا ،خرید واحدهای مسکونی
نیمه تمام و یا تکمیل شده و واگذاری به اعضای تبصره  .1تعاونی میتواند برای اجرای تمام یا قسمتی از موضوع
و حدود فعالیت مقرر در این ماده با رعایت مقررات قانونی و اساسنامه و قراردادهای منعقده از سرمایه و ذخایر
موجود ،پسانداز اعضای برای تهیه مسکن ،اعتبارات و سرمایهگذاریهای بخشهای دولتی ،عمومی ،تعاونی،
بانک توسعه تعاون و اشخاص حقیقی و حقوقیدیگر ،هدایای نقدی و جنسی اعضای و غیراععضای استفاده
نموده و اقدام به اخذ اعتبارات و تسهیالت بانکی و انعقاد قرارداد مشارکت مدنی و یا قراردادهای ذیربط دیگر با
بانکها نماید و در این صورت مکلف است طبق قراردادهای منعقده به تکالیف و تعهدات خود در قبال منابع و
مآخذ مذکور عمل نماید،تبصره  :2تعهدات عضو و تعاونی در امور مربوط به تهیه زمین ،آمادهسازی ،اخذ مجوز
ساخت ،احداث ساختمان و چگونگی عقد قرارداد و واگذاری واحدها به اعضا و امور مربوط به بعد از واگذاری،
لغو عضویت و همچنین ایجاد تاسیسات عمومی مورد استفاده مشترک آنان و سایر موارد مطابق با فضل چهارم
اساسنامه است .تبصره  :3احداث خانه یا آپارتمان و سایر اقدامات موضوع این ماده برای غیر اعضا (جز نهادها و
سازمانهای دولتی،عمومی ،تعاونی و به اشخاص معرفی شده از سوی آنها که در تأمین زمین و سرمایه تعاونی
مشارکت نمودهاند و همچنین سهامداران غیرعضو) ممنوع است.
مدت شرکت :از تاریخ ثبت به مدت  5سال
مرکز اصلی شرکت :تهران خیابان حافظ خیابان رودسر غربی پالک  30کدپستی 1593644314
سرمایه شرکت :مبلغ  200000000ریال منقسم به  200سهم  1000000ریالی که تعداد  200سهم آن با نام
میباشد که مبلغ  70000000ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره  179-1701مورخ 1393/5/13
نزد بانک توسعه تعاون شعبه سپهبد قرنی پرداخت گردیده است.
اولین مدیران شرکت:
غالمحسین منتظری به شماره ملی  2491549786به سمت رئیس هیات مدیره
علی کالکی به شماره ملی  0066728266به سمت نایب رئیس هیات مدیره
داود فراهانی به شماره ملی  0052777138به سمت منشی هیات مدیره
محمدرضا خطیبی به شماره ملی  0532260937به سمت عضو هیات مدیره

دستگیری سرهنگ قالبی به اتهام
کالهبرداری از کسبه با جعل عنوان در بابل

نا آشنا بودن مأمور قالبی به درجههای نظامی کار دستش داده راز اقدامات
خالفکارانه او را فاش کرد.
به گزارش ایران ،این مرد وقتی لباس افسران پلیس را پوشید و در حال انجام
معامله در یک نمایشگاه خودرو بود به دام پلیس افتاد .اقدامات پلیسی برای به
دست آوردن ردی از این مرد با مطرح شدن گزارشهایی از اقدامات کالهبردارانه
یک مأمور پلیس در دستور کار مأموران بابل قرار گرفته بود.
بنابر این گزارش ،مأموران کالنتری  15بابل هنگام گشتزنی در خیابانهای
منطقه متوجه حضور یک افسر پلیس با لباس فرم در داخل یک نمایشگاه خودرو
شدند.
آنان که به حرکات و رفتارهای این افسر پلیس مظنون شده بودند وارد نمایشگاه
شدند و افسر پلیس با دیدن مأموران گشت دستپاچه شد و سعی کرد تا خود را آرام
و خونسرد نشان دهد.
در همین هنگام افسر گشت پلیس در کنار آن مرد نشست و متوجه شد او در
صحبت با مرد نمایشگاهدار خود را سرهنگ پلیس معرفی کرده است.
با توجه به اینکه درجه نصب شده روی دوش وی چهار ستاره و سروانی بود،
افسر گشت از او درباره محل خدمتش پرسید و افسر مرموز که کام ً
ال خود را باخته
بود ناگهان از جابلند شده و سعی کرد پا به فرار بگذارد اما با تیز هوشی مأموران و
عکسالعمل بموقع آنها دستگیر شد.
سرهنگ سید محسن جعفری در تشریح این خبر گفت :مأموران گشت پاسگاه
حیدر کال در سطح حوزه استحفاظی به شخصی با نام «سعید» که با لباس کادر
پلیس در حال معامله خودرو بود مظنون شدند.
در بررسی ،بازدید و بازرسی از داخل کیف همراه این پلیس دروغین پیراهن
دیگری از لباس کادر نیروی انتظامی با درجه دیگری و عالئم و کاله سازمانی
کشف شد و پس از انتقال مرد تبهکار به پاسگاه ،وی در بازجویی اولیه اظهار داشت
که لباس را برای گرفتن بدهی خود از مردی به نام «مهدی» پوشیده است.
پس از تحقیقات بیشتر از پلیس قالبی ،اطالعات جدیدتری از وی به دست
آمد به گونهای که مشخص شد این مأمور قالبی معروف به «کامی» ،ساکن
یکی از استانهای همجوار با گرفتن دسته چک از یکی از بانکها در سطح شهر
اقدام به کالهبرداری و خرید کاشی و سرامیک ،خودرو ،پتو و فرش و ...کرده و
در ازای پرداخت پول اقدام به صدور چک بالمحل و بدون پشتوانه به بازاریها
کرده است.
سرهنگ جعفری اضافه کرد :تاکنون تعداد  4نفر از شاکیان شناسایی شدهاند و
همچنین اطالعات دیگری به دست آمده که وی از سوی مقامات قضایی نیز به
علت محکومیت مالی تحت تعقیب بوده است .فرمانده پلیس بابل به مردم هشدار
داد که در کلیه معامالت و خرید و فروش هرگونه کاال هشیاری الزم را دا شته
باشند و معامالت را در اماکن معتبر و مجاز انجام دهند.
الزم به ذکر است که متهم پس از تحقیقات و تشکیل پرونده قضایی به
دادسرای بابل معرفی و از آنجا با قرار قانونی به زندان بدرقه شد.

آرش اسماعیلی به شماره ملی  0062671286به سمت عضو هیات مدیره
ایرج معصومی به شماره ملی  1911302868به سمت عضو علیالبدل هیات مدیره و مدیرعامل
محمد علی جوکاری به شماره ملی  2391673191به سمت عضو علیالبدل هیات مدیره برای مدت  3سال
انتخاب گردیدند.
دارندگان حق امضا :کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک ،سفته ،بروات و اوراق بهادار با
امضای رئیس هیات مدیره به اتفاق مدیرعامل و مهر شرکت دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامهها با امضای
مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد.
اختیارات مدیرعامل:طبق اساسنامه
بازرس اصلی و علیالبدل:
سکینه فالح بجاربنه به شماره ملی  0054937418به سمت بازرس اصلی
شکراهلل محمدی به شماره ملی  5939838383به سمت بازرس اصلی
مهدی جهانبخش شجاعی به شماره ملی  5059786653به سمت بازرس علیالبدل برای مدت یک سال
انتخاب گردیدند.
رونوشت به :اداره کل وزارت تعاون بازگشت به شماره  932/15/238539مورخ 1393/9/18
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری -سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
105845
______________________________________________________
17923045989
		
شماره مکانیزه139430400901033648 :
آگهی تغییرات شرکت تعاونی گسترش تجارت تخت جمشید به شماره ثبت  467128و شناسه ملی
14004691461
به استناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ  1394/02/02و تاییدیه اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان تهران
به شماره  942/15/58068مورخ  94/3/2تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
محمد هادی محمودی با کد ملی  0440248851به سمت رئیس هیات مدیره
رسول ناصری با کد ملی  0082490821به سمت نایب رئیس هیات مدیره
محمد صالح شفیعی با کد ملی  1289707820به سمت منشی هیات مدیره
خانم فائزه عزیزی با کد ملی  00559824653به سمت مدیرعامل شرکت تعاونی انتخاب گردیدند.
کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور و اوراق بهادار شرکت با  2امضای :خانم فائزه عزیزی مدیرعامل به عنوان دارنده
امضا ثابت  .2آقای رسول ناصری نایب رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت تعاونی دارای اعتبار خواهند بود
و در غیاب نایب رئیس هیات مدیره امضای آقای محمد هادی محمودی به عنوان رئیس هیات مدیره معتبر است
و همچنین اوراق عادی شرکت تعاونی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است.
با ثبت این مستند تصمیمات تغییر نماینده شخص حقوقی مدیرعامل ،تعیین دارندگان حق امضا ،تعیین سمت
مدیران انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهیهای
سازمان ثبت قابل دسترس میباشد.
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری -سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
105846
______________________________________________________
17923929574
			
شماره مکانیزه139430400901034486:
آگهی تغییرات شرکت تعاونی مسکن کارکنان حوزه ستادی وزارت بازرگانی به شماره ثبت  32003و شناسه
ملی 10103597054
به استناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ  1393/11/12و مجوز شماره  942/15/55647اداره کل تعاون کار و
رفاه اجتماعی استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای سیدرضا میرآقایی به کد ملی  4070612300به سمت رئیس هیات مدیره
آقای مصطفی احترامی به کد ملی  0030784735به سمت نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل
آقای هوشمند فروتن به کد ملی  4010904461به سمت منشی هیات مدیره
کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور و اوراق بهادار شرکت با  2امضای  .1آقای مصطفی احترامی مدیرعامل به عنوان
دارنده امضای ثابت  .2آقای سیدرضا میرآقایی رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت تعاونی دارای اعتبار
خواهند بود .و در غیاب رئیس هیات مدیره امضای آقای هوشمند فروتن منشی هیات مدیره معتبر است .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
105847
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ارتباط استعمال سیگار با زخم معده

مدیر گروه بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی لرستان گفت :استعمال
دخانیات مقاومت معده را در برابر باکتریها پایین میآورد.
به گزارش ایسنا ،دکتر رضا ساالری با اشاره به عوارض مصرف دخانیات،
بیان کرد :استعمال دخانیات مقاومت معده را در برابر باکتریها پایین میآورد،
همچنین باعث تضعیف معده در خنثیسازی اسید معده ،مقاومت در برابر آن بعد
از غذا خوردن و بر جای ماندن باقیمانده اسید در معده و در نتیجه تخریب دیواره
آن میشود.
وی اضافه کرد :زخم معده افراد سیگاری به سختی درمان میشود و احتمال
بهبودی آن تا زمانی که فرد سیگاری است ،اکثرا اندک است.
ساالری با اشاره به عوارض بینایی دخانیات ،اظهار کرد :سیگار باعث استحاله
یا تخریب لکه زرد شده که یکی از مهمترین بیماریهای چشم است و پزشکان
به آن دژنراسیون ماکوال میگویند .دانشمندان در تحقیقاتی جدید اظهار داشتهاند
سیگاریها چهار برابر بیشتر از کسانی که سیگار نمیکشند در معرض نابینایی
حاصل از تخریب لکه زرد چشم قرار دارند .همچنین تحقیقات جدید نشان میدهد
بیش از  ۲۵درصد تخریب لکه زرد و اختالالت بینایی به علت کشیدن سیگار در
زمان حال یا گذشته است و درمان موثری برای آن وجود ندارد.
مدیر گروه بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی لرستان ادامه داد :حنجره
ارگان تولید صدا در انسان است ،عالوه بر آن حنجره در تنفس و بلع نیز نقش
دارد .سرطان حنجره از شایعترین سرطانهای سر و گردن بوده و ساالنه تعداد
زیادی از افراد در سراسر دنیا به این بیماری مبتال میشوند .سنین پس از  ٣٥سال
معمولترین اوقات برای بروز این سرطان است .خطر ابتالی مردان به این بیماری
در حال حاضر تقریبا چهار برابر زنان است .مصرف سیگار از اصلیترین علل این
بیماری است؛ به طوری که اغلب مبتالیان سابقه مصرف دخانیات دارند.

سودمندی مصرف «انگور سیاه» در استحکام
استخوانها ،درمان بیماریهای اعصاب و روان،
نقرس و کاهش اسید اوریک

یک متخصص علوم زیستی و گیاهان دارویی و مشاور طب سنتی گفت :انگور
در استخوان سازی ,نقرس ,اسید اوریک ,بیماریهای اعصاب و روان ,رفع دردهای
استخوانی و در تقویت عمومی بدن موثر است ،همچنین در روایات آمده است که
برای رفع غم و اندوه انگور سیاه مصرف کنید.
به گزارش تسنیم ،محمد دریایی متخصص علوم زیستی و گیاهان دارویی و
مشاور طب سنتی اظهار داشت :بر اساس اعتقاد ما و آنچه که در طب اهل بیت
آمده است افرادی که دچار مشکالت روان پریشی یا شیزوفرنی هستند را میتوان
با غذای سالم درمان کرد.
به گفته وی با مصرف روغن زیتون سالم ,انار ,دانه انار و آب انار میتوان
وسواس و مشکالت روان پریشی مانند شیزوفرنی را برطرف کرد البته هر فرد را با
توجه به مزاجش درمان میکنیم.
این متخصص علوم زیستی و گیاهان دارویی افزود :برخی از بیماریهای روان
پریشی را با انجیر که بستگی به مزاج افراد دارد و برخی را با خرما و برخی را با
انگور میتوان درمان کرد البته ناگفته نماند بسیاری از بیماریها با مصرف انگور
درمان میشود.
دریایی عنوان کرد :انگور و آب انگور در استخوان سازی ,بیماری نقرس ,اسید
اوریک ,بیماریهای اعصاب و روان ,رفع دردهای استخوانی ,تقویت عمومی بدن
و  ...موثر است ،همچنین انگور و آب انگور به عنوان ماده غذایی است که به
پاکسازی عمومی بدن کمک میکند .وی ادامه داد :در حدیثی از امام جعفر صادق
علیه السالم نقل شده است که فرمودند :پس از طوفان نوح که آب زمین را شست
و حضرت نوح در قبرستانها استخوان مردگان را دیـد ،بـىتـابـى شدیدى را آغـاز
کرد و بـسیـار انـدوهـنـاک گـشـت .خـداونـد متعال به او وحى کرد که انگور
سیاه بخور تا غم و اندوه تو برطرف شود.
این متخصص علوم زیستی و گیاهان دارویی خاطرنشان کرد :انگور سیاه
سرشار از آنتی اکسیدانهای بسیار قوی ,امالح و ویتامینهای با ارزش دارد که
میتواند خون را شستشو دهد؛ بنابراین انگور سیاه یک غذای کامل است.

التهاب روده ،پوکی استخوان و کم خونی
از عوارض گیاهخواری طوالنی مدت

یک متخصص تغذیه ،التهاب روده ،پوکی استخوان و کم خونی را بخشی از
عوارض رژیم گیاهخواری در طوالنی مدت عنوان کرد.
به گزارش ایسنا ،دکتر یحیی پاسدار با بیان اینکه انسان موجودی همه چیزخوار
است ،گفت :دستگاه گوارش انسان طوری آفریده شده که قادر است از تمام مواد
خوراکی اطراف خود استفاده کند .وی افزود :دستگاه گوارش متناسب با نیازهای
بدن انسان طراحی شده تا بتواند هر آنچه که بدن به آن نیاز دارد را تامین کند و
در همین راستا به هیچ عنوان نمیتوان انسان را موجودی گیاهخوار صرف دانست،
زیرا نیازهای بدن و نوع طراحی سیستم گوارش بدن طوری است که گیاهخواری
صرف برای آن جوابگو نیست و باید در کنار منابع گیاهی از منابع حیوانی نیز
استفاده شود .پاسدار اظهار کرد :تحقیقات علمی نیز رژیم گیاهخواری صرف را
تایید نمیکند و این نوع رژیم تنها برای دورهای کوتاه آن هم برای افرادی که
کلسترول باال ،مشکالت کبدی یا مشکالت قلبی و عروقی دارند ،توصیه میشود.
این متخصص تغذیه ،التهاب روده ،مشکالت گوارشی ،کم خونی و کمبود آهن
و ویتامین  B12که تنها منبع حیوانی دارد را از جمله عوارض رژیم گیاهخواری
در طوالنی مدت عنوان کرد .پاسدار افزود :متاسفانه افرادی که رژیم گیاهخواری دارند
عالوه بر گوشت و فرآوردههای گوشتی ،از لبنیات و محصوالت دامی دیگر استفاده
نمیکنند و همین امر این افراد را در معرض ابتال به بیماریهایی نظیر پوکی استخوان
و مشکالت اسکلتی  -عضالنی و عدم رشد مناسب بدن قرار میدهد .وی در همین
راستا توصیه کرد ،افراد به طور جد از گرفتن این رژیم خودداری کنند و چنانچه قصد
دارند برای مدت کوتاهی از این رژیم جهت بهبود برخی بیماریها مانند مشکالت قلبی
و کبدی و کلسترول باالی خون استفاده کنند ،حتما با پزشک خود مشورت کنند.

علمی
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توصیه متخصصان تغذیه به بیماران دیابتی
برای مصرف روزانه  ۵پیاز
یک متخصص تغذیه با اشاره به خواص درمانی پیاز گفت:
مصرف پیاز سبب جلوگیری از پوکی استخوان به ویژه در
زنان میشود.
به گزارش فارس ،مرتضی صفوی اظهار داشت :پیاز جزء
سبزیجات به شمار میرود و تاریخچه طوالنی در رابطه با
مصرف آن در دنیا وجود دارد .پیاز در هند طی ایام قدیم به
عنوان دارو و در یونان و رم به عنوان چاشنی و طعم دهنده
غذا استفاده شده است.
وی افزود :پیاز برای اولین بار در آسیای میانه کشف و
به صورت وسیع مورد کشت قرار گرفت و در اروپا به عنوان
صبحانه کامل مورد استفاده بود .همچنین کریستف کلمب
برای اولین به غرب پیاز را معرفی کرد و در حال حاضر پیاز
در انواع قرمز ،سفید و قهوهای کشت و مورد استفاده قرار
میگیرد .این متخصص تغذیه در رابطه با ترکیبات پیاز،
گفت :پیاز دارای گوگرد ،قند،کلسیم ،سدیم ،پتاسیم ،ید ،آهن
و ویتامینهای  A ،Bو  Cاست .همچنین پیاز برای فعالیت
گوارشی بدن مناسب بوده و اسید کلریدریک معده را افزایش
میدهد.
صفوی ادامه داد :افرادی که دارای ناراحتی معده هستند
بهتر است پیاز را بصورت پخته استفاده کنند همچنین
دیابتیها مصرف پیاز خام روزانه  4تا  5عدد متوسط برای
آنها توصیه میشود چرا که پیاز دارای انسولین بوده و قند
خون را کاهش میدهد.
وی افزود :پیاز دارای عنصر کروم است و به سلولهای
بدن کمک میکند تا انسولین الزم ساخته شود .بر اساس
تحقیقات پیاز خام 20 ،درصد مواد معدنی مفید برای بدن را
تأمین میکند .همچنین کلسترول خون را کاهش داده و از
گرفتگی عروق جلوگیری میکند.

این متخصص تغذیه تأکید کرد :پیاز از سرطان روده
جلوگیری کرده و مصرف منظم آن چند بار در هفته توصیه
میشود چرا که مصرف پیاز سلولهای روده بزرگ را از آسیب
حفظ کرده و جلوی رشد تومور را میگیرد.
صفوی ادامه داد :پخت گوشت با پیاز بسیار مناسب است و
سبب کاهش مواد سرطانزایی شده که در بدن ایجاد میشود.
پیاز برای تقویت استخوان مناسب است و حتی میتوان گفت
خواص آن همچون شیر بوده و برای زنان در دوران یائسگی
جهت جلوگیری از پوکی استخوان توصیه میشود.
به گفته وی پیاز خاصیت ضد التهاب داشته و آلرژی ،آسم
و سرماخوردگی را درمان میکند .این متخصص تغذیه با اشاره
به اینکه پیازی که جوانه بزند زودتر خراب شده و خواص آن
کاهش مییابد ،گفت :زمانی که پیاز را برای مصرف برش
میدهیم در صورت بالاستفاده ماندن بخشی از آن باید پیاز
باقیمانده را در کیسه نایلونی نگهداری کرد و توجه داشت که
پیاز با این شرایط تا یک هفته مورد استفاده قرار گیرد.
صفوی ادامه داد :پیاز اگر رنده شده باشد حداکثر طی دو
روز باید مورد استفاده قرار گیرد ،همچنین برای نگهداری پیاز
بهتر است آن را کنار سیبزمینی قرار نداده تا رطوبت ناشی از
سیبزمینی سبب خراب شدن پیاز نشود.
این متخصص تغذیه در مورد روشهای پخت پیاز ،گفت:
پختن پیاز یکی از راهکارهایی است که میتوان از خواص و
طعم آن بیشتر استفاده کرده چرا که پیاز تفت شده قابلیت
نگهداری بیشتری دارد ولی باید توجه داشت که پیاز سرخ
شده به این صورت نبوده و به دلیل دارا بودن روغن اکسیده
میشود لذا نباید پیاز را به این روش نگهداری کرد.
به گفته وی :خشک کردن پیاز سبب از دست رفتن خواص
آن شده لذا نگهداری پیاز به این روش توصیه نمیشود.

خودداری از مصرف غذاهای چرب
برای پیشگیری از سکته قلبی و مغزی

یک متخصص قلب و عروق گفت :افراد دارای التهاب
رگهای خونی باید از مصرف غذاهای پرچرب خودداری
کنند.
به گزارش ایسنا ،دکتر بابک فغفوریان اظهار کرد:
التهاب رگهای خونی پدیدهای است که چربی و
کلسترول بر روی دیواره قلب تجمع و رسوب کرده و
باعث تنگ شدن عروق و در نتیجه بروز بیماری سکته
قلبی و مغزی میشود.
وی تصریح کرد :هر چقدر رگهای عروقی که تحت
تاثیر این بیماری قرار میگیرند ،بزرگتر باشند آسیب
بیشتری میخورند و هر چقدر این رگها در نقاط حساس
و مهم بدن یا در بافتهای حیاتی قرار داشته باشند،
آسیب وارده جدیتر خواهد بود.
فغفوریان با بیان اینکه اگر رگهای خونی پاره نشده
باشند ،دارای هیچ عالمتی نخواهند بود ،افزود :البته این
موضوع از لحاظ شیوع نادر است .این افراد با انجام فعالیت
سنگین دچار درد در ناحیه قفسه سینه میشوند که بهتر

است قبل از بروز سکته این بیماری تشخیص داده شود.
وی با بیان اینکه دیابت ،سیگار و کلسترول باال و
سن باال از جمله مواردی است که التهاب رگهای خونی
را تشدید میکند ،عنوان کرد :بر این اساس افراد بویژه
مبتالیان به التهاب رگهای خونی و کلسترول باال باید از
مصرف غذاهای پرچرب خودداری کنند .همچنین انجام
ورزش منظم و هوازی در کاهش کلسترول تاثیر مثبتی
دارد .فغفوریان با اشاره به اینکه ارث ،ژنتیک و سن باال
تاثیر زیادی در ایجاد بیماری التهاب رگهای خونی دارد،
افزود :سن آغاز این بیماری  20سالگی است ،اما معموال
در مردان از  50سالگی و در زنان از  60سالگی این بیماری
بروز میکند.وی در پایان خاطرنشان کرد :اگر افراد باالی
 50سال مبتال به این بیماری شوند باید با مداخله جراحان،
رگ بیمار باز شود .همچنین بیماران دیابتی باید قندخون
خود را کنترل کرده ،افراد دارای فشار خون سعی در کنترل
آن داشته باشند و افراد سیگاری نسبت به ترک اقدام
کنند.

پزشکان در یک بررسی جدید با بیان اینکه ماهی
غذای مغز است ،اظهار داشتند :میتوان از این خوراکی
به عنوان ترکیب ضدافسردگی برای هزاران نفر استفاده
کرد.
به گزارش ایسنا ،گروهی از متخصصان دانشکده
پزشکی دانشگاه «چینگ دائو» به بررسی دقیق تاثیر
بالقوه رژیم غذایی حاوی ماهی روی پیشگیری از
افسردگی پرداختند .در این بررسی مشخص شد رابطه
آشکاری بین رژیم غذایی حاوی ماهی و سالمت روان در
مردان و زنان وجود دارد.
برای انجام این بررسی متخصصان به جمع آوری
دادههای حاصل از  26مطالعه بین سالهای  2001تا
 2014که متشکل از  150هزار و  278شرکت کننده
بوده ،پرداختند تا مشخص شود مصرف ماهی چه تاثیری
بر افسردگی دارد .پس از بررسی تمام نتایج به دست آمده،
در  12مورد از آنها مشخص شد که رابطه قابل توجهی
ف ماهی و افسردگی وجود دارد.
بین مصر 
موسسه ملی سالمت روان آمریکا هم اعالم کرد از
آنجا که افسردگی یکی از شایعترین و ناتوانکنندهترین

اختاللهای روانی در آمریکاست پیدا کردن شیوههایی
برای کنترل آن امری ضروری است.
پزشکان دریافتند افرادی که بیشترین میزان مصرف
ماهی را داشتند در مقایسه با افرادی که ماهی کمتری
مصرف میکنند  17درصد کمتر در معرض خطر ابتال
به افسردگی قرار دارند .همچنین تفکیک جنسیتی هم
حاکی از آن بود که خطر ابتال به افسردگی در مردانی
که بیشترین میزان مصرف ماهی را دارند  20درصد کمتر
است در حالی که این رقم در زنان  16درصد است.
پزشکان همچنین با بیان اینکه بین مصرف ماهی و
افسردگی رابطه وجود دارد اظهار داشتند میتوان از این
ماده خوراکی برای پیشگیری یا کاهش عالئم این اختالل
روانی استفاده کرد.
به گزارش مدیکال دیلی ،پیش از این نیز مطالعاتی
انجام گرفته که حاکی از تاثیرگذاری رژیم غذایی حاوی
ماهی روی سالمت مغز بوده است .به گفته متخصصان،
افراد جوانی که در معرض ابتال به بیماری شیزوفرنی قرار
دارند میتوانند با مصرف روغن ماهی از بروز این بیماری
جلوگیری کنند.

سودمندی مصرف ماهی در پیشگیری از افسردگی

مصرف کلم بروکلی و اسفناج برای کاهش پیشرفت آب مروارید چشم

یک عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی
خراسانشمالی گفت :مصرف کلم بروکلی و اسفناج پخته،
احتمال پیشرفت آب مروارید را کاهش میدهد.
به گزارش ایسنا ،امیر حسین وجدانی اظهار کرد :آب
مروارید یکی از دالیل شایع کاهش بینایی قابل برگشت
است که از تجمع علل محیطی و فردی به وجود میآید.
وی افزود :مصرف کلم سفید ،کلم بروکلی و اسفناج

پخته دو بار در هفته احتمال پیشرفت آب مروارید را
کاهش میدهد.وجدانی ادامه داد :داخل چشم انسان لنزی
قرار دارد که از دوران جنینی وظیفه تطابق و تشکیل
تصویر روی شبکیه را بر عهده دارد که با افزایش سن،
پروتئینهای داخل آن حالت شفافیت خود را از دست
میدهند و به این حالت کدورت چشم ،کاتاراکت یا آب
مروارید اطالق میشود.

سودمندی مصرف قهوه
در کاهش افسردگی زنان

یک دکترای روانشناسی گفت :قهوه میتواند
خطر ابتال به افسردگی را در زنان پایین آورد.
به گزارش ایسنا ،دکتر حسنعلی ویسکرمی افزود:
برخالف تصورات گذشته ،نوشیدن قهوه در صورت
مصرف به اندازه میتواند احتمال بروز افسردگی در
زنان را کاهش دهد.
وی ادامه داد :در گذشته تصور بر این بود که
کافئین عامل تشدید بروز بیماریهای روحی است.
این روانشناس اضافه کرد :امروزه ثابت شده
افرادی که قهوه مصرف میکنند کمتر در معرض
خطر ابتال به افسردگی قرار دارند.
این عضو هیات علمی دانشگاه لرستان اظهار کرد:
علل افسردگی ترکیبی از عوامل ژنتیکی ،بیولوژیکی
و محیطی است؛ همچنین مصرف برخی از داروهای
خوابآور باعث به وجود آمدن افسردگی میشود.

 11شب تا  4صبح،
بهترین زمان خواب

رییس مرکز اختالالت خواب استان کرمانشاه
بهترین زمان خواب را ساعت حدود  11شب تا چهار
صبح دانست.
به گزارش ایسنا ،دکتر حبیباهلل خزایی اظهار
کرد :بین حدود ساعت  11شب تا چهار صبح برخی
هورمونهایی که برای سالمت بدن بسیار ضروری
هستند در خواب شبانه ترشح میشوند و چنانچه
فردی در این ساعات بیدار باشد ،قطعا این هورمونها
نمیتوانند به طور مناسب در بدنش ترشح شوند.
این روانپزشک اظهار کرد :همچنین خواب افراد
در این ساعات شب موجب بهبود عملکرد مغز برای
انجام فعالیتهای روزانه میشود.
خزایی در همین راستا توصیه کرد :افراد از بیدار
ماندن تا پاسی از شب و از طرف دیگر بیدارشدن
زودتر از ساعات مذکور خودداری کنند.
رئیس مرکز اختالالت خواب استان کرمانشاه
خواب روزانه در حد نیم تا یک ساعت را نیز برای
بدن مفید دانست و خاطرنشان کرد :خوابیدن بیش
از این مقدار در طول روز موجب اختالل در کیفیت
خواب شبانه میشود .خزایی اظهار کرد :خواب
نیمساعته روز در هر زمانی از روز پیش از ظهر یا
بعد از ظهر باشد بالمانع است ،به شرط آنکه طوالنی
نشود و نهایتا یک ساعت باشد.

ارتباط آرایش مداوم
با افزایش ابتال
به پوکی استخوان در زنان
عضو هیات مدیره انجمن داروسازان کشور گفت :آرایش
مداوم بانوان موجب کاهش جذب نور خورشید شده و این
امر پوکی استخوان در زنان را افزایش میدهد.
به گزارش ایسنا ،یداله سهرابی ،استفاده از لوازم آرایشی
را در بانوان یکی از علل پوکی استخوان دانست و گفت:
استفاده مداوم و زیاد از لوازم آرایشی در بانوان که کمتر با
نور خورشید در تماس هستند ،موجب کاهش جذب نور
خورشید و ویتامین  Dمیشود و این امر پوکی استخوان
را افزایش میدهد.
وی با بیان اینکه میزان سرانه مصرف لبنیات در کشور
کم است ،اظهار کرد :صدا و سیما در این خصوص میتواند
نقش موثری داشته باشد و با پخش برنامههای مختلف
فضای کشور را در استفاده بیش از اندازه از لوازم آرایشی و
استفاده بیشتر از نور خورشید و نیز لبنیات تغییر دهد.
عضو شورای عالی نظام پزشکی کشور با اشاره به اینکه
ایرانیان از تغذیه اصیل و طب بوعلی سینا دور شدهاند ،ابراز
کرد :در گذشته مادربزرگها برای ایجاد باالنس در غذا
و اینکه سردی آن گرفته شود ،نکات زیادی را رعایت
میکردند از جمله اینکه در ماست از کشمش و گل سرخ
بهره میبردند ،ولی در حال حاضر نسل جوان به این
امر توجه ندارد که این امر خود موجب بروز بیماریهایی
میشود.
سهرابی با تاکید بر اینکه باید به تغذیه توجه بیشتری
داشته باشیم ،بیان کرد :تغییر نحوه غذای کودکان ،توجه
و نهادینه کردن ورزش خصوصا ورزشهای همگانی از
سطح مدارس و دانشگاهها از جمله مواردی است که باید
جدی گرفته شود.
وی خاطر نشان کرد :چاقی مفرط و فقر ویتامین
سالمت جامعه را به خطر میاندازد .بنابراین نیاز است به
آن به صورت جدیتر پرداخته شود.
رئیس نظام پزشکی نوشهر در پایان یادآور شد :برای
ماندگاری بیشتر افراد در روستاها و اینکه به شهرها
مهاجرت نداشته باشند ،نیاز است بحث بهداشت در روستاها
به صورت جدیتر پرداخته شود و در این خصوص آموزش
بهورزان میتواند کمک بزرگی باشد.

بینالملل
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بازداشت  150فلسطینی
توسط رژیم صهیونیستی
طی  10روز در بیتالمقدس

ارتش رژیم صهیونیستی در شهر قدس طی  10روز
گذشته  150فلسطینی را بازداشت کرده است.
به گزارش ایسنا به نقل از سایت اینترنتی المحیط،
باشگاه اسیران فلسطینی در بیانیهای اعالم کرد:
ارتش اسرائیل از تاریخ  13سپتامبر جاری تا سه شنبه
گذشته  150فلسطینی را در شهر قدس بازداشت کرده
است که بیشتر آنها از افراد کم سن و سال و نوجوان
هستند.
این نهاد تاکید کرد :این بازداشتها درپی اعتراض
فلسطینیها علیه اقدامات برای تقسیم زمانی و مکانی
مسجد االقصی و یهودی سازی آن صورت میگیرد.
مدیر باشگاه اسیران فلسطینی در قدس در بیانیهای
عنوان داشت :این تعداد بازداشتها در این دوره زمانی
کوتاه برای هدف قرار دادن نگهبانان مسجداالقصی و
حامیان این مسجد صورت میگیرد.
وی افزود :بیشتر بازداشت شدگان حدود  13تا 20
سال سن دارند و پلیس اسرائیل تعدادی از آنها را
به ضرب گلوله زخمی کرده و بیشتر آنها را پیش از
بازداشت کتک زده است.

هند درصدد عقد قرارداد
نظامی به ارزش
 2/5میلیارد دالر با آمریکا

کابینه هند مجوز قرارداد  2/5میلیارد دالری دهلی
نو -واشنگتن برای خرید تجهیزات نظامی از آمریکا
را صادر کرد.
به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری فرانسه،
یک مقام دولتی هند اعالم کرد :در آستانه سفر نارندا
مودی ،نخست وزیر این کشور به آمریکا ،دهلی نو
مجوز قرارداد  2/5میلیارد دالری برای خرید 37
هلی کوپتر نظامی از شرکت هواپیمایی بوئینگ را
صادر کرد.
این هلیکوپترها شامل  22فروند آپاچی و  15هلی
کوپتر ترابری شینوک هستند که در جریان سفر چاک
هاگل ،وزیر دفاع وقت آمریکا به هند در اواخر ماه اوت
مورد گفتوگو قرار گرفته بود.
یک منبع هندی در این باره به خبرگزاری فرانسه
گفت :کمیته امنیتی کابینه هند چراغ سبز به خرید این
هلی کوپترها نشان داد .این توافق به ارزش دو ونیم
میلیارد دالر است.
انتظار می رود که این توافق در سفر چند روز آتی
نخست وزیر هند به آمریکا امضا شود .وی امیدوار
است که در این سفر بتواند با باراک اوباما ،رییس
جمهور این کشور در حاشیه نشست ساالنه مجمع
عمومی سازمان ملل دیدار و گفت وگو کند.
هند به دنبال به روز کردن تجهیزات نظامی خود
است که اکثرا متعلق به دوران شوروی هستند .این در
حالی است که همسایگان رقیب هند ،چین و پاکستان
نیز در حال افزایش توان نظامی خود هستند.

توافق عربستان و سازمان
ملل بر حل سیاسی بحران
یمن

سازمان ملل و دولت عربستان درباره حل و فصل
سیاسی بحران یمن براساس قطعنامههای شورای
امنیت توافق کردند.
به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه خبری الفجر،
جفری فلتمن ،معاون دبیر کل سازمان ملل در امور
سیاسی اعالم کرد که این سازمان با عربستان درباره
راهکاری سیاسی برای حل و فصل بحران یمن توافق
کرده است.
وی در کنفرانسی مطبوعاتی که پس از دیدارش
با ترکی بن محمد بن سعود ،معاون وزیر خارجه
عربستان برگزرا شد گفت :ما درباره ماهیت راهکاری
سیاسی برای یمن توافق کردیم و درباره این که
بحران یمن باید با سیاسی و نه نظامی حل شود توافق
داریم .هرگونه حل سیاسی بحران باید بر قطعنامه
 2216شورای امنیت مبتنی باشد و بان کی مون ،دبیر
کل سازمان ملل خواهان اجرای این قطعنامه است.
ترکی بن محمد نیز در این کنفرانس خبری مدعی
شد :ما بارها بر لزوم استناد به طرح شورای همکاری
خلیج فارس و قطعنامه شورای امنیت در هر راهکار یا
مذاکراتی در باره یمن تاکید کردهایم و شکی نیست
که ریاض معتقد است راهکار سیاسی راهکار مطلوب
است و تاکنون نیز تالشهای زیادی را در این باره
کرده است.
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کشته و زخمی شدن بیش از 20هزار نفر
از آغاز حمالت وحشیانه عربستان به یمن

همزمان با ادامه حمالت جنگندههای سعودی به یمن،
وزارت بهداشت یمن اعالم کرد که از آغاز حمالت تاکنون حدود
 20هزار تن در این حمالت شهید و زخمی شدهاند .این در
حالی است که رئیس جمهور مستعفی یمن نیز با حضور در نماز
عید قربان در عدن مدعی شد که نیروهای ائتالف در آستانه
«پیروزی» در جنگ یمن هستند.
به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری یمنی سبأ نت،
تمیم شامی ،سخنگوی وزارت بهداشت یمن اعالم کرد که
جنگندههای عربستانی در چند روز گذشته بالغ بر  236تن را به
شهادت رسانده و  124تن دیگر را زخمی کردند.
وی در کنفرانس مطبوعاتی که در مقر وزارت بهداشت برگزار
شد ،عنوان داشت :آخرین آمارها از تلفات حمالت جنگندههای
عربستانی در یمن نشان میدهد که از آغاز حمالت تاکنون حدود
 20هزار تن شهید و زخمی شدهاند و جنگندههای عربستانی از
آغاز حمالت تاکنون  90بیمارستان و  200مرکز بهداشتی را در
استانهای یمن هدف قرار دادهاند.
شامی در ادامه خاطرنشان کرد :تعداد اعضای کادر بهداشتی
که در این حمالت کشته شدهاند بالغ بر  30شهید و  100زخمی
است که شش تن از این افراد ظرف چند روز گذشته در استان
صعده به شهادت رسیدند.
وی به مشکالت کادر بهداشتی یمن اشاره کرده و گفت
که گروههای امدادرسان پزشکی در یمن قادر به پذیرش تعداد
بیشتر بیماران و مجروحان به خاطر نبود دارو و ملزومات پزشکی
نیستند.
در همین حال عبد ربه منصور هادی رئیس جمهور مستعفی
یمن پنجشنبه گذشته در نماز عید قربان شهر عدن در جنوب

یمن شرکت کرد.
این مراسم با حضور خالد بحاح نخست وزیر مستعفی و
شماری از اعضای کابینه دولت مستعفی و مسئوالن نظامی
برگزار شد.
هادی که دو روز قبل و برای انجام برخی ماموریتهایش
در دولت مستعفی وارد عدن شده در سخنانی به مناسبت عید
قربان مدعی شد که نیروهای حامی وی و ائتالف عربی در
آستانه پایان دادن به جنگ علیه انصاراهلل و نیروهای عبداهلل
صالح رئیس جمهور پیشین یمن و نیز گشایش درها برای جشن
یمن جدید هستند.
هادی در این اظهارات خاطرنشان کرد :ما امروز بازگشتهایم
و فردا به صنعاء میرویم و در تعز ،مأرب ،الحدیدة ،شبوة و
صعدة نیز حضور خواهیم یافت و جشن یمنی متحد و جدید
را برپا میکنیم.
رئیس جمهور فراری یمن درباره حجم خرابیها و ویرانیهای
شهر عدن ابراز شگفتی کرده و مدعی شد که این اقدامات توسط
حوثیها در تعز نیز در حال انجام است.

پیشروی ارتش عراق در رمادی و آماده شدن آمریکا
برای شرکت در عملیات االنبار

همزمان با پیشروی نیروهای عراقی در شهر رمادی و فرار
رهبران برجسته داعش از این شهر ،منابع نظامی از آمادگی
نیروهای آمریکایی برای مشارکت در عملیات زمینی شهر رمادی
خبر میدهند.
به گزارش ایسنا ،روزنامه فرامنطقهای الشرق االوسط نوشت:
نیروهای عراقی در ادامه عملیات خود در شهر رمادی ،مرکز
استان االنبار ،بزرگترین استان عراق ،حمله داعش به منطقه
"الصدیقیه" در شرق این شهر و منطقه حصبیه را ناکام گذاشتند
و تعدادی از تروریستها را از پای درآوردند.
همزمان با پیشروی ارتش عراق و افزایش پروازهای هوایی
جنگندههای آمریکایی و عراقی برفراز پایگاههای داعش و تالش
ارتش عراق برای آغاز عملیات نظامی گسترده طی روزهای آتی
برای آزادسازی االنبار ،داعش رهبران برجسته خود را از شهر
رمادی خارج کرد .به گفته مسئوالن عراقی بیشتر رهبران داعش
در رمادی دارای تابعیت روسی ،آمریکایی و آلمانی هستند و
برخی از آنها از کشورهای عربی میباشند.

حضور نیروهای آمریکایی
در عملیات آزادسازی االنبار

در همین راستا ،منابع نظامی عراق از تحرکات گسترده
گشتهای نظامی آمریکا در مناطق مختلف شهر رمادی در
استان االنبار خبر دادند.
این گشتها مجهز به تانکها و خودروهای نظامی هستند
که بالگردهای آپاچی نیز آنها را همراهی میکنند و روزانه
پروازهای شناسایی را برفراز شهر رمادی انجام میدهند.
به گفته این منابع نیروهای ارتش آمریکا در پایگاههای
"الحبانیه" و "عین االسد" در استان االنبار حضور دارند.
به گفته حکمت الدلیمی ،سخنگوی استانداری االنبار،
واشنگتن و دولت عراق توافق کردهاند که بالگردهای آپاچی
آمریکایی در جنگ علیه داعش در االنبار شرکت کنند.
فرماندار شهر رمادی نیز معتقد است که مشارکت زمینی
نیروهای آمریکایی در استان االنبار به مساله آشکاری تبدیل
شده است؛ چرا که تعداد نیروهای آمریکایی هر روز در حال
افزایش است.
وی گفت که جنگ نیروهای آمریکایی شبیه جنگ این
نیروها با القاعده در سال  2006و  2007خواهد بود و با کمک
عشایر که توسط مربیان نظامی ائتالف آموزش دیدهاند انجام
خواهد شد.

ارتش عراق که در حال حاضر عملیات محدودی را برای
آزادسای االنبار انجام میدهد قرار است با حمایت آمریکا
عملیات جدی خود را طی روزهای آینده آغاز کند .این درحالی
است که فرماندهی عملیات مشترک عراق پیشتر اعالم کرده بود
هیچ نیروی رزمی آمریکایی در این نبردها مشارکت ندارد.
تروریستهای داعش اخیرا به دلیل مشغول شدن ارتش
عراق به آزادسازی االنبار ،کنترل برخی مناطق تکریت ،مرکز
استان صالح الدین را در دست گرفتهاند این در حالی است که
شهر تکریت پیشتر توسط نیروهای عراقی پاکسازی شده بود.
پیشتر منابع اعالم کرده بودند که آمریکا در عملیات آزاد
سازی موصل ،مرکز استان نینوا ،مشارکت زمینی خواهد داشت
اما با این گزارشات به نظر میرسد آمریکا قصد دارد مشارکت
زمینی در عراق را با شرکت در عملیات آزادسازی رمادی آغاز
کند .این در حالی است که برخی مسئوالن عراقی نسبت به
اشغال مجدد عراق توسط آمریکا به بهانه جنگ با داعش هشدار
میدهند و حمله واشنگتن در سال  2003به عراق را عامل اصلی
بحران کنونی و ظهور تروریسم در این کشور میدانند.

ترور ناکام معاون نوری مالکی

همزمان با این تحوالت میدانی منابع عراقی اعالم کردند که
"هشام الرکابی" مدیر دفتر مطبوعاتی نوری مالکی ،نخست وزیر
سابق عراق از تالش برای ترور جان سالم به در برد.
این منابع تاکید کردند که افراد مسلح ناشناس خودروی وی
را در مرکز بغداد هدف قرار دادند.

دیدارالعبادیبا فرماندهنیروهایمرکزیآمریکا

همزمان با آماده شدن نیروهای آمریکایی برای شرکت در
عملیات آزادسازی رمادی ،حیدرالعبادی ،نخست وزیر عراق نیز
با لوید آستین ،فرمانده نیروهای مرکزی آمریکا در خصوص
روند عملیات و ادامه حمایت بین المللی از عراق در جنگ علیه
تروریسم بحث وگفتوگو کردند.

افزایش نگرانیها از نزدیک شدن داعش به پایتخت عراق
در پی حمالت موشکی این گروه تروریستی به فرودگاه بغداد

منابع امنیتی عراقی از کشته و زخمی شدن چند تن در
حمله موشکی به فرودگاه بغداد خبر دادند.
به گزارش ایسنا به نقل از اسکای نیوز عربی ،منابع
امنیتی عراقی میگویند دست کم  13موشک کاتیوشا در
اطراف فرودگاه بین المللی بغداد به زمین اصابت کرده و
عالوه بر تلفات جانی باعث وارد آمدن خسارات به بناها و
تاسیسات فرودگاه شده است.
حمله موشکی به فرودگاه بغداد چندین کشته و زخمی
برجای گذاشته است.
با توجه به برد محدود چند کیلومتری موشک اندازهای
کاتیوشا ،این نگرانی در میان عراقیها به وجود آمده که
گروههای تروریستی به ویژه داعش بار دیگر توانستهاند
تا این حد به پایتخت عراق و فرودگاه بین المللی آن در

حومه غرب شهر نزدیک شوند .گروه تروریستی داعش در
سال  2013نیز به شدت به پایتخت عراق نزدیک شده بود
و گفته میشد تا پنج کیلومتری فرودگاه بین المللی این
شهر پیشروی کرده که این امر باعث ایجاد هرج ومرج و
ناامنی در پایتخت عراق شد.
تاکنون گروه خاصی مسئولیت این حمله را به عهده
نگرفته اما حمالت موشکی لحظاتی بعد از انفجار یک
خودرو بمب گذاری شده در منطقه االمین ،در شرق بغداد
انجام شد که  13کشته و دهها زخمی برجای گذاشت.
مسئولیت این انفجار را داعش برعهده گرفت.
داعش با صدور بیانیهای اعالم کرد که انفجار بغداد
تجمع شبه نظامیان شیعه که در عملیات علیه این گروه
شرکت دارند را هدف قرار داده است.

ابراز نگرانی جان کری از درگیری احتمالی
روسیه و ائتالف ضدداعش در سوریه
در حالی که روسها ادعا میکنند واشنگتن
نسبت به اقدامات مسکو در قبال جنگ سوریه
رویکر بهتری پیدا کرده ،وزیر خارجه آمریکا هشدار
داد ،اقدامات روسیه در سوریه احتماال به تقابل با
ائتالف ضد داعش میانجامد.
به گزارش ایسنا روزنامه السامپا نوشت :جان
کری ،وزیر خارجه آمریکا چهارشنبه گذشته نگرانی
آمریکا نسبت به حمایت نظامی مسکو از دولت بشار
اسد ،رییسجمهور سوریه را به سرگئی الوروف،
همتای روساش ابراز کرد.
ی
کری در این باره گفت :چنین اقداماتی ممکن است موجب افزایش تنشها و درگیر 
شود ،جان انسانهای بیگناه بیشتری را بگیرد ،موج پناهجویان را تشدید کند و خطر مقابله
با ائتالف ضد داعش را باال ببرد.
این در حالی است که الوروف چهارشنبه گذشته طی اظهاراتی گفته بود "واشنگتن نسبت
به مواضع روسیه در سوریه مالیمتر شده است".
وزیر خارجه روسیه در مصاحبه اخیر خود با خبرگزاری ریانووستی به تماس تلفنی جمعه
گذشته وزرای دفاع دو کشور اشاره و از آن به عنوان یکی از دالیل خود برای ادعایش یاد
کرد.
این در حالی است که یکی از مقامات ارشد آمریکایی این گفتوگو را سازنده توصیف اما
اظهار کرده بود :در این تماس هیچ گفتوگویی درباره فعالیت نظامی قریبالوقوع مسکو در
سوریه نشده است.
کری در ادامه مصاحبه خود با روزنامه ایتالیایی عنوان کرد :کارشناسان نظامی آمریکا
معتقدند هواپیماهای فرستاده شده روسیه به سوریه برای حفاظتهای اولیه در پایگاه هوایی
الذقیه مستقر شدهاند.
در حال حاضر نشانههایی از آمادگی روسیه برای افزایش حضور نظامی خود در سوریه
دیده میشود .تصاویر ماهوارهای منتشر شده از سوی موسسه دفاعی  HIS Janeساخت و
سازهای جدیدی را در دو پایگاه نظامی دیگر دمشق در الذقیه نشان میدهد.
الوروف در پاسخ سوالی درباره آماده سازی دو پایگاه نظامی سوریه توسط مسکو برای
اعزام نیرو و حمایتهای نظامی بیشتر گفت :رییسجمهور روسیه پیش از این درباره هرگونه
فعالیت مسکو در سوریه توضیح داده است.

وعده  4/5میلیارد دالری آمریکا
برای کمک به آوارگان سوری
آمریکا در نظر دارد  419میلیون دالر به پناهجویان سوری کمک کند.
به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس ،جاش ارنست ،سخنگوی کاخ سفید
اعالم کرد که آمریکا به میزان نزدیک به  419میلیون دالر کمک بشردوستانه به پناهجویان
سوری میدهد.
ارنست ادامه داد :این پول به عنوان کمک هزینه برای مراقبتهای بهداشتی ،آب
آشامیدنی ،غذا و پناهگاه اعطا میشود.
وی اضافه کرد :اکنون آمریکا متعهد شده است که  4 / 5میلیارد دالر را برای کمک به
بهبود شرایط وخیم در داخل سوریه و کمپهای پناهجویی در منطقه بدهد.
این پول از طریق آژانس توسعه بینالمللی آمریکا تامین میشود و کنگره الزم نیست که
پرداخت اضافی را تصویب کند.

کشته شدن  80نفر و جراحت  150تن دیگر
بر اثر چند عملیات تروریستی در نیجریه
مقامات پلیس نیجریه اعالم کردند ،حدود  80نفر به دنبال چندین بمبگذاری در منطقهای
در شمال شرق این کشور کشته و  150تن دیگر زخمی شدند.
به گزارش ایسنا مقامات پلیس اعالم کردند که سه انفجار در منطقه "مایدوگوری"
منجر به کشته شدن  54نفر و زخمی شدن  90تن دیگر شد .همچنین چند ساعت پس از
این انفجارها دو بمب در یک ایست بازرسی در  135کیلومتری شهر "مونگونو" رخ داد که
براساس اعالم شاهدان  27تن در این حمله کشته و  62تن دیگر زخمی شدند.
هنوز هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این انفجارها را بر عهده نگرفته است اما با توجه به
سابقه گروه بوکوحرام به نظر می رسد که عوامل این گروه عامل این بمبگذاریها بودهاند.
یک سخنگوی پلیس گفت :یک مظنون بوکوحرام که عامل انتحاری بود ،خود را در میان
مردم منفجر کرد که ده ها کشته برجای گذاشت.
یک سخنگوی ارتش نیجریه نیز تایید کرد که سه انفجار در شمال شرق این کشور رخ
داده است.
حمالت بوکوحرام در نیجریه تاکنون هزاران کشته و  2.1میلیون بی خانمان برجای
گذاشته است" .محمدو بوهاری" رئیسجمهوری نیجریه از زمان به قدرت رسیدن قول داده تا
گروه بوکوحرام را شکست دهد و این کشور را از وجود شبه نظامیان پاکسازی کند.

روزنامه الشرقاالوسط خبر داد

 2سوء قصد نافرجام به جان نخستوزیر عراق
همزمان با ادامه روند اصالحات در عراق و تعهد نخست وزیر به اجرای این اصالحات
حتی به قیمت جان خود ،روزنامه الشرق االوسط به نقل از یک مسئول عالی رتبه عراقی
فاش کرد که سفارت آمریکا در بغداد تاکنون دوبار تالش برای ترور العبادی را ناکام گذاشته
است.
به گزارش ایسنا ،روزنامه فرامنطقهای الشرق االوسط در این خصوص نوشت :به نظر
میرسد حیدرالعبادی ،نخست وزیر عراق پس از انجام اصالحات گسترده در نظام سیاسی
این کشور با چالشهایی رو به رو شده است و حتی برخی مسئوالن که در پی این اصالحات
قدرت و نفوذشان کم شده ،قصد جان وی را کردهاند.
برخی مسئوالن عراقی با از دست دادن قدرت یا کم شدن تعداد محافظانشان ،خود را
در خطر جدی میبینند این در حالی است که العبادی تاکید کرده هدف از کاهش تعداد
محافظان ،تحقق عدالت و انصاف است نه ایجاد خطرات برای آنها.
در همین راستا ،یک مسئول عالی رتبه عراقی در مصاحبه با روزنامه الشرق االوسط مدعی
شد که سفارت آمریکا در بغداد دو بار تالش برای ترور العبادی را ناکام گذاشته است.
وی گفت :بار اول برخی افراد نزدیک به العبادی برای ترور وی برنامهریزی کرده بودند
اما سفارت آمریکا به آن پی برده و این تالش را ناکام گذاشت و بار دوم نیز برخی افراد قصد
داشتند در ورودی منطقه "الخضراء" در بغداد با انجام انفجاری العبادی را هدف قرار دهند اما
افسرانی بازداشت شدند که به دست داشتن در این عملیات اعتراف کردند.
این خبر در حالی منتشر شده که العبادی اعالم کرده برخی اطرافیانش برای کودتا و
برکناریاش از قدرت تالش میکنند.
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بين الملل
خبرگزاری بلومبرگ مدعی شد

پیشنهاد پوتین به آمریکا برای برکناری بشار اسد
در مقابل ائتالف علیه داعش

خبرگزاری بلومبرگ به نقل از "منابع
روسی" مدعی شد که طرح پوتین برای
انتقال سیاسی در سوریه بدون حضور
بشار اسد است و قصد دارد با این امتیاز
آمریکا را در پیوستن به ائتالف مورد نظر
مسکو در رویارویی با داعش متقاعد
کند.
به گزارش ایسنا ،این خبرگزاری آمریکایی به نقل از دو منبع روسی که هویت آنها را
فاش نکرد ،مدعی شد والدیمیر پوتین ،رئیس جمهوری روسیه ترجیح میدهد که آمریکا با
ایران ،روسیه و نظام سوریه برای حمالت علیه داعش در سوریه همکاری کند و ائتالفی در
این زمینه تشکیل شود که این امر به موازات طرح پیشنهادی پوتین برای انتقال سیاسی در
سوریه خواهد بود که بشار اسد ،رئیس جمهوری این کشور در آن نقش نخواهد داشت.
به گفته این منابع ،پوتین همچنین برای انجام حمالت هوایی یک جانبه علیه داعش
در صورت مخالفت آمریکا با پیشنهاد مسکو آماده است.
دولت روسیه پس از تحکیم حضور نظامیاش در سوریه از طریق استقرار جنگندهها
و نیروهای ویژه خود ،مذاکرات نظامی با آمریکا که ائتالف بین المللی علیه داعش را در
سوریه و عراق سکانداری میکند ،آغاز کرده است .یک منبع دیپلماتیک در روسیه نیز به
خبرگزاری رویترز گفته که دولت روسیه معتقد است شانس زیادی برای رسیدن به توافق
بین المللی درباره مبارزه با تروریسم در سوریه و پایان دادن به درگیریهای این کشور
وجود دارد .بلومبرگ در خصوص جزئیات طرحی که ادعا شده پوتین آنرا به آمریکاییها
ارائه داده ،اعالم کرد که پوتین به آمریکا پیشنهاد داده مسیر موازی را برای اقدام نظامی
مشترک در سوریه همزمان با کنارهگیری اسد از قدرت و حذف وی از دوره انتقالی در
سوریه آغاز کند .همچنین منابع مذکور به بلومبرگ گفتند که پوتین درباره واکنش آمریکا
نگران و ناامید است و تاکید کردند که وی آماده است که در صورت لزوم به شکل یکجانبه
در سوریه وارد عمل شود.

وعده کمک یک میلیارد یورویی به آوارگان سوری
از سوی رهبران اتحادیه اروپا

رهبران اتحادیه اروپا در تالش برای مقابله با سیل پناهجویان و مهاجران به اروپا ،قول
دادند یک میلیارد یوروی دیگر با هدف حمایت از آوارگان سوری در خاورمیانه به سازمان
ملل اعطا کنند.
به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک ،در این اقدامات تازه همچنین کمک
بیشتری در اختیار لبنان ،اردن و ترکیه گذاشته خواهد شد که از سال  ۲۰۱۱محل پناه
گرفتن میلیونها سوری بودهاند که از جنگ داخلی سوریه میگریزند.
در همین حال رهبران اتحادیه اروپا در مورد تقویت مرزها هم به توافق رسیدند.
نتایج این نشست فوقالعاده علیرغم اختالفها بر سر جابجایی  ۱۲۰هزار پناهجو،
"عالی" توصیف شده است .امسال نزدیک به نیم میلیون مهاجر خود را به اروپا رساندهاند
که باعث اختالفات عمیق میان اعضای اتحادیه اروپا شده است.
دونالد تاسک ،رئیس شورای اروپا ،که تدابیر تازه را در بروکسل اعالم کرد ،گفت :هدف
از این نشست پایان دادن به اتهام زنی اعضا علیه یکدیگر بوده است.
وی هشدار داد :بزرگترین موج پناهجویان و مهاجران هنوز از راه نرسیده و
همکاری برای حل مساله ،حیاتی است .در این نشست رهبران اتحادیه اروپا موافقت
کردند که مراکزی برای رسیدگی به وضعیت متقاضیان پناهندگی در کشورهایی که
در خط مقدم این بحران هستند ،ایجاد کنند .این نشست در حالی برگزار شد که
مجادلهای تلخ در مورد جابجایی  ۱۲۰هزار مهاجر و تقسیم آنها میان سایر کشورها
درگرفته است .اسلواکی که مخالف سهمیه بندی برای تقسیم مهاجران است ،گفت:
به مراجع حقوقی شکایت خواهد کرد .با این حال ژان کلود یونکر ،رئیس کمیسیون
اتحادیه اروپا مذاکرات سران را "عالی" توصیف کرده و گفت :این نشست در فضایی
بهتر از حد انتظارم انجام شد .دونالد تاسک در پایان نشست هفت ساعته چهارشنبه
گذشته گفت :تدابیری که با آنها موافقت کردهایم به بحران پایان نخواهد داد .اما
همه اینها گامهای الزم در جهت صحیح است .وی افزود :چهار میلیون سوری به
کشورهای همسایه گریختهاند و در نتیجه صحبت از میلیونها پناهنده بالقوه است
که تالش دارند فقط از سوریه صرف نظر از عراق ،افغانستان ،اریتره و سایر نقاط
خود را به اروپا برسانند .چنانکه آمارهای تازه در نشان داد ،فعال پایانی برای سیل
مهاجران دیده نمیشود.
کرواسی نیز اعالم کرد ،از هفته گذشته که یک حصار مرزی توسط مجارستان تشکیل
شد ۴۴ ،هزار مهاجر از جمله  ۸۷۵۰نفر وارد این کشور شدهاند.
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استقبال سوریه از حضور نظامی روسیه در این کشور
جنگندههای روسی به زودی عملیات خود را آغاز میکنند

همزمان با استقبال سوریه از احداث پایگاه نظامی
روسیه در استان الذقیه ،برخی منابع روسی اعالم کردند
که جنگندههای روسیه به زودی پروازهای تمرینی خود در
حریم هوایی سوریه را آغاز میکنند.
به گزارش ایسنا به نقل از شبکه خبری الجزیره ،ریاض
حداد ،سفیر سوریه در مسکو در مصاحبه با خبرگزاری
اینترفاکس ضمن استقبال از این اقدام روسیه اعالم کرد:
در صورتی که در آینده نیاز به حمایت نظامی روسیه از
نیروهای سوریه برای مبارزه با تروریسم وجود داشته باشد،
دمشق اطمینان دارد که مسکو نیروهایش را برای ارائه
این حمایت به سوریه میفرستد.
در همین حال برخی منابع روسی به شبکه المیادین
گفتند که جنگندههای روسیه به زودی پروازهای تمرینی
خود جهت حمله به پایگاههای داعش در سوریه را آغاز
میکنند.
این منابع اعالم کردند که هواپیماهای روسی که وارد
سوریه شدهاند به اندازه نیمی از قدرت هوایی است که
دمشق در اختیار دارد.
به گفته این منابع ،جنگندهها قادر به پرواز و انجام
حمالت هوایی بسیار دقیق هستند و این مزیتی است
که نیروی هوایی سوریه از آن عاجز است .این هواپیماها
همراه با مهمات وارد سوریه شدهاند و این کمک بزرگی
برای نیروی هوایی سوریه در جنگ علیه داعش است.
به گفته منابع مذکور ورود هواپیماهای روسی به
سوریه تغییر چشمگیری را در جنگ علیه داعش و دیگر
گروههای تروریستی ایجاد خواهد کرد که یکی از اهداف

حمالت هوایی غریب الوقوع روسیه در سوریه است.
در همین حال جان کری وزیر خارجه آمریکا در مصاحبه
با روزنامه السامپا ایتالیا ،اعالم کرد که حمایت روسیه از
اسد خطر رویارویی مسکو با نیروهای ائتالف بینالمللی
را افزایش میدهد .وی گفت :به سرگئی الوروف همتای
روسی خود نگرانیاش در این خصوص را اعالم و تاکید
کرده این اقدامات درگیریها را افزایش داده و منجر به
کشته شدن تعداد بیشتری از مردم سوریه و افزایش حجم
آوارگان خواهد شد.
در مقابل الوروف اعالم کرد که به عقیده وی آمریکا
موضع مالیمتری نسبت به مواضع روسیه در قابل
درگیریهای سوریه اتخاذ کرده و بیش از پیش با دالیلی
که روسیه ظرف سالهای گذشته ارائه میکرده با گشاده
رویی برخورد میکند.
این در حالی است که سخنگوی وزارت خارجه آمریکا
در واکنش به این اظهارات اعالم کرد هیچ تغییری در
موضع کشورش ایجاد نشده و واشنگتن همچنان درباره
عملکرد روسیه در قبال سوریه نگران است.

آموزش  95هزار نیروی ویژه روسی برای جنگ با داعش در سوریه

منابع روسی از آغاز آموزش نظامی 95
هزار نیرو از یگانهای ویژه روسیه برای انجام
حمالت علیه داعش در سوریه خبر دادند.
به گزارش ایسنا به نقل از سایت اینترنتی
النشره ،منابع روسی اعالم کردند که این
نیروها برای جنگ علیه داعش در سوریه
آماده خواهند شد و طی هفته اول اکتبر آتی
حدود  170جنگنده و  700خودرو زرهی در
این عملیات شرکت خواهند کرد.
اخیرا تقویت حضور نظامی روسیه در
سوریه به مسئله مهم رسانههای غربی تبدیل
شده است و حتی واشنگتن و چند کشور دیگر
از این اقدام انتقاد و تاکید کردند که تقویت حضور نظامی روسیه در سوریه موجب وخیمتر شدن اوضاع میشود هرچند
که آمریکا اعالم کرده است که از مشارکت روسیه در ائتالف ضد داعش استقبال میکند.
روسیه که از حامیان اصلی سوریه محسوب میشود با برکناری بشار اسد ،رئیسجمهوری سوریه به عنوان پیش شرط
مذاکرات صلح مخالف است اما برخی کشورهای عربی و غربی بر برکناری اسد تاکید دارند.
با این حال اخیرا آمریکا ،فرانسه و چند کشور دیگر در حال تغییراتی در موضع خود نسبت به نظام سوریه هستند .جان
کری ،وزیر خارجه آمریکا اخیرا در گفتگویی تاکید کرد که برکناری بشار اسد الزم است اما الزم نیست که این اتفاق فورا
بیفتند .لوران فابیوس ،وزیر خارجه فرانسه نیز پس از کری در سخنانی اذعان کرد که سخن گفتن از کنارهگیری بشار
اسد به عنوان پیش شرط مذاکرات ،بیهوده است .به نظر میرسد که این کشورها در حال پی بردن به حقیقت اوضاع در
سوریه و خطر داعش هستند .از طرفی دمشق همواره تاکید میکند که باید مبارزه با تروریسم اولویت هرگونه راهکاری
برای بحران سوریه باشد .مسکو نیز معتقد است که از بین بردن داعش در سوریه نه تنها موجب امنیت این کشور می
شود بلکه موجب امنیت جهانی نیز میباشد .از سوی دیگر ،وزارت خارجه روسیه در بیانیهای اعالم کرد که سفارت این
کشور در سوریه هدف حمالت خمپارهای قرار گرفته است .در این بیانیه آمده است که یک خمپاره به اطراف سفارت
روسیه در دمشق اصابت کرد اما صدماتی به دنبال نداشت .وزارت خارجه روسیه در این بیانیه اعالم کرد :ما این حمله
"جنایتکارانه" را به شدت محکوم میکنیم و انتظار داریم که جامعه جهانی و به ویژه طرفهای منطقهای موضع واضحی
را در قبال این اقدام تروریستی اتخاذ کنند و مواضع خود را عملی کنند .وزارت خارجه روسیه اعالم کرد :از منطقه "جوبر"
سوریه خمپارهای به سمت سفارت روسیه شلیک شده بود .این منطقه جایی است که افراد مسلح مخالف در آنجا مستقر
هستند .این افراد عضو داعش نیستند اما طرفهای خارجی از آنها حمایت به عمل میآورند.

ب اتمی جدید خود در آلمان
آمریکا درصدد استقرار  20بم 

نیروی هوایی آمریکا در حال آماده سازی برای استقرار
بمبهای اتمی ب 61.جدید خود در پایگاه هوایی آلمان است؛
این در حالی است که پارلمان این کشور پیشتر خواستار خارج
کردن تمامی تسلیحات اتمی آمریکا شده بود.
به گزارش ایسنا شبکه خبری  ZDFآلمان گزارش داد ،این
پایگاه هوایی در غرب آلمان میزبان جنگندههای پاناویا تورنادو
چندکاره است که قابلیت حمل بمبهای اتمی آمریکا را دارند.
این پایگاه تنها مقر در آلمان است که تسلیحات اتمی آمریکا
از  2007در آن مسقر شدهاند و حدود  20سالح اتمی در این
پایگاه است.
آمریکا در حال حاضر در حال کار بر روی نوع جدیدی از
بمبهای اتمی ب 61-به نام  12 Modاست که بسیار دقیقتر
از آنهایی هستند که در اروپا مستقر است.
شبکه خبری  ZDFگزارش داد که براساس اسناد موجود
بودجهای که در سه فصل گذشته از سال میالدی برای این
پایگاه نظامی در آلمان در نظر گرفته شده است ،برای تامین
مالی ،نگهداری و استقرار آتی این بمبهای جدید است که
شامل ارتقای جنگندههای تورنادو هم میشود.
در گزارش این شبکه خبری همچنین به خلع سالح اتمی به
عنوان بخشی از توافق ائتالفی  2009میان حزب اتحاد دموکرات
مسیحی آنگال مرکل ،صدراعظم آلمان و لیبرال دموکراتها
اشاره شده است .در  ،2010پارلمان آلمان از دولت خواسته تا

بمبهای اتمی آمریکا را از خاک آلمان خارج کند و حمایت
مردمی را از این مساله اعالم کرد.
دولت برلین قصد داشت تا در  2015یگان تورنادوهای خود را
از رده خارج کند و هیچ برنامهای برای جایگزینی این هواپیماها
که قادر به حمل بمبهای اتمی آمریکا هستند ،نداشت.
جنگندههای  35-Fمیتوانند این بمبها را حمل کنند اما دولت
برلین تمایلی برای خرید این هواپیماهای گرانقیمت ندارد و قصد
دارد تا یوروفایترهای تایفون را جایگزین این تورنادوها کند.
در  ،2012روزنامه تسایتونگ آلمان گزارش داد که آلمان
به صورت مخفیانه تصمیم گرفته تا تعدادی از تورنادوها را تا
 2024نگهدارد.
بمبهای اتمی  12-B61نسبت به بمبهای قبلی دقیقتر و
قدرت ویرانگری آنها کمتر است.
یکی از اعضای سابق پارلمان آلمان مشرف به امور دفاعی
گفت :ارتقای پایگاه هوایی نظامی "بوشل" آلمان به ناتو
گزینههای جدید حمله علیه روسیه را میدهد.
درهمین حال ،سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه به
تلویزیون آلمان گفت :مسکو حین شکل دادن سیاستهای
نظامی خود مساله حضور بمبها و تجهیزات اتمی آمریکا
در اروپا را مدنظر دارد؛ اقدامی که در جدیدترین دکترین
نظامی روسیه که در سال گذشته میالدی منتشر شد ،بازتاب
داشت.

درخواست دولت آشتی ملی
فلسطین از جامعه جهانی
برای پایان دادن به جنایات
صهیونیستها
دولت آشتی ملی فلسطین جامعه جهانی را به مداخله فوری
برای پایان دادن به جنایات رژیم صهیونیستی فرا خواند .به
گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اینترنتی النشره ،دولت آشتی
ملی فلسطین از سازمان ملل خواست تا با تشکیل کمیتهای
بینالمللی تحقیقات الزم را در خصوص شهادت دختر  18ساله
فلسطینی به دست سربازان رژیم صهیونیستی انجام دهد .هدیل
الهشلمون ،در ورودی خیابان الشهداء در الخلیل به ضرب گلوله
سربازان رژیم صهیونیستی زخمی شد و به شهادت رسید .دولت
فلسطین مجددا از جامعه بینالمللی خواست تا با مداخله فوری
و اعمال فشار بر رژیم صهیونیستی جنایات مستمر این رژیم
را علیه ملت فلسطین متوقف کند و به سیاست اشغالگرانه آن
پایان دهد.

تأکید دبیرکل ناتو
بر ادامه تحریمهای ضدروسی
دبیرکل سازمان پیمان
آتالنتیک شمالی (ناتو) بر
ضرورت رایزنیها در خصوص
تمدید تحریمهای اقتصادی علیه
روسیه تاکید کرد.
به گزارش ایسنا به نقل
از خبرگزاری اسپوتنیک ،ینس
استولتنبرگ ،دبیرکل سازمان
پیمان آتالنتیک شمالی (ناتو)
در نشست پارلمان اوکراین گفت :همه ما حمله به شرق
اوکراین را محکوم میکنیم .الزم است درباره تمدید
تحریمهای اقتصادی علیه روسیه گفتوگو کنیم .وی افزود:
ما از تمامیت ارضی اوکراین و حاکمیت این کشور حمایت
میکنیم زیرا این مسائل جزو حقوق هر کشوری است.
ما همچنین از اجرای بدون پیششرط توافقنامه مینسک
حمایت میکنیم .استولتنبرگ پیشتر در جلسه امنیت ملی و
شورای دفاع اوکراین در کییف حاضر شد و گفت :اوکراین
میتواند به ناتو متکی باشد و ناتو از اوکراین حمایت عملی
و سیاسی انجام خواهد داد.

ورود نخستین گروه از آوارگان
سوری به انگلیس
لندن اعالم کرد که نخستین گروه از آوارگان سوری از
بین  20هزار آوارهای که قرار است وارد این کشور شوند به
انگلیس رسیدند.
به گزارش ایسنا به نقل از سایت شبکه خبری المنار ،در
بیانیه وزارت کشور انگلیس آمده است که تعدادی از آوارگان
سوری وارد این کشور شدند و این اقدام در چارچوب برنامه
پناه دادن به افرادی که در خطر هستند صورت میگیرد.
این طرح توسط کمیسیون عالی سازمان ملل در امور
آوارگان انجام میشود .در ادامه این بیانیه آمده است :دیوید
کامرون ،نخست وزیر انگلیس آغاز ماه جاری اعالم کرد
که لندن قصد دارد  20هزار آواره سوری را طی پنج سال
آینده بپذیرد .در این بیانیه تاکید شده است دولت انگلیس
همکاریهای تنگاتنگی با کمیسیون عالی سازمان ملل و
با نهادهای داخلی در سراسر کشور برای پذیرش آوارگان
انجام میدهند .دیوید کامرون اخیرا اعالم کرده بود که پنج
هزار آواره سوری را در انگلیس پذیرفتهاند و هزاران تن
دیگر را در آینده میپذیرند.

شهادت دختر  18ساله
فلسطینی با شلیک
صهیونیستها در الخلیل

یک دختر فلسطینی سهشنبه گذشته در الخلیل به شهادت
رسید .به گزارش ایسنا به نقل از شبکه خبری روسیا الیوم،
این دختر فلسطینی بر اثر جراحتهایی که به دلیل اصابت
گلوله ارتش رژیم صهیونیستی برداشته بود ،به شهادت رسید.
خبرگزاری فلسطینی سما نیز گزارش داد که هدیل الهشلمون
 18ساله در ورودی خیابان الشهداء در الخلیل شهید شد.
سربازان رژیم صهیونیستی به این دختر در مرکز الخلیل آتش
گشودند که باعث شد این دختر فلسطینی به شدت زخمی
شود .عکسهایی که جوانان مخالف با شهرکسازیها نیز
منتشر کردهاند ،حقیقت این اقدام را بر مال کرده و مشخص
میکند که یکی از سربازان به سمت هدیل الهشلمون صرفا به
دلیل مخالفت وی با برداشتن پوشیه از صورتش شلیک کرد.
پیشتر نیز "مهند مشارقه" یک جوان فلسطینی بر اثر تیراندازی
نظامیان رژیم صهیونیستی به سمت وی در نزدیکی مثلث خرسا
در جنوب الخلیل واقع در کرانه باختری به شهادت رسید.

