مقاممعظمرهبری:

آمادگی ها باید
همواره بهگونه ای
باشد که در دشمن
ایجاد رعب و جرأت
تجاوز را
از او بگیرد
صفحه 2

سیدحسن خمینی:

اینروزهامدعیان
تبیین شخصیت
و تحلیل تفکر
(ره)
امام
زیاد شدهاند
صفحه 3
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دکتر حسن روحانی رئیسجمهور:

آیتاهلل هاشمي رفسنجانی:

مخالفت بعضیها با توافق هستهای
به خاطر اهداف سیاسی و منافع باندی است
احقاق حقوق تاریخی و صلح خواهی 2 ،اصل اساسی ایران در برجام است

توافق هستهای افتخار ملت است،
جواب مخالفان را به موقع میدهم
زدن راهنمای اشتباه در سیاست فاجعهآفرین است

صفحه 2

صفحه 3

 288هزار مشمول ،متقاضی پرداخت جریمهریالی به جای سربازی
سربازان متأهل در نزدیکترین یگان محل سکونت همسر خود خدمت خواهند کرد
سخنگوی کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور:

کارگران فاقد بیمه به شماره
 30001633پیامک بزنند

صفحه 4

وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی:

زوایای تاریک فاجعه
منا با مشاهده فیلمهای
ضبط شده دوربینها
مشخص میشود

ناگفتههای مدیر عملیات
پزشکی حج از ابعاد فاجعه منا
صفحه 6

عشق نافرجام دختر و پسر جوان
با مرگ تلخ آنها در الهیجان!

صفحه 9

جدیدترین آمارها از جرایم جنایی،
سرقت ،کالهبرداری ،آدمربایی،
جعل ،داللی ،رمالی
صفحه 8

کالهبرداری  40میلیارد تومانی
 2شیاد تبهکار از  30صراف
با پوشش داللی ارز در تهران

صفحه 6

صفحه 8

پرداخت وام یکصد میلیون تومانی
به صندوقهای خرد محلی و کارگاههای
کمتر از  10نفر شاغل
صفحه 4

رئیس پلیس آگاهی تشریح کرد

صفحه 4

ربودن همسر و تحویل او به کمپ
ترک اعتیاد برای فرار از پرداخت
مهریه توسط مرد کینهجو!

مدیرعامل صندوق کارآفرینی امیدخبر داد

جزئیات برنامه وزارت بهداشت
برای غربالگری بیماریهای
ژنتیکی شایع
صفحه 5

جدیدترین اظهارات
رئیس کل
بانک مرکزی
درباره کاهش
نرخ سود بانکی
و افزایش وام
مسکن تا یکصد
میلیون تومان

دستگیری  3شیاد تبهکار
به اتهام سرقت 700میلیون تومانی
از  41نفر با دستکاری
دستگاه کارتخوان
صفحه 7

پایان مهلت تعویض کارتهای پایان خدمت قدیمی

صفحه 9

هالکتشکارچیزنانتنها
و دستگیری همدست او در تعقیب و گریز
ماموران در تهران
صفحه 7

دستگیریمدیرعاملخارجی
یک شرکت خصوصی به اتهام اغفال
و اخاذی از  5کارمند زن در مشهد

صفحه 11

دستگیری پسر صاحبخانه
به اتهام اجیر کردن  2آدمربای خشن
و ربودن و شکنجه زن مستأجر و دختربچه
 3ساله او برای تخلیه منزل

صفحه 8

رئیس پلیس بینالملل ایران تشریح کرد

دستگیری  2شیاد
حرفهای به اتهام
اختالسهای کالن
پس از  6سال فرار
در اروپا
صفحه 7

افشایکالهبردارییکمیلیاردتومانی
مجری زن یک شبک ه ماهوارهای مدعی
انرژی درمانی با دستگیری 3رابط او
صفحه 7

پلیس به دنبال دستگیری مامور
امنیتی قالبی به اتهام کالهبرداری
 370میلیون تومانی از دانشجویان
متقاضیانتقال
صفحه 9

2
مقام معظم رهبری در دیدار فرماندهان و کارکنان نیروی دریایی سپاه:

آمادگی ها باید همواره بهگونه ای باشد که در
دشمن ایجاد رعب و جرأت تجاوز را از او بگیرد

رهبر معظم انقالب اسالمی ،با اشاره به نقش
جوانان انقالبی نیروی دریایی سپاه و جوانان
شجاع جنوب در تأمین امنیت دریا و ایجاد رعب
در دشمن ،تاکید کردند :دشمنان به دنبال تغییر
محاسبات مسئوالن و تغییر افکار مردم بویژه
جوانان هستند و همه باید هوشیار و بیدار باشند.
به گزارش ایسنا ،حضرت آیتاهلل خامنهای
چهارشنبه گذشته در دیدار فرماندهان و کارکنان
نیروی دریایی سپاه پاسداران انقالب اسالمی و
جمعی از خانوادههای آنان و همچنین خانوادههای
شهدای این نیرو با اشاره به اهمیت موضوع امنیت
دریا گفتند :آمادگی ها باید همواره بگونه ای باشد
که براساس دستور قرآنی ،در دشمن ایجاد رعب
کند و جرأت تجاوز را از او بگیرد زیرا اگر خاکریزها قابل نفوذ باشند ،دشمن نفوذ خواهد کرد.
ایشان خاطرنشان کردند :اکنون به برکت تشکیل جبهه انقالبی در جنوب کشور که متشکل از
نیروی دریایی سپاه و جوانان شجاع جنوب است ،دستور قرآنی ایجاد رعب در دشمن ،محقق شده
است.
فرمانده کل قوا با تأکید بر اینکه ما هیچگاه شروع کننده جنگ نخواهیم بود ،افزودند :اما طبیعت
دشمن همواره خوی تجاوز و نفوذ است ،بنابراین باید توانایی های علمی و تجهیزاتی در قالب نوآوریها،
روز به روز افزایش یابند.
رهبر معظم انقالب اسالمی ،هم افزایی نیروی دریایی سپاه و نیروی دریایی ارتش را بسیار ضروری
خواندند و با تأکید بر لزوم زنده نگه داشتن یاد و خاطره جوانان با ایمان و انقالبی همچون شهید نادر
مهدوی و همراهان وی که شجاعانه در مقابل ناو امریکایی ها ایستادند و به آنها درس فراموش نشدنی
دادند ،گفتند :با این رشادتها و ایستادگی ها ،دشمنان نظام اسالمی متوجه شدند که جمهوری اسالمی
ایران ،نظامی نیست که هرگونه بخواهند بتوانند با او رفتار کنند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای همچنین از همراهی خانواده ها و بویژه همسران فرماندهان و کارکنان
نیروی دریایی برای حضور در مناطق جنوبی کشور قدردانی کردند.
ایشان در ادامه به برنامه های خطرناک قدرتهای استکباری برای منطقه اشاره کردند و با تأکید بر
اینکه این قدرتها هیچ ابایی در استفاده از تجهیزات بسیار خطرناک و روش های غیر انسانی برای کشتار
انسان های بیگناه ندارند ،افزودند :ادعای آنها مبنی بر حمایت از حقوق بشر و حقوق شهروندی ،خالف
واقع و کام ً
ال پوچ و بیهوده است.
رهبر انقالب اسالمی حمله به بیمارستان در افغانستان و کشتار مردم در سوریه ،عراق ،یمن،
فلسطین و بحرین را نمونه هایی از فجایع قدرتهای استکباری و بی رحمی و سنگ دلی آنها دانستند و
خاطرنشان کردند :امروز بزرگترین خطر برای دنیا ،نفاق و ریا و دروغگویی مدعیان حقوق بشر است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای به نقش و جایگاه جمهوری اسالمی ایران در شرایط کنونی منطقه اشاره
کردند و گفتند :در چنین شرایطی جمهوری اسالمی ،به توفیق الهی عالوه بر جلوگیری از نفوذ دشمن در
داخل ،در بسیاری از موارد مانع از عملی شدن نقشه ها و برنامه های دشمن در منطقه شده است.
ایشان با تأکید بر اینکه ناکامی های دشمن در داخل و در منطقه ،به برکت هوشیاری و آمادگی و
عزم جوانان انقالبی و اقتدار جمهوری اسالمی در منطقه بوده است ،خاطرنشان کردند :بر همین اساس
بیشترین تالش و برنامه ریزی قدرتهای استکباری ،برای دشمنی با نظام اسالمی ایران است و ادعای
آمریکا برای مذاکره با ایران نیز در همین چارچوب و برای نفوذ ،است.
رهبر انقالب اسالمی با انتقاد از عده ای سهل انگار و سهل اندیش در داخل که متوجه ابعاد و عمق
این موضوع نیستند ،افزودند :در کنار این افراد سهل اندیش ،بی خیاالن جامعه و افرادی هم هستند که
به مصالح و منافع ملی کشور هیچ اهمیت و توجهی ندارند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به طرح برخی مسائل از جانب افراد سهل اندیش و سهل انگار
درخصوص مذاکره با آمریکا ،گفتند :این افراد می گویند چگونه است که حضرت علی علیه السالم و
حضرت امام حسین علیه السالم با دشمنان خود مذاکره کردند اما اکنون با مذاکره با آمریکا مخالفت
می شود؟
ایشان در پاسخ به این شبهه افزودند :چنین تحلیلی درخصوص مسائل تاریخ اسالم و مسائل کشور،
نهایت ساده اندیشی است زیرا حضرت علی علیه السالم با زبیر و حضرت امام حسین علیه السالم با
عمر بن سعد ،مذاکره به معنای امروز یعنی معامله نکردند بلکه هر دوی این بزرگواران به طرف مقابل
خود نهیب زدند و آنها را نصیحت به خداترسی کردند.
رهبر انقالب اسالمی گفتند :متأسفانه عده ای برای توجیه مذاکره جمهوری اسالمی ایران با شیطان
بزرگ ،با نگاهی عوامانه ،اینگونه مسائل را در روزنامه ها ،سخنرانی ها و فضای مجازی مطرح می
کنند ،که کام ً
ال اشتباه است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر اینکه ایران هیچ مخالفتی با اصل مذاکره با کشورها ،اعم از
اروپایی و غیراروپایی ندارد ،خاطرنشان کردند :اما در مورد آمریکا موضوع متفاوت است زیرا آنها تعریفی
که از مذاکره با جمهوری اسالمی ایران کرده اند ،به معنای نفوذ و باز کردن راه برای تحمیل است.
صهیونیستی ضد بشریت ،تأکید کردند:
ایشان با اشاره به همراهی و همکاری آمریکا و جریان
ِ
مذاکره با آمریکا به معنای باز کردن مسیر برای نفوذ در عرصه های اقتصادی ،فرهنگی ،سیاسی و
امنیتی کشور است.
رهبر انقالب اسالمی با اشاره به مذاکرات اخیر هسته ای گفتند :در این مذاکرات ،طرف
مقابل ،تالش داشت ،از هر فرصتی برای نفوذ استفاده کند و حرکتی بر خالف منافع ملی کشور
انجام دهد ،البته مذاکره کنندگان ایرانی ،حواسشان جمع بود ،اما باالخره آمریکاییها در جاهایی
فرصت پیدا کردند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای گفتند :مذاکره با آمریکا ممنوع است ،زیرا این مذاکره نه تنها هیچ نفعی
ندارد ،بلکه ضررهای بیشماری نیز دارد.
رهبر معظم انقالب گفتند :شرایط کنونی از لحاظ فعالیتها و تالشهای دشمنان جمهوری اسالمی
که ما بر آنها احاطه اطالعاتی نیز داریم ،مقطع مهمی است زیرا آنها به دنبال تغییر محاسبات مسئوالن
و تغییر افکار مردم درخصوص مسائل انقالبی ،دینی و مصالح ملی کشور هستند.
ایشان با تأکید بر اینکه در موضوع تغییر افکار مردم ،هدف اصلی جوانها هستند ،جوانان را به
هوشیاری بیش از پیش فراخواندند و افزودند :البته به لطف خداوند جوانان ما در دانشگاهها و همچنین
در نیروهای مسلح بیدار و پای کار هستند و من از این جهت هیچ نگرانی ندارم.
رهبر انقالب اسالمی با اشاره به سالروز مباهله و ایستادگی پیامبر اسالم (ص) و خاندان مطهر ایشان
در مقابل جریان کفر ،خطاب به جوانان انقالبی کشور ،تأکید کردند :همانگونه که در قضیه مباهله در
صدر اسالم ،همه ایمان در مقابل کفر قرار گرفته بود ،امروز نیز در جمهوری اسالمی ایران ،همه ایمان
در مقابل کفر قرار گرفته است و همانگونه که در آن زمان صفای معنوی پیامبر(ص) و خاندان ایشان
توانست دشمن را از میدان خارج کند ،امروز هم ملت ایران با اقتدار معنوی خود ،دشمن را از میدان
خارج خواهد کرد.
رهبر انقالب اسالمی در پایان سخنان خود خاطرنشان کردند :اگر برای یاری دین خدا آماده و پا به
رکاب باشیم ،قطع ًا وعده الهی مبنی بر نصرت یاری کنندگان دین خدا ،محقق خواهد شد و بدخواهان
نظام اسالمی در طرح ها و برنامه های امنیتی ،نظامی ،اقتصادی و فرهنگی شکست خواهند خورد.
پیش از بیانات رهبر معظم انقالب ،دریادار فدوی فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقالب
اسالمی در سخنانی با اشاره به رشادتهای سپاه در دوران دفاع مقدس ،خاطرنشان کرد :سربازان
شما منتظر فرمان هستند تا درس عبرتی تاریخی به شیطان بزرگ و ایادی موذی ،میهمانکش و
کودککش آنها در منطقه بدهند.
سردار فدوی با تأکید بر اینکه در آمادهترین شرایط ممکن قرار داریم ،گفت :نشان دادن بخشی از
توان رزمی و آمادگیهای نیروی دریایی سپاه موجب شد تا دشمنان از لزوم تغییر استراتژی دریایی خود
سخن بگویند در حالی که آنچه آنها از ما میدانند نسبت به آنچه نمیدانند قابل قیاس نیست.

سياسي

یکشنبه  19مهر  - 1394شماره 694
آیتاهلل هاشمي رفسنجانی:

مخالفت بعضیها با توافق هستهای به خاطر اهداف سیاسی و منافع باندی است
احقاق حقوق تاریخی و صلح خواهی 2 ،اصل اساسی ایران در برجام است

آیتاهلل هاشمی رفسنجانی در ابتدای جلسه هماندیشی قرآنی
که چندیست با حضور محققان و پژوهشگران اسالمی از حوزه و
دانشگاه برای نگاه امروزی به مفاهیم قرآنی برگزار میشود ،در
پاسخ به پرسش حضار ،با اشاره به حادثه منا ،آن را بسیار تلخ
و غافلگیر کننده خواند و گفت :هنوز هیچ کشوری که حجاجش
را در این حادثه از دست داده ،از توضیحات عربستان قانع نشده
است .زیرا این کشور وظیفه تأمین امنیت و سالمت حجاج را
برعهده دارد و فرافکنیهای مسؤوالن سعودی از تقصیر آنها به
خاطر سوء مدیریت نمیکاهد.
به گزارش پايگاه اطالع رساني آیتاهلل هاشمی رفسنجانی
 ،رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ،با اشاره به سخنان
نسنجیده و تند برخی از مسؤوالن دولت سعودی ،گفت :با این
سخنان نسنجیده ،بهانه به دست یک عده مغرض و کینهجو
میافتد که همیشه سعی در ایجاد و گسترش تفرقه بین «امه
واحد» و به ویژه شیعه و اهل سنت ،میکنند و بیشترین سوء
استفاده را گروهک تروریستی داعش میکند که نشان داده است
که دشمن اصلی فرهنگ اصیل اسالمی است..
آیتاهلل هاشمی رفسنجانی ،با «خام و مغرور» خواندن بعضی
از جوانان حاکمیت فعلی عربستان ،گفت :عقالی جهان اسالم و
مجامع بینالمللی با هر مذهب و ملیتی باید وارد شوند و با تشکیل
کمیته حقیقتیاب ،نگذارند مسیر ریشهیابی این فاجعه و مذاکره
برای حل مسایل مسدود شود که در آن صورت گروههای تندرو
و تروریست میداندار میشوند که نشان دادهاند با زبان اسلحه و
تهدید حرف میزنند و فقط به کشت و کشتار میاندیشند.
ایشان با اشاره به ماه محرم که ماه عزاداری برای مظلومیت
اهل بیت(ع) به ویژه سید و ساالر شهیدان حضرت اباعبداهلل
(ع) است ،بر ضرورت پرهیز از بیان سخنان و اشعار توهین
آمیز و تفرقهافکن تأکید کرد و گفت :با توجه به جریحهدار
شدن احساسات کل جهان اسالم اعم از سنی و شیعه ،میتوان
از ظرفیت تریبونهای نظام در مداحیها ،نمازهای جمعه،
سخنرانیها و به ویژه صداوسیما ،در جهت تقویت وحدت جهان
اسالم استفاده کرد ،هر چند االن بعضیها جز برای تفرقه و
گسترش کینه بین مسلمانان ،کاری نمیکنند.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با ابراز تأسف شدید

از کشتار مسلمانان به دست همدیگر در افغانستان ،عراق ،یمن،
سوریه ،لیبی و دیگر کشورهای اسالمی ،گفت :برای دشمنان
اسالم و گروهکهای جاهل و تندرو تروریستی ،این بهترین
حالت است که مسلمانان منابع اسالمی و به ویژه نفت را به آنان
میدهند و اسلحه میخرند و برادران دینی خود را میکشند.
آیتاهلل هاشمی رفسنجانی ،در بخش دیگری از سخنان
خویش در پاسخ به سؤال دیگری در مورد مسایل داخلی ،به
ویژه برجام گفت :احقاق حقوق تاریخی ایران و صلح خواهی،
دو اصل اساسی ایران در طول مذاکرات هستهای و نهایت ًا در
متن برجام است و بعضیها هم در داخل و هم در خارج به خاطر
اهداف سیاسی و منافع باندی ،با این دو اصل مخالفت میکنند
و چون در مسیر بهانهجویی قدم و قلم میزنند ،ابایی ندارند از
اخالق اسالمی و انسانی نیز عدول کنند که بحمداهلل رهبری
نظام با هدایت و تدبیر و دولت با پشتکار و ج ّدیت ،این مهم را به
خوبی پیش برده و میبرند .ایشان تعامل با دنیا و جهان اسالم را
مصرح جمهوری اسالمی در قانون اساسی توصیف کرد
از اهداف ّ
و گفت :با همین دو اصل و با دفاع از حق ایران و مکتب اهل
بیت(ع) باید از همهی ظرفیتها استفاده کنیم.
ایشان همچنین در پاسخ به سوال دیگری درباره حمله روسیه
به مخالفان و گروهک داعش در سوریه ،با ارائه تحلیلی از امروز و
آینده منطقه ،گفت :سوریه از هم پاشیده و قدرت گرفتن گروههای
تروریستی تجزیهطلب ،مطلوب رژیم جعلی صهیونیستی است.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ،گروههای تروریستی
را زاییده جهل سیاسی ،اجتماعی و دینی افراطیون و براساس

توطئههای پیچیده دشمنان اسالم دانست و گفت :این
گروهکهای تروریستی ،با عنوان «دولت اسالمی عراق و شام»
که جز بدنامی برای مسلمانان نیست ،بخشهایی از دو کشور
مهم اسالمی در منطقه را اشغال کردهاند.
در ادامه جلسه حجتاالسالم والمسلمین رستگاری ،به عنوان
دبیر جلسه ،اعیاد قربان و غدیر را تبریک و اتفاقات مسجد الحرام
و منا را تسلیت گفت و گزارشی از اهداف و برنامههای این جلسه
داد و از مقاله حجتاالسالم والمسلمین علی یونسی ،با عنوان
«همشناسی برای همزیستی و انسجام ملی» گفت :که قرار است
در این جلسه مورد بررسی و نقادی قرار گیرد .آقای یونسی نیز با
بیان چکیده ،کلید واژهها ،فهرست فصول و بندها و منابع و مآخذ،
گزارشی از روند نگارش و اهداف آن ارائه کرد و سپس چند تن
از محققان و پژوهشگران نیز به بیان دیدگاههای مثبت و منفی
خویش درباره موضوعات و مطالب مقاله پرداختند.
در بخش پایانی جلسه نیز آیتاهلل هاشمی رفسنجانی با
بیان این مطلب که «مقاله را خواندهام» ،گفت :در قرآن آیات
فراوانی برای توضیح وضع جوامع انسانی دارد .رئیس مجمع
تشخیص مصلحت نظام ،با تأکید بر رجوع به آیات قرآن و تفاسیر
و همچنین مباحث کالمی ،گفت« :میتوان درباره "لتعارفوا" در
آیه « َو َج َعلْ َنا ُك ْم شُ ُعوبًا َوق ََبائ َِل ل ِ َت َع َار ُفوا» با توجه به کلیت قرآن و
بطونی که گاهی همراه گسترش علم شناخته میشود ،مورد بحث
قرار داد .ایشان افزود :خداوند اختالف بین انسانها را براساس
مصالحی در ذات بشریت قرار داده و در کنار آن «لتعارفوا» و
آیات فراوان دیگری هم برای شناخت انسانها نسبت به همدیگر
داریم که باید با واقعبینی ،مطالعه و بررسی کرد.
آیتاهلل هاشمی رفسنجانی با اشاره به ویژگیهای مثبت
و منفی که قرآن برای افراد و گروهها در نظر میگیرد ،اظهار
داشت :میتوان با استناد به این آیه قبول کرد که نباید نسبت به
شعوب و قبایل نگاه و اقدام تبعیض آمیز داشت و باید با توجه
به اختالفات ظاهری و فکری در مسیر حق جویی گام برداریم.
ایشان با اشاره به اول همین آیه که خطاب به انسانها میگوید
شما از یک زن و مرد به دنیا آمدهاید ،گفت :شاید خداوند به
انسانها یادآوری مینماید که شما در کنار همه اختالفات ،از یک
نقطه واحد خلق شدهاید.

آیتاهلل هاشمي رفسنجانی در دیدار جمعی از فرماندهان ،بسیجیان و پاسداران  8سال دفاع مقدس:

نمی توان آگاهی مردم را به بند کشید
آیتاهلل هاشمی رفسنجانی در دیدار جمعی از فرماندهان
رزمی زمان جنگ و بسیجیان و پاسداران هشت سال دفاع
مقدس ،رزمندگان ،ایثارگران ،جانبازان ،آزادگان ،شهدا و به ویژه
مفقودان و خانوادههای آنها را سرمایهای ارزشمند برای ایران
اسالمی در تاریخ دانست و با اشاره به تغییر فضای جامعه در این
سالها ،گفت :شما و امثال شما بزرگانی که در صحنههای جنگ
واقعیتها را دیدهاید و اوج مظلومیت ایران را در جنگی نابرابر با
تمام وجود خود چشیدهاید ،باید فرهنگ ایثار و فداکاری را به
نسل امروز منتقل کنید تا نسلهای آینده بدانند ،فرزندان این آب
و خاک چه زحماتی برای حفظ تمامیت ارضی ایران و پاسداری از
فرهنگ غنی شیعه در مکتب اهل بیت(ع) کشیده شد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی آیتاهلل هاشمی رفسنجانی،
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ،تمدن ،فرهنگ و روحیات
ایرانی و اسالمی را قابل الگو شدن در جهان دانست و با ابراز
خرسندی از گسترش ابزار آگاهی در جهان و قابلیت ایران در
استفاده از تکنولوژی اطالعرسانی ،گفت :نباید از آگاهی مردم
بترسیم و اتفاق ًا باید از این آگاهی که الحمدهلل در قشر جوان
و تحصیلکرده جامعه نیز ریشه دوانده ،به عنوان یک سرمایه در
جهت بهتر کردن کارها استفاده کنیم.
آیتاهلل هاشمی رفسنجانی ،با بیان نکاتی از آیات قرآن کریم
و روایاتی از پیامبر اکرم(ص) و ائمه معصوم(ع) ،گفت :ما که
مسلمانیم ،باید براساس دستورات منابع دینی برای آینده فرزندان
خود برنامهریزی کنیم و نگذاریم جمودی که خواستهی بعضی
هاست ،در اقشار مختلف مردم فراگیر شود.
فرمانده هشت سال دفاع مقدس با تحلیل اهداف نزول قرآن
و بعثت پیامبر اسالم ،گفت :پس از پانصد سال فترت وحی و بسته
بودن دریچه آسمان به روی جوامع بشری ،اسالم با هدف آگاهی
مردم ،مخصوص ًا در جزیره العربی آمد که باسوادان آن انگشت
شمار بودند و جالب است که قرآن در اولین کلمات اولین سوره
خویش بر «خواندن و یادگرفتن» تأکید میکند.
ایشان با ترسیم سیری از اتفاقات پس از رحلت پیامبر که
گروهی با ادعای حمایت از اسالم ،به یادگار ارزشمند پیامبر ظلم

کردند و اهل بیت نبوت را برنتابیدند ،به دورهی اخیر مخصوص ًا
پس از هشت سال جنگ اشاره کرد و گفت :بعد از جنگ یک
عده میراثخواه شدند ،در حالی که در تاریخ واقعی جنگ و در
طول هشت سال دفاع مقدس و پیش از آن در مبارزات  15ساله
مردم ،به بهانههای متعدد گوشهگیری میکردند.
آیتاهلل هاشمی رفسنجانی با تأکید بر این جمله که «مردم
واقعیتها را میدانند» ،گفت :نمیتوان آگاهی مردم را به بند
کشید و اگر بعضی از مردم و بزرگان در مقابل زیادیخواهی
بعضیها سکوت میکنند ،به خاطر مصلحت نظام و حمایت از
پایههای انقالب است که میدانند این روزها وحدت و همدلی
ضرورت اصلی جامعه ماست.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با ارائه تحلیلی از
شرایط ناآرام منطقه مخصوص ًا در کشورهای سوریه ،عراق ،یمن،
فلسطین ،افغانستان ،پاکستان و ترکیه ،گفت :اگر میبینیم که ایران
اسالمی در میان انبوهی از نا امنیهای منطقه ،امنیت پایداری
دارد ،به خاطر همراهی مردم با نظام و همدلی شخصیتهای
ارزشمند انقالب است ،وگرنه دشمنان از سالها قبل با انواع
توطئهها به تفرقهی بین مردم و نظام و شخصیتهای تأثیرگذار
آن دلخوش بودند و هنوز هم هستند.
فرمانده هشت سال دفاع مقدس با یادآوری این جملهی
معنادار شهید رجایی که «اطالعات ایران  36میلیون عضو
دارد» ،اظهار داشت :اگر مردم با هم متحد و در راستای حمایت
از ایران و انقالب با هم همدل باشند ،راه هرگونه رخنه احتمالی
را میبندند و نمیگذارند کسانی با بهانههایی به ظاهر پسندیده
اساس انقالب را متزلزل کنند.
ایشان حضور معنادار مردم در انتخابات ریاست جمهوری سال
 92را مصداقی بسیار روشن برای تصمیم عاقالنه مردم دانست و
گفت :آن حماسه سیاسی نشان داد که مردم ایران با هوش باالی
سیاسی خود در هر مقطع تاریخی شیوه متناسب با آن مقطع را
انتخاب میکنند که حضور آنان در مبارزات قبل از پیروزی ،دفاع
همه جانبه از کشور در هشت سال دفاع مقدس ،پذیرش قطعنامه
 598و پیگیری سیاست تنش زدایی ،حضور گسترده در طرح

ملی سازندگی و اخیراً اثبات روحیهی صلح خواهی و پرهیز از
شعارهای احساسی تفرقه انگیز و تحریک کننده ،از نمونههای
روحیات این ملت بزرگ است.
آیتاهلل هاشمی رفسنجانی در بخش دیگری از سخنان
خویش با ابراز خشنودی از دیدار با یادگاران دفاع مقدس ،گفت:
با دیدن شما به یاد روزها و شبهایی میافتم که با تمام صداقت
خویش از خاک ایران و اعتبار ملت آن دفاع میکردید و امروز
هم اگر نا مهربانی میبینید ،با همان صبر تاریخی خویش صبور
باشید و مطمئن باشید نام و یاد شما در دل ایرانیان جاودان
است.
در آغاز این دیدار ،آقایان عابدین وحیدزاده ،رئیس سابق
ستاد لشگر حضرت رسول اهلل(ص) در سوریه و لبنان ،مسئول
سازماندهی لشگر و تیپ رزمی تهران ـ حجتاالسالم والمسلمین
پروازی ،از معاونت فرهنگی سابق لشگر  27محمد رسول اهلل
و سعید صادقی ،مسؤول سابق پرسنلی قرارگاه کربال ،با ابراز
خشنودی و رضایت از دیدار همه ساله خود با فرمانده هشت سال
دفاع مقدس و همچنین ابراز تمایل خیل وسیعی از رزمندگان برای
دیدار با آیتاهلل هاشمی رفسنجانی ،به بیان دیدگاههای خویش
درباره طلبکاریهای والیتیون دوران مبارزه از مردم و یاوران
راستین والیت ،تالش عدهای برای گوشه گیر کردن بعضی از
فرماندهان زمان جنگ ،وظیفه دینی و ملی شخصیتهایی چون
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام برای جلوگیری از تحریف
تاریخ دفاع مقدس ،مظلومیت حجاج جانباخته در منا ،خاطراتی
از شب عملیات خیبر و اوضاع جزیره مینو در فردای عملیات،
حضور فرزندان ملت در سالهای سازندگی و تأکید بر تکرار آن
سیاستها برای کم کردن از بالی ملی بیکاری جوانان و به
ویژه فرزندان تحصیلکرده این ملت ،اهمیت توسعه بنادر برای
رونق حمل و نقل در کشور ،استفاده ابزاری بعضی ها از حق
قانونی مجلس شورای اسالمی در استیضاح ،امیدواری مردم به
انتخابات اسفند  1394و انتظار جامعه برای نقش آفرینی دیگر
آیتاهلل هاشمی رفسنجانی در جهت برگزاری یک انتخابات
پرشور پرداختند.

روایت آیتاهلل هاشمی رفسنجانی از ساخت تأسیسات دریایی کشور:

شرکت تأسیسات دریایی با ابتکار فرزندم مهدی تأسیس شد
آیتاهلل هاشمی رفسنجانی در دیدار مسؤوالن شرکت
مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی کشور ،به ظرفیتهای ایجاد
شده در دوران سازندگی برای استفاده بهتر و بیشتر از توانایی
ایران از بنادر و سازه های دریایی ،گفت :در همان سالها یکی از
گزارشهای مکرر ،معطلی کشتیها برای ورود به بنادر ایران بود
که معمو ًال هزینههای معطلی آنها باال بود.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی آیتاهلل هاشمی رفسنجانی،
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در این دیدار استفاده از
بستر دریا برای انتقال مواد انرژیزا به ویژه از طریق لوله را

یکی دیگر از اهداف تأسیس و توجه به شرکت های تأسیسات
دریایی در کشور ،عنوان کرد و گفت :علیرغم آمادگی نیروهای
تحصیلکرده وقتی شرکت تأسیسات دریایی با ابتکار فرزندم،
مهدی هاشمی تأسیس شد ،بعضی از مسؤوالن آن زمان،
نمیتوانستند باور کنند که ایران میتواند در پروژه های دریایی
حضور داشته باشد.
آیتاهلل هاشمی رفسنجانی ،استفاده زودتر برای برداشت
از منابع مشترک با همسایهها را یکی دیگر از اهداف تأسیس
شرکتهای دریایی دانست و گفت :این حق همه ایرانیان ،حتی

در نسلهای آینده است که تواناییهای بالقوه جوانان تحصیلکرده
ایرانی را به فعلیت برساند.
در آغاز این دیدار آقای دکتر منوچهری ،مدیر عامل شرکت
ضمن ارائه گزارشی از مهندسی وساخت تأسیسات دریایی
کشور ،به نقش آیتاهلل هاشمی رفسنجانی در سالهای آغازین
توجه به سازه های دریایی اشاره کرد و گفت :مهندسین این
بخش از صنعت ،فراموش نمیکنند که اگر میدان دادن شما
به جوانان ایرانی نبود ،شاید هنوز شاهد وابستگی کشور
بودیم.

سیاسی
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دکتر حسن روحانی رئیسجمهور:

توافق هستهای افتخار ملت است،
جواب مخالفان را به موقع میدهم

رئیس جمهور گفت :پیروزی در مذاکرات افتخار ملت
ایران است و آنها که میخواهند افتخار ملت ایران را زیر
سوال ببرند به نفع چه کسی این کار میکنند؟
به گزارش ایسنا ،حجتاالسالم و المسلمین حسن
روحانی در همایش ملی روستا با اشاره به این که در
مذاکرات اخیر کار بسیار عظیمی شده است ،اظهار کرد:
اگر صد سال اخیر و تاریخ همه کشورهای در حال توسعه
را بررسی کنیم ،سراغ نخواهیم داشت که شش قدرت دنیا
در برابر یک کشور در حال توسعه قرار گرفته باشند ،اما
جمهوری اسالمی ایران دو سال در مذاکرات پیاپی به
سندی دست یافت که در نهایت هیچکس نمیگوید ایران
در این مذاکرات ناموفق بوده است.
وی با اشاره به این که همه دنیا اعتراف دارند ایران
به توفیق بزرگی در مذاکرات دست یافته است ،افزود:
پیروزی در مذاکرات افتخار ملت ایران است همانطور
که اگر کشاورزان و روستاییان در سال جاری توانستند
به باالی هشت میلیون تن تولید گندم برسند ،این افتخار
متعلق به همه مردم است و اگر ورزشکاران و دانشمندان
ما در مسابقات به پیروزی دست پیدا میکنند افتخارش
برای همه ایران است.
روحانی با تاکید بر اینکه ما ملتی واحد هستیم خاطرنشان
کرد :ما به حرکتهای پرشتابی که در راه پیشرفت و تعالی
خود برداشتیم و خواهیم برداشت افتخار میکنیم.
رئیس جمهور با اشاره به این که امروز در شرایط بعد از
برجام و بعد از تحریم هستیم تصریح کرد :به حول و قوه
الهی در هفتههای آینده و ماههای پیش رو همه دیوارهای
غلط تحریم را فرو میریزیم.
وی با اشاره به این که امروز کشورهای دنیا با هیاتهای
 50تا  150نفره از کارآفرینان سرمایه گذاری و فناوری به
ایران میآیند خاطر نشان کرد :ما امروز نیازمند فناوری
هستیم.
وی همچنین با تسلیت به مناسبت درگذشت تعدادی
از حجاج در فاجعه منا به ملت ایران ،ملل اسالمی و به
ویژه خانوادههای جانباختگان تصریح کرد :واقعه بسیار
تاثر انگیز و غم آوری بود و حاجیانی که در روز عرفه در
سرزمین عرفات بودند و به سرزمین منا آمدند با بیکفایتی،
بیتدبیری و عدم برنامه ریزی و تقصیرهای دیگری که
باید بررسی شود در شرایط بسیار دردآور جان باختند.
رئیس جمهور با اشاره به این که در خیابانهای منا
دوربینهای مدار بسته وجود دارد و لحظه به لحظه تمام
خیابانها قابل رویت است و حتی میتوان تصویر و فیلم
یک فرد را دید گفت :چطور ممکن است در سرزمینی
با این همه امکانات با پول نفت چنین اتفاق بیفتد ،در
حالی که در روز عید قربان حتی مشخص است چه ساعتی
حجاج کدام کشور برای رمی جمرات میآیند.
وی با اشاره به این که بیتدبیری در آغاز حادثه و ادامه
مساله و تشنه ماندن برای ساعتهای متمادی حجاج در
کشوری که این همه ثروت و تجهیزات دارد قابل قبول
نیست ،ادامه داد :من به یاد دارم در سال  63که به حج
مشرف شدم در آسمان عرفات هلیکوپترها در پرواز بودند
و وضعیت را بررسی میکردند و قابل قبول نیست که این
حادثه در کشوری با این همه امکانات اتفاق بیفتد.
روحانی با اشاره به این که دولت به مسئولیت خود
در مورد حادثه منا واقف است خاطر نشان کرد :ندای
مظلومیت مردم در حضور سران کشورهای جهان در
سازمان ملل متحد به گوش جهانیان رسانده شد و وزیر

خارجه که یکی از قهرمانان ملی ما در تاریخ است ،همه
تالش خود را برای رساندن این صدا به گوش مسئوالن
جهانی و مسئوالن سازمان ملل انجام داد.
رئیس دولت تدبیر و امید به تالشهای وزیر بهداشت
و درمان در امر سالمت و اقدامات وزیر کشور و دیگر
مسئوالن که زیر نظر معاون اول انجام شده است اشاره
کرد و گفت :دولت باید اقدامات خود را ادامه دهد.
روحانی با اشاره به این که بیش از  20کشور در این
حادثه عزیزان خود را از دست دادهاند خاطرنشان کرد:
ایران اولین کشوری است که توانست جنازهها و اجساد
مطهر را شناسایی کند و به کشور بازگرداند و بیشترین
تالش را برای شناسایی انجام میدهد و بیشترین تحرک
را در سطح دنیا برای این فاجعه داشته و زیباترین کلمات
را رهبر معظم انقالب دراین حادثه بیان کردهاند.
وی همچنین به صبر و حضور مردم در تجلیل از اجساد
مطهر جان باختگان حادثه منا اشاره کرد و گفت :هر یک
از اجساد که به شهرستانها میآید شاهد حضور گسترده
مردم هستیم که عالوه بر دلداری خانوادههای آن عزیزان،
نشان از انسجام و وحدت ملی و یکپارچگی کشور دارد و
این که همه ما به ایرانی بودن و مسلمان بودنمان افتخار
میکنیم.
روحانی با بیان این که هر چه داریم و در این دو سال
به دست آوردهایم ،در سایهی امید و حضور و مشارکت
و فعالیت و تالش مردم بوده است افزود :اگر توانستیم
در مذاکرات هستهای به افتخار بزرگ تاریخی برسیم از
حضور مردم است؛ البته از برخی حرفها بگذریم که من
به موقع جواب میدهم.
وی افزود :من رهبری از رهبران دنیا را در سازمان ملل
ندیدم که اعتقاد به موفقیت ایران در مذاکرات نداشته باشد
به غیر از یک استثنا و آن هم رژیم غاصب اشغالگر قدس
که عصبانی است.
روحانی در همایش ملی روستا با بیان این که من خود
روستا زادهام و به روستایی بودن خود افتخار میکنم،
تصریح کرد :روستا محور فرهنگ این مرز و بوم است
و همه بزرگان گذشته و امروز این دیار از روستا هستند
و روستا همان نقطهای است که از نام آن به جز صفا و
صداقت و مهربانی و سختکوشی به ذهن نمیرسد.
وی در ادامه به مشکالت روستاییان و وظایف دولت
در برابر روستاها اشاره کرد و گفت :روستائیان ما بسیار
آگاه هستند و کسی تصور نکند که در فکر سیاسی
شهری با روستایی فرقی وجود دارد ،چون روستائیان هم
وزن شهریها می فهمند و تجزیه و تحلیل میکنند و
این موضوع را در انتخابات  92نشان دادهاند که چطور با
دقت به تجزیه و تحلیل شرایط میپردازند و انشاءاهلل در
انتخابات پیش رو نیز چنین خواهد بود.
رئیس جمهور با بیان این که روستائیان ما به کسانی
رای خواهند داد که الیق ترینها برای خدمت به مردم

هستند ،گفت :ما دلمان میخواهد یک حماسه دیگر و
افتخاری دیگر را در اسفند ماه شاهد باشیم و روستائیان
ما همانطور که در رشد تولید ناخالص ملی ،حضور در
انقالب و دفاع مقدس و عرصه تولید تاثیرگذار بودهاند ،در
عرصهی انتخابات نیز که یکی از صحنههای افتخار ملی
است حضور فعال داشته باشند.
روحانی با بیان اینکه از نظر این دولت این حزب و آن
حزب فرقی ندارد ،خاطر نشان کرد :آنچه برای ما مهم
است این است که اصلح و قویترین افراد که اندیشهی
ملی دارند وارد صحنه شوند.
روحانی در ادامه با تاکید بر ضرورت خدمات رسانی
به روستاها گفت :سالها در مورد مهاجرت روستاییان به
شهرها سخن گفتیم و فایدهای نداشت پس باید مشکل را
از ریشه حل کنیم که چرا روستائیان به شهرها میآیند در
حالی که عالقهای به این کار ندارند.
رئیس دولت تدبیر و امید با تاکید بر این که خدمات
محوری باید در روستاها مثل شهرها قدم به قدم ارتقاء
یابد ،افزود :نباید علم و درمان و اشتغال ،کاالی شهرها
باشد ،بلکه باید همه دست به دست هم دهیم و خدمات
عمومی را در روستاها احیا کنیم.
روحانی با اشاره به این که خدمات خوبی در حوزه ی
بهداشت و آبرسانی در روستاها شده است گفت :متاسفانه
با افزایش جمعیت ،ادامه خشکسالی و کاهش منابع زیر
زمینی مواجه هستیم که البته این موضوع از دیرباز و از
زمان کوروش از دغدغههای ما بوده است و دعایی که در
یکی از کتیبههای آن زمان نوشته شده است این است که
خدایا ما را از خشکسالی و دروغ دور بدار و در زمینهی دروغ
تجربه کردیم و دیدیم که چه بالیی بر سر ما آورد.
وی با اشاره به اینکه خشکسالی در سطح جهان به
رفتار نادرست بشر با طبیعت مربوط میشود تصریح کرد:
اقدامات نادرست پیامدهای نادرست دارد و ما باید بهره
وری آب را زیاد کنیم و بهتر از آن استفاده کنیم و در این
راستا با کشاورزی سنتی نمیتوانیم مردم روستا را ثروتمند
کنیم .پس نیازمند تحول و فناوری هستیم.
روحانی با بیان یان که دولت در زمینهی اقدامات
خدمات عمومی در حد توانش در این دو سال حرکت کرده
است گفت 6 :هزار کیلومتر جاده آسفالته برای روستائیان
ظرف دو سال ایجاد شده است که از اول انقالب تا به حال
 104هزار کیلومتر جاده آسفالته روستایی داشتهایم و برای
امسال نیز  4هزار کیلومتر دیگر مد نظر داریم.
وی همچنین با اشاره به این که در زمینهی تامین آب
قدمهای خوبی برداشته شده است ،گفت :صحبتی وجود
دارد مبنی بر این که  500میلیون دالر از صندوق توسعه
برای آب روستایی بگیریم که من اینجا قول میدهم این
کار را انجام خواهم داد.
رئیس جمهور با بیان اینکه در مساله گاز رسانی
هم اقدامات خوبی انجام شده است و در نظر داریم که
انشاءاهلل تا پایان دولت تقریبا کار گاز رسانی به روستاها
را به نهایت برسانیم تصریح کرد :ارائه خدمات در زمینه
بهداشت ،راه و آب به روستاها از اهمیت بسیار برخوردار
است و میتوانیم با ارائه خدمات ارتباطی نیز اشتغالی نو در
روستاها ایجاد کنیم .چون اگر خدمات ضروری و اشتغال
را در روستاها فراهم کنیم ،میتوانیم روستاها را به عنوان
مرکز امید ،تولید و توسعه احیاء کنیم چون توسعه پایدار
کشور در صورتی محقق میشود که روستاها در مسیر
توسعه پایدار باشند.

دکتر حسن روحانی رئیسجمهور:

زدن راهنمای اشتباه در سیاست فاجعهآفرین است

رئیس جمهور گفت:در زندگی اجتماعی و سیاسی همه
باید یاد بگیریم اگرمیخواهیم به چپ برویم باید راهنمای
چپ بزنیم اگر بر عکس عمل کنیم یعنی راهنمای راست
بزنیم و به چپ بپیچیم فاجعه آفریده میشود.
به گزارش ایسنا ،حجتاالسالم و المسلمین حسن
روحانی در همایش طالیه داران فرهنگ ترافیک با بیان
این که اگر در سیاست کسی راهنمای اشتباه بزند جامعه به
خطر میافتد افزود :اگر کسی در مسیری که نباید دور بزند،
دور زد برای خود و سایرین خسارت ایجاد میکند .ما باید
از نظم ترافیکی به نظم اجتماعی و سیاسی برسیم.
وی با اشاره به همکاری دانش آموزان با راهنمایی و
رانندگی اظهار کرد :این همکاری نشان می دهد که برای
حل معضل ترافیک باید از فرهنگ و مشارکت مردم به
ویژه دانش آموزان استفاده کنیم.
روحانی همچنین خاطر نشان کرد :رعایت مقررات
راهنمایی و رانندگی به معنای قانون گرا بودن مردم است.
رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی اولین عالمت از نظم
کشور ما از نگاه کسانی است که از خارج از کشور به ایران

میآیند .اگر ترافیک شهرها منظم و در چارچوب قانون
باشد آنها آن را عالمتی بر قانون گرایی ایرانیان میدانند
پس خیابانهای ما میتواند آئینه و مظهری از تمدن ایرانی
باشد .روحانی در ادامه با اشاره به اینکه در سال  84تلفات
تصادفات جادهای بیش از  27هزار نفر و درسال 16 ، 93
هزار و  800نفر بوده است .گفت :کاهش آمار تصادفات
جادهای به معنای نظمپذیری جامعه و کمک همه مردم
در این امر است.
رئیس دولت یازدهم در بخشی دیگر از سخنان خود
اظهار کرد :دانش آموزان در همه امور اجتماعی از جمله
محیط زیست باید به دولت و جامعه کمک کنند هر کجا
مردم نوجوانان و جوانان به صحنه آمدند ما موفق و پیروز
بودیم ما اگر میخواهیم وضع ترافیکی قابل قبولی داشته
باشیم باید جادهها و خودروهای استانداری داشته باشیم با
این وجود اگر همه چیز درست باشد اما قوانین رعایت نشود
شاهد حوادث تلخ خواهیم بود .ریشه مساله ترافیک فرهنگ
است  .گرچه ترافیک هم یک مساله اجتماعی و هم یک
مساله اقتصادی است و به جان و اوقات مردم مربوط است

اما فرهنگ در این بین مهمترین مساله است.
روحانی در ادامه خطاب به همیاران پلیس تصریح کرد:
کار شما موجب حفظ جان خانوادههای شما و کمک به
جامعه  ،پلیس و بهداشت و درمان و آینده کشور است.
باید در همه امور اجتماعی و سیاسی یار هم بوده و در
کنار هم قرار بگیریم و با ارتقای فرهنگ افتخار کنیم که
قانونگرا هستیم.
رئیس جمهور افزود :چرا در برخی از کشورها در دفترچه
راهنمای گردشگران باید بنویسند که رانندگی ایرانیان
خطرناک است و باید در خیابانهای ایران مواظب بود.
البته این حرف مبالغه است ولی کمی هم واقعیت دارد.
نظم ،توصیه اسالم و قرآن است و ما باید به آن پایبند
باشیم .بی نظمی ترافیکی هم وقت مردم را تلف میکند و
هم آلودگی محیط زیست را ایجاد میکند.
روحانی در پایان با تشکر از همیاران پلیس و پلیس
راهبر گفت :ما میتوانیم دست به دست هم دهیم و معضل
ترافیک را به سامان مناسبی برسانیم .در این صورت جانها
سالمتر  ،اعصابها آرامتر و وقتها کمتر هدر میشود.

سیدحسن خمینی در دیدار با اعضای ستاد برگزاری همایش
بین المللی قرآن در سیره و اندیشه امام خمینی(ره):

اینروزها مدعیان تبیین شخصیت و تحلیل
تفکر امام(ره) زیاد شدهاند
خوب است از کسانی که مدعی تحلیل امام هستند ابتدا
بپرسیم که امام چند کتاب نگاشتهاند؟

یادگار گرامی امام گفت :تبیین شخصیت امام در حوزه های مختلف ،کمک به
استحکام بن مایه های فکری نظام جمهوری اسالمی است و هرگونه سستی ،منجربه
خلل در این کار می شود.
به گزارش انتخاب ،آیت اهلل سید حسن خمینی در دیدار با اعضای ستاد برگزاری
همایش بین المللی قرآن در سیره و اندیشه امام خمینی ،با اشاره به اهداف برگزاری
کنگره ها و همایش های مربوط به امام راحل ،اظهار داشت :امام خود یک اندیشمند
بود و بر همین اساس تحلیل یک اندیشه نیز اقدامی در راستای باال بردن حوزه فهم
و درک در هر جامعه است.
وی با اشاره به سخن مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه بن مایه فکری جمهوری
اسالمی اندیشه امام است ،افزود :در جامعه ما مدعیان تفکر امام زیاد هستند که
امرمبارکی است ،اما مهم آن است که وقتی کسی می خواهد از یک اندیشه دفاع کند
باید با آن آشنا باشند؛ طبعا کسانی که امام را نمی شناسند دفاع آنها ناقص خواهد بود.
لذا خوب است از کسانی که مدعی تحلیل امام هستند ابتدا بپرسیم که امام چند کتاب
نگاشته اند و با عناوین کدامیک از آنها آشنایی دارند که می خواهند امام را تحلیل
کنند؟ زیرا امام صرفا در بیانات و سخنرانی ها خالصه نمی شوند.
یادگار امام با تأکید بر شناخت شخصیت امام ازهمه جهات ،گفت :امام را بدون
فلسفه ،اصول و فقه نمی توان شناخت و لذا معرفی ایشان کمک کردن به باال بردن
دانش عمومی جامعه برای کسانی است که دغدغه دفاع از امام را دارند.
وی گفت :هرکس مدافع اندیشه امام است حداقل یکبار باید کتاب های ایشان را
تورق کرده باشد اما به خاطر آسان نبودن این کار ،برگزاری چنین همایش هایی در
مسیر شناخت امام می تواند کمک کند.
سید حسن خمینی تأکید کرد :تبیین شخصیت امام در حوزه های مختلف ،کمک به
استحکام بن مایه های فکری نظام جمهوری اسالمی است و هرگونه سستی ،منجر
به خلل در این کار می شود.
وی گفت :حوزه های علمیه باید آراء فقهی و اصولی امام را محور بحث های
خود کنند ،خصوصا آنکه دست ما کم کم از نسل اول شاگردان امام که درس و سخن
ایشان را شنیده بودند خالی می شود و با نسل هایی رو به رو می شویم که ممکن است
سخن امام را نشنیده باشند.
یادگار امام با اشاره به اینکه برخی بزرگان معاصر با امام بخشی از سخنان ایشان را
نشنیده و درک نکرده اند ،گفت :در این مساله هم حجاب معاصرت با امام موثر است
و هم اینکه پررنگ شدن بعد سیاسی شخصیت امام ،موجب ناشناخته ماندن ابعاد دیگر
آن از جمله ابعاد علمی آن شده است؛ اما واقعیت این است که مجموعه ابعاد گوناگون،
شخصیت امام را ساخته است و آن امام که دارای ابعاد مختلف است ،خط امام واقعی
را ،به عنوان پایه و اساس جمهوری اسالمی ،تشکیل می دهد.
یادگار امام در ادامه سخنان خود در خصوص نسبت میان امام و قرآن ،بررسی روش
تفسیری امام ،تأثیر قرآن در اندیشه سیاسی ،اجتماعی ،فقهی و کالمی امام و نقش
ایشان در خارج کردن قرآن از مهجوریت را از موضوعات مهم در این بحث ذکر کرد و
گفت :بعضی ها می گویند آنچه نظام فکری شیعه را شکل می دهد آمیخته ای از قرآن،
برهان و عرفان است .البته تا پیش از صدر المتألهین عرفا ،فالسفه و متکلمین هر کدام
مسیر جداگانه ای را می رفتند و صدرا سر این سه جریان را به یک بالین گذاشت؛ امام
یکی از شارحین این مکتب و از بزرگترین صدرائیان است.
وی در خصوص نقش امام در خارج ساختن قرآن از مهجوریت گفت :منظور من از
این بحث صرفا احیاء تفکر دینی و ورود دین به جامعه نیست؛ بلکه منظور این است که
باید ببینیم خود کتاب قرآن قبل و بعد از انقالب چقدر مورد توجه بوده است؟ و دیگر
اینکه روح قرآن در اثر حرکت امام ،چقدر وارد جامعه و جهان امروز شده است.
سید حسن خمینی با بیان این توصیه که بسیار باید مراقب بود گرفتار دام کنگره
سازی و مقاله سازی نشویم ،افزود :تأثیر برگزاری یک کنگره می تواند شکل گرفتن
یک سوال در ذهن مخاطب باشد تا او در آینده به دنبال یافتن پاسخ آن برود.
در ابتدای این برنامه حجج اسالم محمدرضا حشمتی(معاون قرآن و عترت وزارت
ارشاد) ،محمدعلی خسروی ،نوراللهیان و آیت اهلل عباسعلی روحانی( دبیر علمی
همایش) گزارش هایی را از سیر برگزاری همایش در بخش های داخلی و بین امللی
و جذب مقاالت ارائه کردند.
تاکنون  600مقاله به دبیرخانه این همایش رسیده است که حدود  50مورد آن
انتخاب شده است.
همچنین در این همایش از مقاالت محققان خارجی از کشورهای مختلف استفاده
می شود.
همایش بین المللی قرآن در سیره و اندیشه امام خمینی توسط موسسه تنظیم و نشر
آثار امام خمینی و معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی با مشارکت
چندین وزارتخانه و دستگاه کشوری برگزار می شود.

اقتصادی

4
مدیرعامل صندوق کارآفرینی امیدخبر داد

پرداخت وام یکصد میلیون تومانی
به صندوقهای خرد محلی و کارگاههای کمتر از
 10نفر شاغل

مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید با اعالم حمایت از کسب و
کارهای خرد و خانگی گفت :صندوقهای خرد محلی در صورت
راهاندازی صد میلیون تومان وام میگیرند.
به گزارش ایسنا ،اصغر نوراهلل زاده اظهار کرد :برنامه
ایجاد صندوقهای خرد محلی در راستای توسعه طرح اشتغال
روستایی است که قرار است در  14استان به اجرا درآید و وظیفه
صندوق ،توانمندسازی و آموزش افراد در روستاها و ساماندهی
صندوقهاست.
وی افزود :هم اکنون در بسیاری از روستاها صندوقهای خرد محلی زنان شکل گرفته
و مشاورههای الزم برای بازاریابی و فروش زنان روستایی ارائه شده است.
نوراهلل زاده ادامه داد :در حال حاضر حمایت مالی از کسب و کارهای خرد و کوچک،
خانگی و کارگاههای زیر  10نفر جزو اولویتهای اصلی صندوق در پرداخت تسهیالت به
شمار میرود .مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید گفت :استراتژیهای متعددی در زمینه
حمایت مالی از کسب و کارهای خرد و کوچک داریم که یکی از آنها کمک به راهاندازی
کسب و کارهای خدماتی و فروشگاهی است .به گفته نوراهلل زاده ،حمایت از کسب وکارهای
خرد و کوچک در قالب تکمیل زنجیرههای ارزش ،برند سازی و بازاریابی خواهد بود.
وی صندوق کارآفرینی امید را یکی موثرترین نهادهای حمایت از زنان دانست و افزود:
در حال حاضر زنان بخش اعظمی از تولیدات خانگی را به خود اختصاص دادهاند و عمده
کسب و کارهایی که در آنها حضور یافتهاند موفق بوده است از این رو صندوق در راستای
ارزش افزوده و اثربخشی این نوع مشاغل حمایت از زنان را در دستور کار قرار داده است.
او از افراد پشتیبانی که وظیفه ساماندهی و فروش محصوالت تولیدی خانگی و خرد و
کوچک را بر عهده دارند به عنوان یکی از گروههای مورد حمایت مالی صندوق نام برد.

پیشبینی بانک مرکزی از رونق بازار مسکن
در ماههای آینده

در حالی با وجود کاهش حجم معامالت مسکن در پایان شهریور ماه متوسط قیمت هر
متر با افزایش همراه بوده که بانک مرکزی پیش بینی کرده است که بهبود و رونق نسبی
معامالت بازار مسکن در ماههای آتی دور از انتظار نیست.
به گزارش ایسنا ،آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد که در شهریورماه سال جاری
متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق
بنگاههای معامالت ملکی شهر تهران حدود  3.9میلیون تومان بوده که نسبت به مردادماه
 1.5درصد افزایش دارد.
این درحالی است که قیمت هر مترخانه در پایان نیمه ابتدایی سال جاری در مقایسه با
شهریورماه سال گذشته دو درصد کاهش یافته است.
در ماه مورد گزارش تعداد معامالت آپارتمانهای مسکونی شهر تهران به  12.9هزار
واحد رسیده که نسبت به ماه قبل  1.6و ماه مشابه سال قبل  15.5درصد کاهش دارد.
بانک مرکزی در توضیح علت کاهش حجم معامالت واحدهای مسکونی شهر تهران
در نیمه اول سال جاری که حدود دو درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته است،
توضیح داده که بخشی از این کاهش متاثر از فضای حاکم بر اقتصاد کالن به ویژه
انتظارات فعاالن بازار نسبت به تعیین تکلیف مذاکرات هستهای بوده است.
براین اساس با مشخص شدن نتیجه مذاکرات و کاهش نااطمینانیهای متصور در
فضای اقتصاد کالن در نتیجه گشایشهای به دست آمده در تعامالت بینالمللی کشور
و نیز مصوبات اخیر شورای پول واعتبار در کمک به تسهیالت اعتباری بخش مسکن و
افزایش قدرت خرید خانوارها با رفع محدودیت اعطای تسهیالت خرید توسط سایر بانکها
و همچنین تاسیس حساب صندوق پسانداز یکم ،بهبود و رونق نسبی معامالت بازار
مسکن در ماههای آتی دور از انتظار نیست.
در عین حال که در شهریورماه از میان مناطق  22گانه شهرداری تهران بیشترین
متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده حدود  7.7میلیون تومان بوده
که به منطقه سه و کمترین آن با حدود دو میلیون تومان به منطقه  18اختصاص داشته
است .بنا بر این گزارش ،در شهریورماه سال جاری شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر
تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه قبل  11.1درصد و ماه مشابه سال قبل 12.4
درصد رشد دارد.

جدیدترین اظهارات رئیس کل بانک مرکزی
درباره کاهش نرخ سود بانکی
و افزایش وام مسکن تا یکصد میلیون تومان

رییسکل بانک مرکزی درباره افزایش
وام ساخت خانه و همچنین کاهش نرخ سود
بانکی توضیحاتی را ارائه و اعالم کرد :با توجه
به اهمیت باالی نحوه تعیین نرخ سود برای
بانکها ،مهمترین راهبرد بانک مرکزی،
استفاده از ابزارهای غیرمستقیم است که
امیدواریم بتوانیم به وسیله آنها در شش ماهه
دوم سال ،نرخ سود را به تورم نزدیک کنیم.
به گزارش ایسنا ،ولیاهلل سیف در جمع
خبرنگاران در حاشیه همایش بینالمللی
معرفی فرصتهای سرمایهگذاری در حمل و نقل ،مسکن
و شهرسازی اظهار کرد :یکی از اصلیترین راهکارهای
ارائه شده در بانک مرکزی ،حضور این بانک در بازارهای
غیربانکی است که به وسیله آن میتوان به رفع تنگناهای
مالی کمک کرد و همچنین نسبت به کاهش نرخ سود
اقداماتی را انجام داد.
وی اضافه کرد :در این راستا بانک مرکزی امیدوار است
در شش ماهه دوم امسال با راهکارهایی که در اختیار دارد
نسبت به نزدیک کردن نرخ تورم با نرخ سود بانکی اقدامات
الزم را انجام دهد.
سیف در پاسخ به این سوال که چرا مصوبات قبلی بانک
مرکزی درباره نرخ سود از سوی برخی بانکها رعایت نشد؟
اظهار کرد :مهمترین عامل برهمزننده این فضا ،بازارهای
غیرمتشکل پولی و موسسات غیرمجازی بودند که در این
عرصه فعالند .جز این اگر بانکی نیز تخلفی داشته به شکل
رسمی این تخلف مورد نظارت قرار گرفته و از سوی بانک
مرکزی پیگیری میشود.
رییسکل بانک مرکزی ابراز امیدواری کرد که با نزدیک
شدن نرخ سود به نرخ تورم هم وضعیت نقدینگی کشور
مدیریت شود و هم امکان حمایت از تولید به وجود آید.
وی درباره برخی خبرها از کالهبرداریهای صورت گرفته
از سوی صرافیهای غیرمجاز نیز تاکید کرد :همانطور که
بانک مرکزی قبال نیز بارها اعالم کرده مردم باید نیاز اصلی
خود را از طریق صرافیهای مجاز تامین کند .امیدواریم با
توجه به مسائل پیش آمده از این پس این فرهنگ به وجود
آید که مردم نیاز خود را برای خرید ارز از طریق صرافیهای
رسمی پیگیری کنند.
سیف درباره افزایش وام ساخت خانه نیز گفت :این طرحی
است که بانک مسکن ارائه کرده و طرح افزایش وام تا 100
میلیون تومان را پیگیری میکند که البته مانند گذشته شرایط
خاص خود را دارد که پس از به پایان رسیدن دوره ساخت،
بخشی از آن به خریدار منتقل میشود؛ البته هنوز این طرح
به تصویب نهایی نرسیده است.
رییس کل بانک مرکزی همچنین در سخنرانی خود
در همایش بینالمللی معرفی فرصتهای سرمایهگذاری
در حمل و نقل ،مسکن و شهرسازی گفت :با گشایش
های اخیر در رفع تحریمهای اقتصادی ظرفیتهای
مناسبی پیش روی متولیان بخش حمل و نقل قرار گرفته
است.
سیف اظهار کرد :کاهش نوسانات نرخ ارز در کاهش
ریسک سرمایه گذاری خارجی ،مشارکت بانکها در توسعه
اقتصادی و هدایت منابع نظام بانکی به سمت فعال سازی
ظرفیتهای مولد در بخشهای تولیدی ضروری است.
وی افزود :یکی از الزامات توسعه اقتصادی هر کشوری،
وجود زیرساختهای مناسب در بخش حمل و نقل است
است .وجود زیرساخت های مناسب بخش حمل و نقل از
این نظر که امکان دسترسی به بازارهای داخلی و خارجی

سخنگوی کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور:

کارگران فاقد بیمه به شماره  30001633پیامک بزنند
سخنگوی کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور از کارگران
فاقد بیمه و کارگران ساختمانی در سراسر کشور خواست تا در سامانه
پیامکی  30001633ثبت نام کنند.
به گزارش ایسنا ،هادی ابوی درباره آخرین وضعیت ثبت نام کارگران
در سامانه  ،30001633گفت :تاکنون  400هزار نفر از کارگران سراسر
کشور به این سامانه پیامک زده و کد شهرستان و استان محل اقامت
خود را ارسال کردهاند.
وی افزود :ثبت نامها همچنان ادامه دارد اما انتظار داریم کارگران
فعالتر عمل کنند تا کار شناسایی و ساماندهی و بیمه افراد با سرعت
بیشتری دنبال شود.
به گفته ابوی در حال حاضر نزدیک به  6میلیون کارگر در کشور فاقد شناسنامه
کار هستند .این مقام مسوول کارگری درباره برقراری بیمه تکمیلی کارگران
مشهد ،گفت :در فاز نخست طرح ،ساماندهی  5000نفر از کارگران صنوف در
مشهد را برعهده گرفتیم این عده کسانی بودند که ثبت نام اولیه را انجام داده و ما
به طور رندوم  5000نفر از آنها را انتخاب و پس از ساماندهی نسبت به برقراری
بیمه تکمیلی آنها اقدام کردیم.
دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور تصریح کرد :به دنبال
تفاهم نامهای که با شرکت بیمه ایران منعقد کردیم موضوع برقراری بیمه تکمیلی
این دسته از کارگران را که از صنوف مختلف هستند در دستور کار داریم و از 20
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مهر ماه به شکل نهایی دنبال خواهیم کرد.
وی گفت :در حال حاضر بین هزینههای قابل قبول از نظر
سازمان تامین اجتماعی به عنوان بیمه گر اول و پرداختی کارگر
تفاوت هست که بر این اساس باید به تدریج به سمت بیمه تکمیل
درمان کارگران برویم.
ابوی متذکر شد :بخش اعظمی از کارگران کشور به ویژه
کارگران زیرپلهای ،فاقد بیمه هستند که به دنبال شناسایی و
ساماندهی آنها از طریق سامانه  30001633هستیم و از تمام
کارگران فاقد بیمه و کارگران ساختمانی سراسر کشور میخواهیم
که در این سامانه ثبت نام کنند تا از طریق کانون وضعیت آنها
رسیدگی شود .دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور در عین حال
از اجرای طرح آموزش کارگران ساختمانی در استان مازندران خبر داد.
وی گفت :به منظور کاهش حوادث ناشی از کار ،طرح آموزش کارگران
ساختمانی کشور را در دستور کار قرار دادیم که در مرحله نخست ،این طرح در
استان مازندران به اجرا درآمده و در مشهد نیز در دست اجرا است.
به گفته ابوی ،کمیتهای متشکل از سازمان نظام مهندسی ،تامین اجتماعی و
فنی و حرفهای تشکیل شده و مقدمات کار آموزش کارگران ساختمانی را فراهم
کرده است که انتظار میرود با ارائه آموزشهای الزم حوادث ناشی از کار به شدت
کاهش یابد.

و موجبات تسهیل معامالت داخلی و خارجی
را فراهم می کند ،شاخص مهمی در ارزیابی
سطح توسعه ا قتصادی کشورها تلقی می
شود.
رییس کل بانک مرکزی ادامه داد:
سرمایه گذاری در حمل و نقل از یک سو
باعث کاهش هزینه های تولید و از سوی
دیگر امکان دسترسی به بازارها را فراهم
میکند.
به گفته سیف ،هرگونه تالش در جهت
بهبود شاخصهای حمل و نقل ضمن افزایش ضریب ایمنی
و کاهش سوانح حمل و نقل ،زمینه تسهیل شرایط تولید،
امکانات ترانزیتی و توسعه گردشگری را فراهم می کند.
وی تصریح کرد :سهم این گروه در تحقق رشد اقتصادی
سال  1393معادل  0.44واحد درصد بوده و کل سرمایه
گذاری در بخش حمل و نقل به قیمت های سال 1393
نسبت به سال قبل از آن  6.9درصد افزایش را نشان می
دهد.
رییس کل بانک مرکزی گفت :در سال گذشته عملکرد
صاردات و واردات به ترتیب معادل  3.3و  2.9میلیارد دالر
بود که نسبت به سال 1392به ترتیب  9.2و  19.2درصد
افزیاش را نشان می دهد.
وی بر ضرورت رشد و توسعه حمل و نقل به دو روش
افزایش سرمایه گذاری در حمل و نقل و ارتقای کارآیی از
ظرفیت های موجود تاکید و تصریح کرد :بر اساس مطالعات
انجام شده چالش های و مشکالتی پیش روی حمل ونقل
کشور وجود دارد که مهمترین آنها نامناسب بودن زیرساختها
و عدم استفاده بهینه از امکانات موجود است.
به گفته سیف ،کمبود منابع مالی تخصیص یافته جهت
توسعه زیرساختهای موجود ،محدودیتهای ناشی از
تحریمهای ظالمانه ،فضای نامناسب کسب و کار و عدم
انگیزه کافی در سرمایه گذاران داخلی و خارجی از مهمترین
چالشهای بخش حمل و نقل است.
رییس کل بانک مرکزی بر لزوم برنامه جامع توسعه
حمل ونقل در برنامه ششم توسعه ،لزوم مدیریت یکپارچه در
توسعه زیرساختها با هماهنگی تمام دستگاههای اجرایی،
لزوم تعریف ساز و کارهای جذاب در بخش مشارکت بخش
خصوصی از طرق تضمینهای دولتی تاکید کرد.
سیف با بیان اینکه بررسی تجربه سایر کشورها مؤید آن
است که بخشی از تامین زیرساخت های مورد نیاز حمل و
نقل همواره با حمایت های یارانه ای دولت در این بخش
ها صورت گرفته است ،گفت :با این حال اکثر دولتها با
محدویت در منابع عمومی موجه هستند .به همین دلیل
بسیاری از کشورها برای جبران منابع مالی از راهکارهایی
همچون مشارکت با بخش خصوصی به شیوه های مختلف
بهره می برند.
وی تصریح کرد :با توجه به افت محسوس قیمت جهانی
نفت خام و کاهش درآمدهای نفتی و محدودیت منابع دولت،
استفاده از تجربه موفق سایر کشورها در جذب مشارکت
بخش خصوصی یک ضرورت اجتناب ناپذیر در توسعه حمل
ونقل کشور در شرایط کنونی تلقی می شود.
سیف در بخش دیگری از صحبتهای خود گفت:
پس از استقرار دولت یازدهم رویکرد کلی سیاستهای
بانک مرکزی بر ارتقای سیاست های پولی ،کنترل رشد
نقدینگی ،حفظ ثبات بازار ارز و هدایت منابع به سمت
تولید استوار شد.
رییس کل بانک مرکزی ادامه داد :بر اساس ارقام همگن،
رشد نقدینگی از  25.9در سال  1392به  23درصد در سال
گذشته کاهش پیدا کرد .عالوه بر این با توجه به وضعیت
رکودی اقتصاد در سالهای اخیر و به منظور فعال سازی
ظرفیت های تولیدی موجود ،سیاست های بانک مرکزی
در سال  1393و  1394عمدتا بر تامین سرمایه بر گردش
واحدهای تولیدی استوار بود که در مقایسه با سال قبل 44.5
درصد رشد را نشان می دهد.
سیف با بیان اینکه سهم سرمایه در گردش از تسهیالت
پرداختی شبکه بانکی در پنج ماهه امسال  64درصد است،
گفت :متوسط نرخ دالر در بازار آزاد در سال  1393نسبت به
رقم مشابه سال قبلش تنها سه درصد افزایش داشت .دامنه
نوسانات نرخ دالر نیز در سال گذشته نسبت به سال 1392
به میزان  0.4درصد کاهش نشان می دهد.
وی ادامه داد :بانک مرکزی به تحوالت بازار ارز حساس
بوده و به طور مستمر در حال رصد بازار است و در این
خصوص برنامه های کوتاه مدت ،میان مدت و بلندمدت
را دنبال می کند.
رییس کل بانک مرکزی به توفیقات حاصله در زمینه
کنترل تورم اشاره و تاکید کرد :بانک مرکزی در نظر دارد
ضمن صیانت از شرایط فعلی ،از طریق ورود به بازار بین
بانکی ،همزمان با رفع تنگناهای مالی نسبت به کاهش نرخ
سود و نزدیک شدن هرچه زودتر آن به نرخ تورم اقدامات
الزم را به عمل آورد.

وزیرجهاد کشاورزی خبر داد

کاهش نرخ سود تسهیالت
کشاورزی از  21به  18درصد

وزیرجهاد کشاورزی گفت :با
همکاری شورای پول و اعتبار،
رئیس بانک مرکزی و وزیر
اقتصاد ،نرخ سود تسهیالت
ارائه شده برای طرحهای
سرمایهگذاری بخش کشاورزی
از  21درصد به  18درصد
کاهش یافت ،این مصوبه هفته
پیش تصویب و از سوی بانک مرکزی به بانکها ابالغ
شد.
به گزارش تسنیم ،محمود حجتی در سفر به اصفهان
در بازدید از یکی از واحدهای گلخانهای نمونه استان
اصفهان با بیان این که خطوط اعتباری خاصی به این
کار تخصیص داده شده است ،تصریح کرد :صرفهجویی
زیاد در مصرف آب و تولید محصوالت سالم از مزیتهای
کشت گلخانهای به شمار میرود.
وی افزود :در حال حاضر کشور با کمبود آب مواجه
است و نیاز است اقداماتی برای مبارزه با کمآبی انجام
شود ،در صورت گسترش کشت گلخانهای ،صرفهجویی
قابل توجه در این حوزه تولید سبزی و صیفی صورت
میگیرد و اراضی برای سایر محصوالت آزاد میشوند.
وزیر جهاد کشاورزی با اعالم این که واحدهای
گلخانهای فارغالتحصیالن کشاورزی را به خود جذب
میکنند و با مدیریت تخصصی اداره میشوند ،گفت:
خوشبختانه صادرات محصوالت گلخانهای به کشورهای
مختلف خوب است و امیدواریم این میزان افزایش یابد.
وی در ارتباط با قیمتهای تضمینی گندم گفت:
قیمتهای تضمینی گندم باید در شورای اقتصاد به
تصویب برسد ،ما پیشنهاد خود را به دبیرخانه شورای
اقتصاد تقدیم کردیم و گروههای کاری شورای اقتصاد
مشغول بررسی و طی مراحل نهایی آن هستند و
امیدواریم طی یکی دو هفته آینده در شورای اقتصاد
تصویب و به مرحله اجرا برسد.
وی تاکید کرد :با توجه به مشکالت و محدودیتهای
مختلف و با همکاری اعضای شورای پول و اعتبار ،رئیس
بانک مرکزی و وزیر اقتصاد ،نرخ سود تسهیالت ارائه
شده برای طرحهای سرمایهگذاری در بخش کشاورزی
از  21درصد به  18درصد کاهش یافت ،این مصوبه یک
هفته پیش به تصویب رسید و از سوی بانک مرکزی
به بانک کشاورزی ابالغ شد و امیدواریم هر چه زودتر
اجرایی شود.

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی خبر داد

پرداخت وام به زوجهای جوان
ثبتنام کرده در سال گذشته تا
پایان آذر ،به شرط تکمیل مدارک
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی از تعیین تکلیف
متقاضیان وام ازدواج سال های  ۹۲و  ۹۳تا پایان آذرماه
امسال خبر داد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی شبکه خبر ،سیدعلی
اصغر میرمحمد صادقی با اشاره به برگزاری جلسات بانک
مرکزی با اعضای هیئت مدیره بانکها به منظور تعیین
تکلیف وام ازدواج گفت:متقاضیانی که برای دریافت وام
ازدواج که در سال  92ثبت نام کردهاند تا  10مهر ماه
امسال و متقاضیان وام ازدواج که در سال  93ثبت نام
کردهاند تا پایان آذر ماه تسهیالت ازدواج میگیرند.
میرمحمد صادقی با اشاره به اینکه تا آذر امسال دیگر
نباید متقاضی وام ازدواج قبل از سال  94در سامانه باقی
مانده باشد تصریح کرد :اگر متقاضی اعتراض دارد که
تسهیالت خود را دریافت نکرده به شرط اینکه به شعب
بانکهای منتخب مراجعه کرده و مدارک او نیز کامل
باشد میتواند درخواست خود را برای بررسی به بخش
اعتباری و یا نظارت بانک مرکزی ارسال کند.
وی به زوج های جوان و متقاضیان ثبت نامی وام
قرض الحسنه سال  1393نوید داد به شرط مراجعه به
شعب منتخب بانکها و تکمیل مدارک خود ،تا پایان آذر
امسال تسهیالت وام ازدواج را دریافت میکنند.
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی تاکید کرد :متقاضیان
باید توجه داشته باشند که ظرف  10تا  12روز برای
تکمیل پرونده به شعبه بانکی که در سامانه ثبت نام کرده
اند مراجعه کنند و در صورتی که طی دو ماه اقدامی از
سوی متقاضی صورت نگیرد نام او خود بخود از سامانه
ازدواج حذف میشود و دیگر حق هیچگونه شکایت و یا
درخواست ثبت مجدد نیز وجود ندارد.
میرمحمد صادقی گفت :از اول فرودین تا  6مهر سال
 94از طریق سامانه وام ازدواج و بانکها به بیش از 352
هزار نفر تسهیالت قرض الحسنه ازدواج پرداخت شده
است.

اقتصادی  -جامعه
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الزام موسسات مالی  -اعتباری به ارائه اطالعات بدهکاران
باالی یکصد میلیون تومان به بانک مرکزی

همانقدر که افزایش مطالبات غیرجاری بانکها در
سالهای اخیر از چالش های نظام بانکی و مجموع اقتصاد
کشور بوده ،وصول این مطالبات و نحوه بازپرداخت آن نیز
از معضالت این بخش است؛ تا جایی که در یکی دو سال
گذشته رویه دریافت این طلب و نوع برخورد با بدهکاران
بانکی تغییر کرده و بانک مرکزی طی چندین بخشنامه
ضمن سخت تر کردن برخی شرایط برای پیشگیری از
افزایش معوقات بانکی ،گره کار بخشی دیگر از بدهکاران
را نیز باز کرده است.
به گزارش ایسنا ،حجم حدود  100هزار میلیارد تومانی
معوقات بانکی از بزرگترین معضالت نظام بانکی محسوب
میشود که در کنار قفل کردن بخش قابل توجهی از منابع
بانکها و ایفای نقش موثر در تنگنای اعتباری آنها توانسته
خود بدهکاران بانکی را درگیر و در مواردی حرکت آنها را
متوقف کند.
گرچه شرایط اقتصادی در سالهای گذشته از جمله
نوسانات نرخ ارز و حکفرمایی رکود بر اقتصاد موجب شد تا
عدهای به دور از اراده و حسب شرایط در لیست بدهکاران
بانکی قرار گیرند ،ولی در حال حاضر هستند گروهایی
که با استفاده از برخی ضعف های قانونی یا روابط بانکی
در سالهای گذشته توانسته اند رقم قابل توجهی از بانکها
تسهیالت دریافت کرده و اکنون هم اراده ای برای
بازپرداخت آن نداشته باشند.
بر این اساس با توجه به اینکه در یک سو گروهی قرار
دارند که زمانی بنگاه تولید فعالی در اختیار داشته و در آن
ضمن اشتغال زایی رونق تولید را نیز فراهم میآوردند ،ولی
در سوی دیگر بدهکارانی حضور دارند که توجهی به حجم
بدهی خود به نظام بانکی نداشته و حاضر به بازپرداخت آن
نیستند .در همین راستا بانک مرکزی نیز اقدام به جداسازی
آنها کرده و ضمن ایجاد شرایط مناسب اما مشروط برای
گروه اول و برداشتن بخشی از ممنوعیت ها به منظور ورود
آنها به استفاده از منابع بانکی در راستای استفاده در تولید و
کمک به خروج از رکود ،قوانین مربوطه قبلی را در راستای
پیشگیری از افزایش مطالبات معوق و همچنین دریافت
سریع تر معوقات اصالح کرد.
بعد از اینکه چندی پیش ممنوعیت پرداخت تسهیالت با

اعالم چند شرط به بدهکاران بانکی برداشته شد و اخیر نیز
بانک مرکزی ممنوعیت صدور ضمانتنامه از سوی آنها را
به حالت تعلیق در آورد ،این بانک در آخرین بخشنامه خود
شرایط جدیدی برای بانکها و موسسات اعتباری در مواجه
با بدهکاران بانکی تعریف کرده است.
عدم پرداخت تسهیالت بانکی
به بدهکاران باالی  500میلیون تومان

در بخشهایی از اصالحیه و دستورالعمل جدید بانک
مرکزی تاکید شده که سقف مبلغ بدهی غیرجاری برای
اعمال محدودیتهایی از قبیل عدم اعطای تسهیالت
اعم از ریالی و ارزی در ارتباط با مشتریان دارای بدهی
غیر جاری از  50میلیون به  500میلیون تومان افزایش
مییابد.
همچنین بدهی غیرجاری واحدهای تولید که در سالهای
 1389تا  1392به دلیل شرایط کشور دچار مشکل شده
است ،قابل استمهال بوده و برای بازپرداخت مهلت دریافت
خواهند کرد .بر این اساس امکان تغیر طبقه تسهیالت
امهالی به طبقه تسهیالت جاری با پرداخت  20درصد از
کل مبلغ قرارداد تسهیالت امهالی فراهم شده است .البته
به این شرط که مشتری در ایفای تعهدات خود سستی
نکند.
در عین حال که اگر مشتری حداقل  10تا  20درصد
مانده بدهی خود را پس از دریافت مهلت ،طبق شرایط
مقرر در آیین نامه به صورت دفعی یا اقساطی پرداخت
کند ،از محرومیت های مشتریان دارای بدهی غیر جاری
منع خواهد شد.
از سویی دیگر شورای پول و اعتبار در نرخ جریمه
دیرکرد یا وجه التزام تاخیر تادیه دین نیز تخفیفاتی قائل
شده است ،به طوری که طبق این مصوبه این نرخ به
صورت پلکانی و طبق مطالبات در دامنه شش تا  14درصد
به عالوه نرخ سود تسهیالت حذف خواهد شد و نرخ وجه
التزام واحد برای تمامی طبقات مطالبات به میزان نرخ سود
و نرخ بازده مورد انتظار تسهیالت به ترتیب در تسهیالت
اعطایی بر مبنای عقود مشارکتی و عقود غیر مشارکتی به
عالوه شش درصد تعیین می شود.

الزام موسسات مالی  -اعتباری به ارائه
اطالعات بدهکاران باالی یکصد میلیون تومان
به بانک مرکزی
بانک مرکزی موسسات اعتباری را مکلف کرده است
تا به محض شناسایی مطالبات غیرجاری بیش از 100
میلیون تومان ،اطالعات تکمیلی را در مورد مشتریان
از جمله بررسی وضعیت ضامنین ،وضعیت مالی و سایر
فعالیت های آنها جمع آوری و مراتب را به بانک مرکزی
برای اطالع سایر موسسات ارسال کند.
موسسات اعتباری موظفند قبل از اعطای هرگونه
تسهیالت یا ایجاد تعهدات با استعالم از بانک مرکزی
مانده بدهی جاری یا غیرجاری مشتریان به شبکه بانکی را
برای اتخاذ تصمیم نسبت به تقاضای اعطای تسهیالت یا
ایجاد تعهدات مدنظر قرار دهند.
موسسات اعتباری باید سیستمی در تمامی شعب خود
طراحی کنند که بر اساس آن امکان جمعآوری اطالعات،
پایش تغییرات و ارائه گزارشهای به موقع در مورد
پورتفوی مطالبات جهت اقدامات موثر فراهم شود.
بانک مرکزی موسسات اعتباری را مکلف کرده تا
کمیتهای دائمی به منظور سیاستگذاری ،پیگیری وصول
مطالبات غیرجاری و تهیه گزارشهای مربوطه تشکیل
دهند و نتیجه اقدامات انجام شده و روند وصول مطالبات
را به طور ماهانه به این بانک گزارش کنند.
در بخشهای دیگری از این مصوبه اعالم شده که
موسسات اعتباری میتوانند با مشتریان خوش حساب خود
از شیوههای تشویقی استفاده کنند؛ به گونهای که مشتری
را برای دریافت تسهیالت یا خدمات بانکی در اولویت قرار
دهند یا اینکه در نرخ کارمزد ارائه خدمات بانکی تخفیف
قائل شوند .در عین حال که در مورد مشتریان بدحسابی
که مجموع بدهی غیرجاری آنها در تمام موسسات
اعتباری بیش از  15درصد بدهی باشد ،تا تسویه تمام
بدهی غیرجاری آنها میتوانند وجه التزام تاخیر تایدیه دین
دریافت کرده ،اعطای هرگونه تسهیالت ارزی و ریالی را
به آنها ممنوع و گشایش اعتبار اسنادی را در مورد اینگونه
مشتریان متوقف کنند یا اینکه تحویل دسته چک و افتتاح
حساب جاری جدید برای آنها ممنوع شود.

رئیس اداره ژنتیک وزارت بهداشت تشریح کرد

جزئیات برنامه وزارت بهداشت برای غربالگری بیماریهای ژنتیکی شایع
رییس اداره ژنتیک وزارت بهداشت ،جزییات اجرای برنامه
ساماندهی جامع پیشگیری و کنترل بیماریهای شایع ژنتیکی
ایران را تشریح کرد.
به گزارش ایسنا ،دکتر اشرف سماوات ضمن اشاره به اقدامات
انجام شده جهت طراحی و تدوین برنامه ژنتیک اجتماعی در کشور،
درباره آخرین وضعیت آن گفت :برنامه ژنتیک اجتماعی ،برنامه
ساماندهی جامع پیشگیری و کنترل بیماریهای شایع ژنتیکی ایران
است .این برنامه نیاز به زیرساختهایی داشته است تا آمادگی اجرا
پیدا کند و بر همین اساس ابتدا در استان قزوین پایلوت شد .نظام
آموزشهای مشاوره ژنتیک و نرم افزار مشاوره ژنتیک از مهمترین
بخشهایی بود که در طول برنامه پایلوت ،به نتیجه رسید؛ چراکه
ن دو مورد ،روی مشاوره ژنتیک بسیار تاثیرگذار هستند .مشاوره
ای 
ژنتیک خود نقش محوری در برنامه ژنتیک اجتماعی دارد.
وی گفت :درحال حاضر نرم افزار مشاوره ژنتیک مطابق
با باالترین سطح استاندارد بینالمللی ،بومی شده و بعد از طی
چندین مرحله آزمایش و توسعه ،با مشورت دهها مشاور و استاد
برجسته از سراسر کشور آماده بهرهبرداری است .این نرم افزار ،ملی
است و بطور رایگان در اختیار تمام مشاوران ژنتیکی که آموزش
مشاوره ژنتیک را با موفقیت طی کنند و هماهنگ با نظام سالمت
کشور باشند ،قرار میگیرد .این نرم افزار همزمان ،ساماندهی ثبت
بیماریهای ژنتیک را نیز در سراسر کشور و هماهنگ با نظام
سالمت ممکن میکند.
سامانه جامع آموزش ژنتیک راهاندازی شد

وی همچنین از راهاندازی سامانه جامع آموزشی مشاور ژنتیک
خبر داد و افزود :با همکاری چند دانشگاه و موسسه و استادان
مجرب و برجسته از این حوزهها و با همگامی و همراهی مشاوران
ژنتیک از سراسر کشور سامانه آموزشی مشاوره ژنتیک راهاندازی
شد .این سامانه دارای بخشهای آموزشی نظری ،عملی ،توانایی
برگزاری امتحانات ورودی ،مقطعی و جامع است .این دوره به مدت
یکسال با بهره گیری از روشهای مدرن آموزشی شامل شش
ماه تئوری در سه فاز که در پایان هر فاز امتحان برگزار می شود
و شش ماه دوره عملی تحت نظر و با ارزیابی مستمر یک گروه
استاد برگزار میشود.
سماوات درباره جامعه هدف این آموزشها نیز گفت :در درجه
اول و در حال حاضر تمام مشاورانی که سالها مشاورههای
ژنتیک برنامههای ژنتیک کشوری را اداره میکردند ،تحت این
آمو زشها قرار میگیرند .این افراد اکنون باید در برنامه ژنتیک
اجتماعی مشاورههای ژنتیک تمام بیماریهای هدف را در بستر
نظام سالمت به انجام رسانند.
تدوین نقشه راه بیماریهای شایع ژنتیکی در کشور
وی افزود :ژنتیک دانش جدیدی است؛ در نتیجه بسیاری از
فنآوریهای تشخیص قطعی بیماریهای ژنتیک درکشور وجود
ندارد .ما برای هریک از گروههای بیماریهای شایع و هدف ژنتیک

کشور ،یک برنامه تدوین کردیم و هرکدام که فناوری تشخیص
قطعی آن در کشور وجود نداشت یا استاندارد نبود ،به یک یا چند
دانشگاه توانمند کشور ارجاع داده شد .هر گروه نیز استانداردسازی
و بومیسازی یک فناوری را به عهده گرفت .هر یک از گروههای
دانشگاهی تحت نظر یک کمیته کشوری با عنوان کمیته توافق
ملی کار خود را به انجام میرساند.
افراد در معرض خطر بیماریهای ژنتیک شناسایی
میشوند

رییس اداره ژنتیک کشور ادامه داد :بعد از تدوین و راه اندازی
این فن آوری در یک مرکز ،کار انتقال آن به نقاط هدف دیگر
صورت میگیرد .این روش تامین نیازهای تشخیص قطعی بیماری
در سطح سه را هدف میگیرد و آن را سازماندهی می کند تا امکان
ارجاع مشاوره ژنتیک از سطح پایین تر نظام سالمت فراهم باشد
و مردم بدون سرگردانی بتوانند برای تشخیص به سطح تخصصی
و فوق تخصصی ارجاع داده شوند و خدمات شایسته دریافت کنند.
این رویه نظام ارجاع را در برنامههای ژنتیک تحقق میبخشد.
ورود غربالگری ژنتیک به سطح یک نظام سالمت

سماوات درباره سازماندهی برنامههای ژنتیک در سطح یک
نظام سالمت گفت :در این سطح ،برای اولین بار افراد در معرض
خطر بیماریهای ژنتیک تشخیص داده میشوند  .در ژنتیک
اجتماعی ،داشتن راهبرد برای شناسایی افراد در معرض خطر بسیار
مهم است و باید در سطح یک نظام سالمت شکل بگیرد .بنابراین
ما نیاز داشتیم این استراتژیها را تدوین و تصویب کنیم و مسئولین
ارشد را قانع کنیم تا بتوانیم این استراتژی ها را درسطح یک نظام
سالمت به کار گیریم .باتوجه به طرح تحول نظام سالمت ،باید
طوری عمل میکردیم که همگام با این نظام راهبردهای شناسایی
موارد در معرض خطر بیماریهای ژنتیک در سطح یک به طور
وسیع اجرایی شوند.
برنامه ژنتیک اجتماعی ،عملیاتی شد

رییس اداره ژنتیک وزارت بهداشت با اشاره به تجربه وزارت
بهداشت از برنامه تاالسمی که بزرگترین برنامه ژنتیک اجتماعی
جهان است ،گفت :ما زمینه این کار را با این برنامه آماده کرده
بودیم ،درنتیجه توانستیم دستورالعملهای اجرایی این برنامه را
با کمک کارشناسان ژنتیک و معاونتهای بهداشت شش استان
بزرگ به سرعت و طی یک سال تدوین کنیم .درحال حاضر
دستورالعملهای اجرایی بعد از اجرای کارگاههای آموزشی و پیش
ن
بینی الزامات برای اجرا در یکی از شهرهای هر یک از  10استا 
بزرگ کشور ابالغ شده است و بعد از شش ماه اجرای این برنامه در
این شهرها و رفع هر مشکل احتمالی ،این برنامه جامع به شهرهای
دیگر آن استان توسعه خواهد یافت .به این ترتیب ژنتیک اجتماعی
با برنامهریزی و ایجاد زیرساختها ،عملیاتی شده و به سرعت طی
دو سال کشور را فراگیر میگیرد.

همه گروههای سنی خدمات ژنتیک دریافت میکنند

رییس اداره ژنتیک وزارت بهداشت درباره راهبردهای شناسایی
موارد در معرض خطر بیماریهای ژنتیک در سطح یک نظام
سالمت گفت :تلفیق و ادغام خدمات ژنتیک در بستههای گروهای
سنی یکی از راهبردهاست .قبال هم این بستههای خدمتی اجرا
میشد ،اما در برنامه تحول سالمت تکمیل آنها با برنامههای جدید
ممکن شد .از این به بعد هر گروه سنی که برای خدمت سالمت
مراجعه کند باید خدمت ژنتیک هم دریافت کند.
آغاز مشاوره ژنتیک پیش از ازدواج و بارداری

وی همچنین از انجام مشاورههای ژنتیک در زمان ازدواج و
پیش از بارداری خبر داد و گفت :راهبرد دوم برای شناسایی افراد در
معرض خطر ژنتیک ،انجام مشاوره ژنتیک در زمان ازدواج و پیش
از بارداری است .با توجه به اینکه در برنامه تاالسمی تمام زوجین
در هنگام ازدواج به مراکز مشاوره ژنتیک در بستر نظام سالمت به
طور معمول مراجعه میکنند ،بهرهبرداری از این بستر برای مشاوره
ژنتیک بیماریهای هدف در زمان ازدواج بسیار تسهیل شده ،بهینه
و مقرون به صرفه است .مشاوره ژنتیک در زمان ازدواج و پیش از
بارداری طوری برنامهریزی شده است که خدشهای به برنامه ازدواج
زوجین وارد نشود ،بلکه به آنها مشاور ه داده میشود و چگونگی
اجتناب از بروز بیماریهایی که آنها در معرض خطر آن قرار دارند،
بیان می شود و افراد حمایت الزم را در بستر نظام سالمت برای
داشتن فرزندان سالم دریافت میکنند.
کنترل عامل خطر فامیلی در غربالگری بیماریهای
ژنتیکی

وی همچنین افزود :ما در نظام سالمت همواره به دنبال کاهش
عوامل خطر بیماریهای غیر واگیر بودهایم .اکنون برای بهرهگیری
از دانش ژنتیک جهت کاهش عوامل خطر این بیماریها ،در راهبرد
سوم ،عامل خطر فامیلی را به غربالگری عوامل خطر مهم غیر
واگیر اضافه کردیم تا بتوانیم بیماریهای غیرواگیر شایعی که به
طور معمول در کشور غربالگری میشوند و زمینه ژنتیک دارند را
شناسایی کنیم و خدمات ژنتیک را به آنها ارائه کنیم .سماوات ادامه
داد :با این راهبردها موارد در معرض خطر ژنتیک در کودکان و
بزرگساالن در سطح یک شناسایی میشوند .سپس از سیستم ارجاع
موجود در نظام سالمت برای ارجاع این موارد به مشاوران ژنتیک
آموزش دیده ،استفاده شده و برنامه پیشگیری از بیماریهای
ژنتیک را به این وسیله به نحوی سازمان یافته و مقرون به صرفه
با پوشش باال به اجرا میگذاریم.
وی در پایان صحبتهایش گفت :به این ترتیب تمام برنامههای
سالمت مرتبط با پیشرفت برنامه ژنتیک کشور ،بدون افزایش
هزینه کمک میکنند تا ما بتوانیم پوشش خود را به شدت باال بریم
و بیماریهای ژنتیک شایع کودکان و بزرگساالن را پوشش دهیم.
بدین ترتیب از مرگها و معلولیتهای جدی ناشی از این بیماریها
بطور قابل مالحظه و قابل اندازهگیری کاسته شود.

وزیر راه و شهرسازی خبر داد

وام یکصدمیلیون تومانی ساخت مسکن
در دستور کار شورای پول و اعتبار

وزیر راه و شهرسازی از بررسی تصویب وام
 100میلیون ساخت مسکن از سوی شورای
پول و اعتبار خبر داد.
به گزارش ایسنا ،عباس آخوندی در جمع
خبرنگاران اعالم کرد :طرح افزایش وام
ساخت مسکن به  100میلیون تومان مطرح
شده و در شورای پول و اعتبار در حال بررسی
است و اگر مساله خاصی پیش نیاید در آینده
نزدیک تصویب خواهد شد.
وی ادامه داد :در کنار آن وام  80میلیونی
خرید خانه نیز که چندی قبل آغاز شده ادامه
دارد و انتظار داریم بخشی از مشکالت بازار
را حل کند.
وزیر راه و شهرسازی همچنین درباره همایش فرصتهای سرمایهگذاری در
حمل و نقل و مسکن ایران نیز گفت :ما  121پروژه با ارزش  25میلیارد یورو در
این همایش عرضه کردهایم که بزرگی این رقم به خوبی نشان میدهد نهایی شدن
سرمایهگذاریها کمک مثبتی چه در رفع مشکالت بازار مسکن و چه در بهبود
وضعیت زیرساختهای حمل و نقل داشته باشد.
آخوندی توضیح داد :در بخش مسکن ما  35پروژه بزرگ عرضه کردهایم که
به عنوان یک راهکار واقعی و بدون استفاده از منابع بودجه عمرانی کشور میتواند
بسیار چارهساز باشد .وی خاطرنشان کرد :با توجه به حضور پرقدرت ایران در عرصه
ترانزیت بینالمللی ،فرصتهای سرمایهگذاری ارائه شده در این عرصه میتواند
برای حوزه حمل و نقل ایران نیز کمک شایانی به حساب بیاید و رقم  25میلیارد
یورو قطعا تاثیر مستقیم مطلوبی در این زمینه خواهد داشت.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس به نقل از وزیر اقتصاد
خبر داد

افزایش وام مسکن مهر به  30میلیون تومان

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی با اشاره به جلسه این
کمیسیون با وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت :آقای وزیر اعالم کرد که تالش
میکند اعتبار هر واحد مسکن مهر را به  ۳۰میلیون تومان افزایش دهد.
به گزارش تسنیم ،منصور آرامی افزود :دستور دوم جلسه کمیسیون عمران ،حضور
وزیر اقتصاد و معاونان وی بود که آقای وزیر در این جلسه عالوه بر پاسخگویی
به دغدغه های نمایندگان ،به ارائه یک گزارش مبسوط در خصوص حوزه های
تاثیرگذار وزارت اقتصاد بر بخش های عمرانی و مسکن پرداخت.
وی در ادامه با اشاره به گزارش مشروح طیب نیا در خصوص تخصیص اعتبارات
الزم به طرحهای عمرانی در سالهای  1393و  1394گفت :آقای وزیر اعالم کرد
که در سال  1393حدود  40هزار میلیارد تومان بودجه در حوزه عمرانی پرداخت شد
و در سال  94نیز به رغم نگرانی های مالی ناشی از کاهش قیمت نفت ،تا پایان
سال انتظار داریم حدود  30هزار میلیارد تومان دیگر نیز پرداخت شود.
آرامی در ادامه با اشاره به سخنان طیب نیا در خصوص مشکالت بانکها اظهار
داشت :آقای وزیر با ارائه گزارشی در خصوص مشکالت بانک ها گفت که بانکها
باید سرمایه های غیرضروری خود را واگذار کنند و دولت نیز تالش می کند برای
حل ضرر و زیان بانک ها  ،با پرداخت بدهی خود به آنها  ،تا حدود زیادی زیان های
وارد شده به بانک ها را جبران کند.
وی افزود :وزیر تأکید کرد که با برطرف کردن مشکالت حوزه بانکداری باید
بانک ها را در مسیر اصلی خود یعنی امور زیربنایی و اقتصاد کالن قرار دهیم.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی در ادامه با اشاره به دغدغه
برخی از اعضای کمیسیون در بحث مسکن مهر گفت :آقای وزیر برای رفع این
دغدغه ها اعالم کرد که تالش میکند با افزایش اعتبارات واحدهای مسکن مهر،
اعتبار هر واحد را به  30میلیون تومان افزایش دهد و در این راستا نیز اقداماتی
را انجام داده و مصوباتی را ارائه کرد که به زودی اعالم خواهد شد .آرامی افزود:
دغدغه دیگر نمایندگان بحث های حاشیه نشینی ،بافت های فرسوده و تسهیالت
در نظر گرفته شده برای این حوزه بود که آقای وزیر با اشاره به وجود این مشکالت
گفت قرار است تسهیالت پرداخت شود و با وجود تمام مشکالت موجود تالش کرده
ایم تا توجه بانک مسکن را به این حوزه جلب کنیم.
وی در ادامه با اشاره به مطرح شدن بحث دوران پساتحریم و نقش وزارت امور
اقتصادی و دارایی در این دوران گفت :نمایندگان موضوع پساتحریم را نیز مطرح
کردند که پاسخ وزیر اقتصاد به این مسئله این بود که تالش میکنیم با استفاده از
فرصت ها ،درآمدهای ایجاد شده را بیشتر در طرحهای عمرانی و اتمام طرحهای
نیمه تمام و جذب سرمایه گذاران هزینه کنیم.
آرامی تاکید کرد :در مجموع می توان گفت این جلسه یکی از جلسات بسیار
خوب کمیسیون بود که در آن هم سؤاالت و هم پاسخ های مطرح شده بسیار روشن
و جامع بود.سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی در ادامه با اشاره
به دستور اول جلسه هفته گذشته کمیسیون گفت 12 :نفر از نمایندگان خواستار
ارائه گزارشی در حوزه سواحل کشور شدند .وی با اشاره به وجود مشکالتی نظیر
دریاخواری ،ساحل خواری و ایجاد بافت های نامناسب در سواحل کشور افزود :با
توجه به اینکه ما آیین نامه و متولی خاصی در خصوص عمران سواحل نداریم تالش
کردیم با ارائه پیشنهادهایی ،موضوع حریم  60متری سواحل را که طبق قانون
اراضی ساحلی مصوب سال  1354تصویب شده است احیا و تکمیل کنیم.
آرامی با اشاره به اینکه در حال حاضر سازمان محیط زیست ،وزارت جهاد
کشاورزی ،وزارت راه و شهرسازی ،وزارت نیرو و آب منطقهای و حتی سازمان های
مختلف جهاد کشاورزی مانند منابع طبیعی ،هر کدام خود را متولی سواحل و دریا
می دانند گفت :تالش میکنیم با ارائه موادی قانون موجود در این زمینه را تکمیل
کنیم .وی تأکید کرد :با توجه به ارائه پیشنهادهای جدید در جلسه هفته گذشته
کمیسیون ،قرار شد مجددا در هفته آینده موضوع را در کمیته بنادر و دریانوردی
مطرح و در نهایت موضوع را برای ارائه به صحن علنی مجلس آماده کنیم.
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وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی:

معاون صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان ،روستائیان و عشایر
خبر داد

بهرهمندی روستائیان از مزایای بیمه
تامین اجتماعی بر اساس سطح درآمد آنها

معاون بیمهای صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان ،روستائیان و عشایر کشور گفت:
برای درآمدهای مختلف پوششهای بیمهای در نظر گرفته شده است.
به گزارش ایسنا ،عباس اورنگ در هفتمین جلسه شورای هماهنگی ادارات تابعه
تعاون کار و رفاه اجتماعی استان زنجان اظهار کرد :یکی از وظایف صندوق ارائه
خدمات به روستائیان ،کشاورزان و عشایر با هر وضعیت معیشتی و درآمدی است.
وی تصریح کرد :برای عضویت در صندوق چند سطح درآمدی از  250تا 600
هزار تومان درنظر گرفته شده و حق بیمه در این صندوق ،بر حسب سطح درآمد
انتخابی بیمه شده است که پنج درصد آن را بیمه شده و  10درصد آن را دولت
پرداخت می کند .معاون بیمهای صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان ،روستائیان و
عشایرکشور ابراز کرد :متقاضی در زمان ثبت نام می تواند هر سطح درآمدی را
انتخاب و حق بیمه خود را پرداخت کند .وی گفت :به عنوان مثال اگر فرد در ابتدای
ورود به صندوق با توجه به سطح درآمدی مبلغی را انتخاب کند ،باید ماهانه برحسب
در آمد انتخابی  5درصد آن را به عنوان حق بیمه به صندوق بپردازد.
اورنگ افزود :سهم دولت نیز دو برابر این مبلغ است که فرد با پرداخت آن از
خدمات اصلی فوت ،از کار افتادگی و مستمری بازنشستگی بهره مند می شود.
وی با بیان اینکه صندوق کسانی را بیمه می کند که تحت پوشش هیچ گونه
بیمه ای نیستند ،عنوان کرد :سه موضوع اساسی محیط زیست ،آب و صندوق های
اجتماعی از مهمترین اهداف دولت در حوزه اجتماعی است.
معاون بیمهای صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان ،روستائیان و عشایر کشور عنوان
کرد :یکی از مهمترین چالشهای امروز کشور توجه به بحث پوشش بیمهای اقشار
مختلف جامعه بویژه اقشار آسیب پذیر است .وی با بیان اینکه مهمترین مطالبات
مردم از دولت ،گسترش رفاه اجتماعی است گفت :بهبود سطح معیشت مردم و ایجاد
اشتغال از مهمترین خواستههای مردم از دولتها است .اورنگ تصریح کرد :تامین و
گسترش خدمات رفاهی دولت سبب باال رفتن امنیت در جامعه شده و این موضوع
به طور مستقیم با امنیت ملی مرتبط است.
وی حوزه فعالیت صندوق روستایی را متفاوت با سازمان تامین اجتماعی دانست
و ابراز کرد :جامعه هدفی که صندوق بیمه اجتماعی روستایی پوشش می دهد کامال
متفاوت بوده و خدمات ارائه شده توسط این صندوق بر حسب درآمد روستائیان،
کشاورزان و عشایر است.
معاون بیمهای صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان ،روستائیان و عشایر کشور افزود:
بین سازمان تامین اجتماعی و صندوق روستایی رقابتی وجود نداشته و هدف هر دو
تامین پوشش بیمهای افراد جامعه هدف خود است که خوشبختانه در طی سالهای
اخیر روند پوشش بیمه با رشد همراه بوده است.
وی خاطرنشان کرد :با توجه به کمکهای دولتی که برای افراد تحت پوشش این
صندوق انجام می شود سازمان تامین اجتماعی و صندوق بیمه اجتماعی روستائیان
به عنوان صندوق های عام کشور محسوب می شوند.
به گزارش روابط عمومی صندوق بیمه روستاییان و عشایر؛ اورنگ حمایتهای
صندوق از جامعه هدف خود را در راستای احقاق حقوق مردم از بودجه عمومی دولت
عنوان کرد و گفت :بهبود وضعیت معیشتی مردم و بهبود وضعیت اقتصادی کشور
می تواند در بهبود پوشش های بیمه ای آحاد مردم جامعه موثر باشد.
وی فعالیت صندوق بیمه اجتماعی روستائیان را تابعی از وضعیت معیشتی
روستائیان دانست و خاطر نشان کرد :با اقدامات دولت در راستای افزایش سطح
درآمد مردم در روستاها استقبال آن ها نیز برای بیمه شدن افزایش می یابد.

کالهبرداری  40میلیارد تومانی  2شیاد تبهکار
از  30صراف با پوشش داللی ارز در تهران

دو دالل غیررسمی بازار ارز با جلب اعتماد حدود  ۳۰صراف در چهار راه استانبول
بالغ بر  ۴۰میلیارد تومان از این افراد کالهبرداری کردند و متواری شدند.
به گزارش ایسنا ،تعدادی از صرافان چهارراه استانبول در مصاحبه با خبرگزاری
صداوسیما گفتند :دو نفری که کالهبرداری کردهاند از بستگان نزدیک یکی از
صرافان شناختهشده و مورد اعتماد بازار ارز هستند که با جلب اعتماد سایر صرافان
در بازار غیررسمی به صورت معامله آتی و بر اساس اعتماد معامله انجام میدادند.
این صرافان اضافه کردند :اعتماد از روشهای معامله میان دالالن و صرافان در
بازار غیررسمی ارز است و از طرفی با توجه به سه دهه فعالیت فامیل نزدیک آنها در
بازار ارز ،اعتماد به دو فرد مذکور افزایش یافته بود.
آنها ادامه دادند :افراد مذکور در هفتههای اخیر نیز از فعاالن بازار ارز با قیمتهای
مناسب و باالتر از قیمت بازار انواع ارز به روش معامله آتی خریداری کردند که دو
روز قبل رقم مورد معامله با حدود  30صراف بالغ بر  40میلیارد تومان شد.
صرافانی که دالر ،یورو و درهم به افراد مذکور داده بودند روز گذشته متوجه
شدند کالهبرداران به تعهداتشان عمل نکرده و متواری شدهاند .هماکنون دو نفر از
نزدیکان این دو متهم ،بازداشت شدهاند اما متهمان اصلی متواری هستند.
هشدار بانک مرکزی به صرافیهای غیرمجاز

مدیرکل حراست بانک مرکزی گفت :بانک مرکزی در اطالعیههای مختلف
درباره هوشیاری مردم در بازار ارز و معامله در بازار رسمی هشدار داده است.
عبدالملکی افزود :افرادی که به کالهبرداری مبادرت کردهاند از فعاالن بازار
غیررسمی هستند که با اعتمادسازی و وعده و وعید به سایر صرافان ،پول آنها را
جمعآوری و فرار کردهاند .وی خاطرنشان کرد :این پرونده در مراجع انتظامی در حال
بررسی است و جزئیات آن در اطالعیههای بعدی منتشر خواهد شد.
مدیرکل حراست بانک مرکزی تصریح کرد :مردم به هشدارهای بانک مرکزی
توجه کنند و به هیچوجه برای خرید و فروش ارز به سراغ دالالن سرپایی و صرافان
فاقد مجوز نروند .عبدالملکی با تاکید بر اجرای دستورالعمل بانک مرکزی برای
ساماندهی صرافان گفت :این اتمام حجت با فعاالن بازار غیررسمی شامل دالالن
سرپایی و صرافیهای غیر مجاز است .وی گفت :بانک مرکزی و دستگاههای امنیتی
و انتظامی فعاالن غیرمجاز بازار ارز را شناسایی کردهاند و بارها به این افراد برای قرار
گرفتن زیر چتر نظارتی بانک مرکزی هشدار داده شده است.

زوایای تاریک فاجعه منا با مشاهده فیلمهای ضبط شده دوربینها مشخص میشود
وزیر بهداشت با بیان اینکه آمار دقیق جان باختگان پس
از بازگشت کامل حجاج از عربستان اعالم خواهد شد ،تاکید
کرد :اطالق واژه متوفی فقط برای کسی صحیح است که
پیکر او به کشور منتقل شده باشد.
به گزارش ایسنا ،دکتر هاشمی در خصوص تعداد کشته
شدگان فاجعه منا گفت :طبق اطالعیهای که روابط عمومی
بعثه مقام معظم رهبری و سازمان حج و زیارت منتشر کردند
تعداد کشتهشدگان  465نفر اعالم شده بود که از نظر دولت
ایران لحاظ واژه متوفی برای همه آنها درست نیست و آمار
دقیق جان باختگان پس از بازگشت کامل حجاج از عربستان
اعالم خواهد شد.
وی افزود :همه باید دقت کنند که در مصاحبههای خود
از به کار بردن واژه متوفی پرهیز کنند .تعدادی از ایران با
ویزای عربستان وارد خاک این کشور شدهاند طبیعی است که
به همان تعداد هم باید به کشور بازگردند.
وزیر بهداشت گفت :تا کنون از تعداد  465نفر اعالم شده
بیش از  300پیکر وارد کشور شده است .مابقی را باید بتوانیم
در روزهای آینده از سردخانههایی که هنوز بازدید نشده است
پیدا کنیم و تعدادی هم که از سرنوشت آنها اطالعی در
دست نیست مطالبه دولت جمهوری اسالمی ایران از دولت
پادشاهی عربستان خواهد بود.
هاشمی ادامه داد :بخشی از مفقودین ممکن است جزو
دستگیر شدگان باشند و در بازداشتگاه ها و زندانهای
عربستان باشند و یا در بیمارستانهای عربستان باشند که به
دلیل وسعت فاجعه رخ داده هنوز مسئولین مربوطه اطالعی
از آنها نداشته باشند.
وزیر بهداشت تاکید کرد :اطالق واژه متوفی فقط برای
کسی صحیح است که پیکر او به کشور منتقل شده باشد و
بر این اساس تعداد حدود  300نفر از  465نفر اعالم شده
که اجسادشان شناسایی و تحویل ما شده است ،جزو جان
باختگان محسوب می شوند.
وی در خصوص شناسایی جان باختگان گفت :شناسایی
جان باختگان طی یک فرایند پیچیده پزشکی قانونی
عربستان انجام میشود و با مهر خروج بر روی پاسپورت آنها
از عربستان خارج میشود .در کنار آن پنج هیئت پزشکی از
ایران افراد را شناسایی میکنند .ما به این هم اکتفا نمیکنیم
چراکه در دراز مدت ممکن است افرادی خانوادهها را تحریک
کنند که اجساد درست تحویل داده نشده است .بنابراین
پزشکی قانونی کشور از همه اجساد نمونه برداری میکند و
در هر زمان که الزم باشد از نظر پزشکی قابل اثبات است.
اگرچه که خانواده این زائران هم میتوانند شناسایی کنند.
وزیر بهداشت تاکید کرد :همه اقدامات الزم پزشکی برای
اثبات هویت شخصی جان باختگان و علت فوت متوفی به
دقت انجام خواهد شد.
وزیر بهداشت اعالم کرد :در عربستان هم با دقت این
اقدامات انجام میشود به این معنی که اگر کسی از سایر
کشورها هم در عربستان دفن شود دقیقا مشخص است که
در چه محلی و با چه پالکی به خاک سپرده شده است و اگر
بستگان آنها مایل باشند میتوانند با ارسال نمونه خون خود
از هویت عزیزان خود و محل دفن آنها مطلع شوند.
هاشمی خاطرنشان کرد :در خصوص دفن جان باختگان
همچنان همراهی عربستان را داریم و هیچ یک از جان

گفت :این انصاف برای همه است و ما نیز نباید مطالبی را که
صحت ندارد و در حد شایعه است بر زبان بیاوریم ،اسنادی
میشود که در روابط دو کشور تاثیر منفی میگذارد.
وی افزود :آنچه را که واقعیت دارد باید بیان کرد اما
قصههایی که افراد از ظن خودشان بیان میکنند را نباید
منتشر کنیم .بسیاری از کسانی که میتوانستند این حادثه را
روایت کنند در بین ما نیستند و آنچه که زوایای تاریک را
روشن میکند دوربینها هستند.
عربستان همه کشورهای اسالمی را دعوت
و فیلم های منا را به نمایش بگذارد

باختگان تاکنون بدون اجازه خانواده متوفی در عربستان
دفن نشده است .اگرچه که دفن در مکه و مکانهای مقدس
مذهبی افتخاربزرگی است .بنابراین تشویق به دفن در مکه
میتواند خوب باشد و تاکنون نیز با رضایت خانواده هفت نفر
از جان باختگان ،پیکرهای آنان در مکه دفن شدهاست.
وزیر بهداشت در خصوص همکاری عربستان گفت :ما
تقریبا همه روزه با وزارت بهداشت عربستان به صورت تلفنی
در ارتباط هستیم و از همکاری پزشکی قانونی عربستان
تشکر میکنم که شبانه روز در کنار همکاران ما کار میکنند.
تاکنون همکاری خوبی با ما داشته اند و امیدوارم بعد از این
نیز که کار شناسایی سختتر شده است همکاری داشته باشند
تا نگرانی خانوادههای ایرانی را رفع کنند.
وی اظهار داشت :ایران اولین کشوری است که پیکرهای
جان باختگان خود را از دولت عربستان تحویل گرفته است.
عربستان چه در زمانی که در آن کشور حضور داشتم و چه
االن نهایت همکاری را با ما داشتند و امیدوارم این همکاری
استمرار داشته باشد.
ادعای حمل اجساد منا با لودر و لیفتراک
صحت ندارد

هاشمی در خصوص شایعاتی که پس از حادثه مطرح
میشد گفت :سکوت طوالنی عربستان شایعات را بوجود
آورد .در این میان دستهایی هم که عالقمند به ارتقاء روابط
کشورهای اسالمی نبودند به این شایعات دامن زدند .این
چنین نیست که اجساد را با لودر و لیفتراک حمل کرده باشند
و این ادعا صحت ندارد .ممکن است بستههای فلزی اجساد
را که انسان قادر به حمل آنها نیست با لیفتراک جابجا کرده
باشند و به قفسه ها در سردخانه ها منتقل کرده باشند ولی
اینکه اجساد را اینگونه حمل کرده باشند چنین چیزی نبوده
است.
وی افزود :نگاه آنها از نظر مذهبی به این جان باختگان به
عنوان شهید است .بنابراین همه مطمئن باشند چنین رفتاری
نشده است و این مسئله از روی پیکرهای اجساد هم مشخص
است.
وزیر بهداشت خاطرنشان کرد :البته شایعات دیگری هم
مطرح شده است که همه باید بررسی شود .دوربینهای منا
همه وقایع را ثبت کرده است .هر کسی ممکن است حرفی
را بزند که تا زمانی که ثابت نشود نشر آن دور از انصاف
است.
هاشمی با اشاره به توصیه مقام معظم رهبری به عربستان
مبنی بر رعایت انصاف و عذرخواهی از ملتهای مسلمان،

وزیر بهداشت اظهار داشت :عربستان باید توجه داشته
باشد که همه کشورهای اسالمی را دعوت کند و این فیلم ها
را به نمایش بگذارد و اصل واقعه را تشریح کند و آنجا که
قصوری صورت گرفته است عذرخواهی کند و متناسب شأن
کشور عربستان از آسیب دیدگان دلجویی کند.
وزیر بهداشت گفت :دولت همان مسیری را میرود که
رهبر اعالم کردند و شخص رئیس جمهور چندین بار در
بیاناتش همان مسائل را اعالم کرد .ما کارهای تخصصی را
برای برطرف کردن نگرانیهای مردم انجام میدهیم.
وی افزود :سازمان حج و زیارت و هالل احمر نیز
نمایندگان ایران در عربستان هستند و تالش بسیار زیادی
برای پیشبرد امور در عربستان انجام دادند .در عین حال
دولت به این نکته که هنوز بسیاری از کارها انجام نشده است
و باید پیگیری شود واقف است.
هاشمی خاطرنشان کرد :بخشی از کارها امور حقوقی است
که بعد از این مرحله بعد از اطالع کامل از سرنوشت همه
حجاج کشور توسط وزارت امور خارجه آغاز خواهد شد.
وزیر بهداشت گفت :دکتر روحانی شخصا پیگیر موضوع
است و تقریبا هر روز از من درباره اقدامات صورت گرفته
گزارش میگیرد.
وی افزود :طبیعی است که زبان دولت باید دیپلماتیک
باشد و با سایرین متفاوت باشد اما حساسیت آن کمتر از بقیه
نیست و در حال انجام وظیفه است.
عمدی بودن این فاجعه با عقل جور درنمی آید
هاشمی در خصوص شائبه عمدی بودن این فاجعه نیز
گفت :عمدی بودن این فاجعه با عقل جور درنمی آید.
افتخار عربستان به میزبانی حجاج است و برای کشوری
مثل عربستان بسیار باعث سرشکستی است که چنین
اتفاقی در دوران حج اتفاق بیافتد .ممکن است گروههای
سیاسی از چنین اتفاقاتی که رخ میدهد بهره برداری
سیاسی کنند اما اینکه با قصد قبلی چنین اتفاقی را برای
حذف همدیگر برنامه ریزی کرده باشند بسیار بسیار بعید
میدانم.
بر اساس گزارش سایت وب دا ،وی خاطرنشان کرد :انصاف
حکم میکند تا اعالم علل وقوع حادثه توسط عربستان صبر
کنیم .آنچه که خواست همه مسلمانان است آن است که
پیشگیری شود و صرف محکومیت مشکلی را حل نمیکند.
هر سال حج را داریم و قطعا سال های بعد با استقبال بیشتری
مواجه خواهد شد .باید تمام هیئت هایی که به حج میآیند
از این حادثه درس بگیرند و به گونه ای تهمیداتی اندیشیده
شود تا شاهد چنین حوادث تلخی نباشیم.

ناگفتههای مدیر عملیات پزشکی حج از ابعاد فاجعه منا
مدیر عملیات پزشکی حج پس از حدود دو هفته عملیات
امدادی و درمانی از ناگفتههای نجات  600حاجی در حادثه منا
گفت و دالیل چگونگی نرسیدن آمار  464جانباخته ایرانی
فاجعه منا به یکهزار نفر را نیز تشریح کرد.
به گزارش ایسنا ،پیرحسین کولیوند با اشاره به اینکه
در همان ساعات اولیه وقوع فاجعه منا گروهی امدادی از
قسمتهای مختلف و با عبور از الیههای امنیتی دولت سعودی
وارد صحنه حادثه شدند؛ اظهار کرد :عالوه بر پیدا کردن و
امدادرسانی به مصدومان در برخی چادرها ،شروع به شناسایی
اجساد ایرانی و یادداشت اسامی و فیلمبرداری از اجساد کردند
که متاسفانه دوربین فیلمبرداری مرکز ،توسط نیروهای امنیتی
سعودی ضبط شد و با وجود همه مشکالت تا ساعت  3بعداز
ظهر ،نیروها به طرق مختلف توانستند کار شناسایی انجام دهند
که  93نفر از اجساد جانباختگان ایرانی شناسایی شد.
وی یکی از کارهای شاخص صورت گرفته در میدان حادثه
در ساعات اولیه را امداد رسانی و نجات جان حدود  600نفر
از زائرین ایرانی و غیر ایرانی از محل حادثه دانست و گفت:
همزمان با این کار ستاد اطالع رسانی مصدومین در منا تشکیل
و اسامی مجروحان بستری در بیمارستان مکه مکرمه و منا و
همچنین جانباختگان شناسایی شده در محلی در منا در اختیار
کاروانها قرار گرفت و اطالعات مربوط به زائرانی که همچنان
مفقود بودند نیز ثبت شد.
کولیوند در خصوص تشکیل تیمهای شناسایی نیز گفت:
تیمهایی در ظهر روز حادثه تشکیل و جهت شناسایی بیماران
بستری به بیمارستانهای مکه و منا اعزام شدند.
آخرین اخبار مربوط به مصدومان به طور مستقیم به
خانوادهها اطالع داده شد
مدیر عملیات پزشکی حج با بیان اینکه با پایان عملیات
تشریق و انتقال زائرین به مکه مکرمه از منا ،شماره تلفنهای
دفتر ستاد اطالع رسانی مصدومان در اختیار رسانهها قرار
گرفت ،تاکید کرد :خانوادههای ایرانی نیز آخرین اخبار مربوط به
مصدومان را به طور مستقیم دریافت و آخرین وضعیت جسمانی
آنها را بررسی میکردند.

روز نخست وقوع حادثه را که به طور  24ساعته جریان داشت
یکی از رکوردهای آماری دانست و افزود :تماسهایی که ناشی
از دغدغه خانوادهها و گاهی هم ناشی از پخش شایعاتی بی
اساس در دنیای مجازی بود.
وی گفت :روزهای سختی برای خانواده بازماندگان و شاید
سختتر برای پاسخگویان به خانوادهها و گاهی سختتر و
جانکاهتر از همه هنگامیکه مصدومی به جمع جانباختگان
میپیوست ،بود.
سرنوشت مفقودان ،چالش اصلی
ستاد اطالعرسانی مصدومان

وی اصلیترین کار این ستاد را هماهنگی با مسئوالن
سازمان حج و زیارت و گردآوری آخرین اطالعات و اسامی
مجروحان عنوان کرد و گفت :یافتن مفقودان احتمالی به
صورت شبانه روزی و اطالع رسانی به هموطنان با در اختیار
قراردادن دو شماره اختصاصی یکی دیگر از اقدامات خوب این
مرکز بود.
به گفته کولیوند ،این شمارهها به صورت وسیع در سراسر
کشور پخش شد .عکسهایی نیز از مجروحان مجهولالهویه از
طریق این ستاد در اختیار رسانهها قرار گرفت.
جستوجوی لحظه به لحظه زائران ایرانی
در بیمارستانها

مدیر عملیات پزشکی حج ابعاد فاجعه را وسیعتر از حد تصور
و کارشکنیهای دولت سعودی را به دور از رفتارهای انسانی
دانست و گفت :تمامی بیمارستانهایی که در روز حادثه بیماران
را پذیرش کرده بودند را جست و جو میکردیم طبعا لحظه
به لحظه به لیست مصدومین اضافه میشد ،اطالعات آنها در
اختیار رسانهها و مدیران کاروانها قرار میگرفت.
وی ادامه داد :یکی از چالشها و مشکالت ما در خصوص
شناسایی مصدومان جابهجایی مکرر آنها توسط ماموران
سعودی در بین بیمارستانهای خودشان بود.
کولیوند ،مراجعه روزانه نزدیک به یکهزار مورد و
تماسهای تلفنی نزدیک به  5000مورد در این مرکز در چند

کولیوند سرنوشت مفقودان را یکی از مسائلی مهمی دانست
که ستاد اطالع رسانی مصدومین را دچار چالش میکرد؛
افرادی که نه در لیست مصدومان قرار داشتند و نه در لیست
جانباختگان .دولت عربستان نیز که تا قبل از هشدار رهبر
انقالب در شناسایی جانباختگان کوتاهی میکرد .تمام تالشها
بر این بود که خانوادهها در ایران اطمینان خاطر پیدا کنند ،اما
شرایط عربستان ،شرایط کامال متفاوتی از ایران داشت.
بنابر اعالم پایگاه اطالعرسانی سازمان حج و زیارت ،وی
گفت :ضرورت تشکیل تیمهای حمایت روان برای بازماندگان
پس از چندی احساس شد و در مکه این تیمها مشغول به
فعالیت شدند و ضرورت حمایتهای روانی به خانوادهها در
ایران نیز به مسئوالن امر در ایران اطالع رسانی شد.
معاون حج و عمره مرکز پزشکی حج و زیارت هالل احمر
در خاتمه خاطرنشان کرد :مسئوالن هالل احمر چه در حادثه
سقوط جرثقیل و چه در حادثه منا ،میدانستند که خانوادههای
ایرانی در چه اضطراب و رنجی بسر میبرند ،لذا تمام توان خود
را به منظور کاهش آالم این عزیزان در پیش گرفتند؛ اما بر
این نکته نیز واقفیم که کارگزاران حکومتی عربستان اگرچه
در امر ایجاد حادثه و امدادرسانی به صحنه حادثه و درمان
زیر بار مسئولیت نرفتند ،اما میتوانستند حداقل در خصوص
اطالع رسانی به بازماندگان فرایندی بهتری را پیش رو بگیرند؛
مسالهای که اگر رعایت میشد ،میتوانست درد و اندوه ناشی
از فاجعه را تا حدودی تسکین دهد.
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رئیس پلیس بینالملل ایران تشریح کرد

دستگیری  2شیاد تبهکار به اتهام اختالسهای کالن پس از  6سال فرار در اروپا
آخرین وضعیت پرونده محمود خاوری

رئیس پلیس بینالملل ایران ضمن تشریح آخرین
وضعیت پرونده "محمود خاوری" از دستگیری یک
اختالسگر میلیاردی در اسپانیا خبر داد.
به گزارش ایسنا ،سردار سید مسعود رضوانی در حاشیه
چهارمین نشست تخصصی پلیس بین الملل ناجا با قضات
و کارشناسان قضایی ،درباره پیگیری پرونده دالر فروشان
متواری به خارج از کشور اظهار کرد :در این خصوص تا
کنون چیزی به ما اطالع داده نشده البته ممکن است
به منظور رعایت اصل غافل گیری تاکنون چنین اقدامی
انجام نگرفته است ضمن اینکه پیگیریهای قضایی در
تهران ادامه دارد اما مربوط به حوزه پلیس بینالملل
نمیشود.
وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت محمود
خاوری ،مدیر عامل فراری بانک ملی و از متهمان فساد سه
هزار میلیاردی در دولت پیشین اظهار کرد :در مورد خاوری
میتوان گفت که بیش از دهها مورد پیگیری از طریق
پلیس اینترپل اوتاوا داشتهایم و چندین مورد نیز با روسای
پلیس بین الملل جهانی دیدار و گفت و گو کردهام و در
آخر با فشاری که به اینترپل آوردهایم پرونده به دادگستری
کانادا رفته و در آنجا تحت رسیدگی قرار دارد.
رئیس پلیس بین الملل ناجا با بیان اینکه برای خاوری
اعالن قرمز صادر شده است اظهار کرد :اما با توجه به
قوانین کانادا اعالن قرمز صادر شده از سوی پلیس بین
الملل منجر به بازداشت خاوری نخواهد شد و باید دستگاه
قضایی این کشور دستور بازداشت را صادر کند که در حال
حاضر نیز این موضوع در دست بررسی است.
رضوانی اضافه کرد :دو موضوع در این پرونده وجود
دارد؛ یکی اینکه به نظر میرسد اراده سیاسی از سوی
کشور کانادا وجود ندارد و دیگر اینکه سیستم قضایی باید
خودش دستور بازداشت را پس از انجام بررسی صادر کند.
وی با بیان اینکه حدود دو سال است که برای پیگیری
پرونده خاوری وارد شدهایم خاطر نشان کرد :پناه دادن
به یک مجرم برای کشور پناه دهنده نیز مسئولیت ایجاد
میکند و عالوه بر آن ممکن است پیامدهایی را برایشان
داشته باشد کما اینکه در مورد حادثه سیدنی ما بارها از
طریق پلیس بین الملل به کشور استرالیا اعالم کرده بودیم
که این متهم تحت تعقیب است و آنرا به کشور بازگردانند
اما به دالیل سیاسی این کار را نکرده و در نهایت نیز

رضوانی در پاسخ به سوال دیگر ایسنا ،مبنی بر اینکه
پلیس اینترپل به موضوع دکل گم شده نفتی در دولت قبل
و همینطور وابستگان بابک زنجانی در دیگر کشورها وارد
شده یا خیر؟ اظهار کرد :به ما چنین چیزی اعالم نشده اما
در صورتیکه قوه قضائیه چنینی چیزی را به پلیس بین
الملل اعالم کند به آن ورود پیدا خواهیم کرد.

مردی که از طریق بالکن وارد خانه های شهروندان شده
و پس از آزار و اذیت زنان تنها اقدام به سرقت از منازل آنان
کرده بود ،در تعقیب و گریز با پلیس جان خود را از دست
داد ،اما آنظور که معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی
پایتخت خبر داده است همدست دیگرش دستگیر شده و
تحقیقات از وی ادامه دارد.
به گزارش ایسنا ،در تاریخ  13مرداد ماه امسال و از طریق
مرکز فوریت های پلیسی  110وقوع یک فقره سرقت منزل
در طبقه اول یک مجتمع مسکونی در منطقه شرق تهران به
کالنتری  147گلبرگ اعالم شد ،با حضور مأموران کالنتری
در محل و بررسیهای اولیه  ،شاکیه در اظهاراتش گفت:
سارق از طریق بالکن وارد خانه شد و عالوه بر سرقت وجوه
نقد و طال و جواهرات قصد آزار و اذیت مرا داشت که در ادامه
مرا در داخل کمد دیواری حبس و پس از سرقت  ،از محل
متواری شد.
با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع سرقت مقرون به آزار
و اذیت و به دستور بازپرس شعبه پنجم دادسرای ناحیه 34
تهران ،پرونده برای رسیدگی در اختیار اداره شانزدهم پلیس
آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت و شاکیه پس از حضور در
اداره شانزدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ ،در اظهاراتش به
کارآگاهان گفت :در ساعت  14روز سیزدهم مرداد ماه در حال
استراحت در خانه بودم که ناگهان جوانی قد بلند با چهره ای
نسبتا سیاه از طریق بالکن وارد خانه شد در حالیکه در خانه
تنها بودم ،این جوان با تهدید شوکر و چاقو به سمت من آمد
و متوجه شدم که قصد آزار و اذیت مرا دارد و به همین علت
با او درگیر شدم .این جوان در حالیکه مرا به شدت مورد ضرب
و شتم قرار می داد ،به زور مرا در داخل کمد دیواری یکی از
اتاق ها حبس کرد که پس از دقایقی موفق شدم تا با فشار د ِر
کمد را باز کنم که در همین زمان ،آن جوان از طریق بالکن
فرار کرد و من که بسیار ترسیده بودم پس از گذشت مدت
کوتاهی ،در وارسی وسایل خانه متوجه شدم که لپ تاپ
 ،تبلت  ،گوشی تلفن همراه ،وجوه نقد و طال و جواهراتم،
سرقت شده است.
در ادامه رسیدگی به پرونده و با طرح شکایت سه شاکی
دیگر ،پرونده های مشابه دیگری با موضوع سرقت مقرون
به آزار و اذیت به اداره شانزدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ
ارجاع شد که در تمامی پرونده ها ،متهم در ساعات اداری روز

حدفاصل  8صبح تا  15از طریق بالکن طبقه اول مجتمع
های مسکونی وارد منازل شده و عالوه بر سرقت اقدام به
آزار و اذیت شکات کرده بود.
یکی دیگر از شکات در اظهاراتش به کارآگاهان گفت :در
ساعت  8:30روز  22مرداد ماه پس از خروج همسر و دخترم
از منزل قصد استراحت داشتم که ناگهان مردی قد بلند از
طریق بالکن طبقه اول وارد خانه شد؛ قصد اعتراض به حضور
وی را داشتم که ناگهان به سمت من حمله ور شد و مرا به
زمین کوبید ،آن زمان بود که متوجه شدم این شخص قصد
آزار و اذیت مرا دارد و در ادامه با تهدید شوکر و چاقو و ...
اقدام به سرقت طال و جواهرات و پول های داخل خانه کرده
و به سرعت و از طریق پنجره داخل بالکن از محل متواری
شد .با توجه به حساسیت موضوع ،رسیدگی ویژه به پرونده
در دستور کار کارآگاهان اداره شانزهم پلیس آگاهی تهران
بزرگ قرار گرفت و کارآگاهان با انجام سلسله اقدامات پلیسی
موفق به شناسایی یکی از مجرمان سابقه دار به نام حمید.
ف  32ساله شدند که در زمینه سرقت منزل با شش فقره
سابقه دستگیری به اتهام ارتکاب جرایم مختلف سرقت منزل،
حمل و نگهداری غیرقانونی سالح جنگی و موادمخدر فعال
بوده و اخیرا نیز اقدام به فروش گوشی های تلفن همراه و
طال و جواهرات سرقت شده از شکات کرده بود .با شناسایی
مخفیگاه حمید در منطقه تهرانپارس ،خیابان وفادار شرقی،
وی در تاریخ  21شهریور ماه دستگیر و به اداره شانزدهم
پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل شد اما هیچکدام از شکات
وی را مورد شناسایی قرار ندادند .در ادامه رسیدگی به پرونده
و در شرایطی که حمید در اظهارات اولیه منکر هرگونه اطالع
از سرقتی بودن طال و جواهرات و گوشی های تلفن همراه
شکات شده بود ،سرانجام لب به اعتراف گشود و به مشارکت
در انجام سرقت ها با یکی دیگر از مجرمان سابقه دار منزل
به نام محمد  .الف (  32ساله ) اعتراف کرد و به کارآگاهان
گفت :در زمان سرقت ،من در ماشین منتظر محمد می ماندم
و از محل مراقبت می کردم ؛ محمد هم با شناسایی محل
های سرقت در طبقات اول مجتمع های مسکونی به تنهایی
وارد خانه ها می شد و سرقت ها را انجام می داد .با شناسایی
محمد  .الف  ،تصاویر وی از بانک اطالعاتی پلیس آگاهی
استخراج و این بار تمامی شکات پرونده این مجرم سابقه دار
را مورد شناسایی قرار دادند.

دودش به چشم خودشان رفت.
وی با بیان اینکه پلیس اینترپل به دنبال بررسی طرحی
است که اعالن طالیی برای متهمان به ویژه متهمان
اقتصادی متواری از کشورها صادر شود که بر اساس آن
اموال افراد متواری مصادره میشود ادامه داد :در صورت
تصویب این طرح ،عرصه برای مجرمان تحت تعقیب
اینترپل از چیزی که هست تنگ تر خواهد شد.
رئیس پلیس بینالملل ایران با بیان اینکه صدور اعالن
قرمز برای متهم فراری مانند این است که جهان را برایش
به اتاقی کوچک تبدیل کنیم خاطر نشان کرد :افرادی که
برایشان اعالن قرمز صادر شده باشد ،عالوه بر اینکه در
گرفتن اقامت دچار مشکل خواهند شد ،نمیتوانند میان
کشورها جا به جا شده و همینطور هزینههای زیادی نیز به
آنان وارد میشود.
وی تاکید کرد :مردم مطمئن باشند که پلیس اینترپل به
دنبال استرداد خاوری و در حال حاضر نیز برابر اطالعات ما
این فرد در کشور کانادا به سر میبرد چرا که اگر بخواهد
وارد کشوری دیگر شود در همان مبادی خروجی متوقف
شده ،ضمن اینکه خاوری تابعیت کانادایی نیز نداشته و
مقیم کانادا بوده که اقامت مذکور را از طریق غیر قانونی از
کشور کانادا اخذ کرده بود.
اینترپل به موضوع دکل نفتی و زنجانی وارد
نشده است

وی درباره پرونده مهرگان ،برادر مهافرید امیرخسروی
نیز گفت :برای این فرد نیز در کانادا اعالن قرمز صادر
شده است.
رئیس پلیس بین الملل ایران درباره پرونده برادر
ریگی ،سرکرده معدوم گروه تروریستی جندالشیطان نیز
گفت :برای این فرد اعالن صادر شده و در کشور پاکستان
نیز دستگیر شده اما مسئوالن پلیس پاکستان به ما اعالم
کردند که این فرد به دلیل جرمی که در پاکستان مرتکب
شده تحت بازداشت است و پس از آن او را به کشورمان
منتقل خواهند کرد.
صدور تعقیب برای برخی از اعضای منافقین

رضوانی در پاسخ به سوال دیگری درباره صدور
اعالنهای پلیس برای اعضای گروهکهای تروریستی در
خارج از کشور اظهار کرد :برای برخی از اعضای گروهک
منافقین اعالن صادر شده و در سالهای گذشته نیز تعدادی
از این افراد دستگیر شدهاند.
دستگیری اختالسگری جدید پس از شش
سال در اسپانیا

رضوانی از دستگیری متهم اقتصادی دیگری که از
شش سال قبل تحت تعقیب قرار داشته و اقدام به اختالس
میلیاردی از یکی از بانکهای کشور و کاله برداری از
بیش از  100شهروند کرده بود خبر داد و گفت :چند روز
قبل این فرد در اسپانیا دستگیر شده و به زودی به کشور
منتقل میشود.
به گفته وی ،این فرد به دلیل اختالسها و جرایمی که
در شش سال قبل انجام داده تحت تعقیب بود که اخیرا
دستگیر شده است.
رئیس پلیس بین الملل ایران درباره آمار عمکرد پلیس
اینترپل در شش ماهه امسال نیز گفت :در شش ماهه
امسال استرداد مجرمان به کشور  300درصد افزایش
داشته است.
وی درباره دیگر اقدامات پلیس بین الملل نیز گفت:
فردی به نام «علی» که از  600تن کالهبرداری کرده
و متواری شده بود نیز با اقدامات پلیس فتا دستگیر شد.
همچنین سال گذشته نیز یکی دیگر از متهمان فساد سه
هزار میلیاردی نیز که در اروپا بود به محض ورود به دبی
دستگیر شد.

هالکت شکارچی زنان تنها و دستگیری همدست او
در تعقیب و گریز ماموران در تهران

با شناسایی مخفیگاه و محل های تردد محمد  .الف در
پردیس جاده دماوند  ،بومهن و رودهن  ،کارآگاهان اطالع
پیدا کردند که وی با یک دستگاه خودرو پژو پرشیا خاکستری
به شماره انتظامی معلوم در حال تردد است که با شناسایی
خودرو و محل تردد متهم در بزرگراه تهران  -پردیس ،
کارآگاهان این بزرگراه را تحت مراقبت های پلیسی خود قرار
داده تا نهایتا در تاریخ هشتم مهرماه متهم در زمان تردد در
بزرگراه مورد شناسایی قرار گرفت.
کارآگاهان قصد دستگیری محمد  .الف در محل عوارضی
را داشتند بزرگراه را داشتند که وی با اطالع از حضور
کارآگاهان در محل ،به صورت ناگهانی تغییر مسیر داده و
در مسیر خالف حرکت خودروهای عبوری و به سمت تهران
اقدام به فرار کرد .تعقیب و گریز میان کارآگاهان و متهم
در مسیر خالف حرکت خودروهای عبوری در بزرگراه آغاز
شد و محمد  .الف بدون توجه به دستور ایست کارآگاهان و
شلیک تیرهای هوایی ،همچنان به فرار خود ادامه داد تا نهایتا
کارآگاهان با هدف قرار دادن خودرو  ،خودرو پرشیا را از ناحیه
الستیک مورد اصابت چندین گلوله قرار دادند که با وجود
توقف خودرو ،متهم همچنان قصد داشت تا به صورت پیاده
از محل متواری شود .کارآگاهان برای متوقف کردن محمد .
الف  ،چندین تیر هوایی دیگر شلیک کرده اما او بدون توجه
به دستور ایست و شلیک تیرهای هوایی قصد داشت تا ضمن
عبور از عرض بزرگراه و رفتن به سمت جاده قدیم دماوند ،
به سمت منطقه خرم دشت متواری شود که سرانجام در زمان
عبور متهم از موانع سیمانی پیش بینی شده در وسط بزرگراه
 ،وی مورد هدف گلوله کارآگاهان قرار گرفته و از ناحیه ران
پا مجروح شد .با توجه به اصابت گلوله به ناحیه سفید ران و
به علت شدت خونریزی شدید  ،با وجود حضور تیم اورژانس
در محل و انتقال متهم به بیمارستان  ،محمد  .الف فوت کرد.
براساس اعالم مرکز اطالع رسانی پلیس آگاهی پایتخت،
سرهنگ کارآگاه آریا حاجی زاده ،معاون مبارزه با جرایم جنایی
پلیس آگاهی تهران بزرگ ،با اعالم این خبر گفت :دیگر
متهم پرونده با قرار قانونی صادره از سوی مقام قضایی و بای
انجام تحقیقات تکمیلی در اختیار اداره شانزدهم پلیس آگاهی
تهران بزرگ قرار گرفته و تحقیقات برای شناسایی دیگر
جرایم ارتکابی توسط متهمان پرونده در دستور کار کارآگاهان
اداره شانزدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفته است.

رئیس پلیس فتای تهران تشریح کرد

دستگیری  3شیاد حرفهای به اتهام سرقت
 700میلیون تومانی از  41نفر
با دستکاری دستگاه کارتخوان در تهران
رییس پلیس فتای تهران بزرگ از دستگیری سارقانی که با شیوهای خاص و
دستکاری دستگاه کارتخوان اقدام به سرقت  700میلیون تومانی از دارندگان عابربانک
کرده بودند ،خبر داد.
به گزارش ایسنا ،سرهنگ محمدی کاکوان اظهار کرد :در تاریخ  15تیرماه امسال
 11فقره پرونده که در آن اقدام به برداشت از حساب شهروندان شده بود به پلیس
فتا ارجاع شد و در تحقیقات ماموران مشخص شد که کارت عابربانک این افراد نزد
خودشان بوده و برخی از آنان رمز دوم نیز نداشتند.
وی با بیان اینکه با کسب این اطالعات رسیدگی به موضوع وارد فاز دیگری شده
و تیمی ویژه از کارآگاهان بررسی پرونده را در دستور کار خود قرار دادند گفت :در
تحقیقات تکمیلی مشخص شد در حالی که کارت عابربانک این افراد نزد خودشان بوده
برداشتهایی از حسابشان در شهرهای مشهد ،زاهدان ،تهران ،ساری و  ...انجام شده
است که به همین دلیل کارآگاهان با ماموران پلیس در این شهرها نیز اقداماتی مشترک
را انجام داده و به نتایج قابل توجهی رسیدند.
رییس پلیس فتای تهران بزرگ با اشاره به اخذ مجوز قضایی برای دستگیری عامل
یا عامالن این سرقت خاطرنشان کرد :سرانجام کارآگاهان پلیس فتا به اطالعات دقیقی
از عامالن برداشت از حساب شهروندان دست یافته و در تاریخ هشتم مهرماه امسال
سه متهم را دستگیر و به مقر پلیس منتقل کردند.
کاکوان با بیان اینکه یکی از سه متهم دستگیر شده پیش از این دارای سه فقره
دستگیری در پلیس فتا بود خاطرنشان کرد :در تحقیقات اولیه مشخص شد که این افراد
در  11فقره برداشت از حساب شهروندان  320میلیون تومان کالهبرداری کردهاند.
رییس پلیس فتای تهران بزرگ با اشاره به تحقیقات تکمیلی از متهمان اظهار کرد:
کارآگاهان فتا در بررسی از سیستمهای رایانهای و تجهیزات این افراد به اطالعات 30
حساب بانکی دیگر نیز دست پیدا کرده که در نهایت مشخص شد این افراد در مجموع
اقدام به  41فقره سرقت از حساب شهروندان و برداشت مبلغ  700میلیون تومان از
حساب این افراد کردهاند.
کاکوان با بیان اینکه برخی از مال باختگان متوجه برداشت از حساب خود نشده و
برخی دیگر نیز موضوع را به پلیس گزارش نداده بودند خاطرنشان کرد :پلیس فتا اکثر
مال باختگان را شناسایی کرده و پروندهای در این خصوص تشکیل شده است.
رییس پلیس فتای تهران بزرگ با اشاره به شیوه سارقان برای خالی کردن حساب
مال باختگان نیز گفت :این افراد در فروشگاهی دستگاهی کارتخوان نصب کردند و با
اعمال تغییراتی و دستکاری در سیستم کارتخوان کاری کرده بودند تا اطالعات روی
کارت در حافظه دستگاه ذخیره شده و قابل انتقال به کارتی دیگر باشد.
کاکوان اضافه کرد :پس از کپی کردن اطالعات کارت به نوعی کارتی مشابه عابر
بانک مال باخته طراحی میشد و تنها مرحله داشتن رمز حساب بود که این افراد به
بهانه کوتاه بودن سیم دستگاه کارتخوان یا به بهانههای دیگر از مشتری میخواستند
که رمز را اعالم کند تا خودشان نسبت به وارد کردن آن اقدام کنند .پس از آن با به
دست آوردن رمز کارت این افراد در فرصتی مناسب اقدام به برداشت وجه از حساب
شهروندان میکردند .کاکوان با اشاره به وقوع این حادثه به شهروندان هشدار داد که
اگر چنانچه قصد خرید از طریق دستگاههای کارتخوان را دارند حتما رمز خود را شخصا
وارد کرده و از اعالم آن به فروشنده خودداری کنند.

افشای کالهبرداری یک میلیارد تومانی
مجری زن یک شبک ه ماهوارهای مدعی
انرژی درمانی با دستگیری  3رابط او در تهران

زن میانسال با ادعای انرژیدرمانی و تبلیغات در شبکههای ماهوارهای توانست
بیش از یک میلیارد تومان از بیماران در ایران پول به جیب بزند.
به گزارش جام جم ،این زن که چهرهای آشنا برای مخاطبان شبکههای
ماهوارهای است ،به گفته خودش متولد سال  1350است و توانسته به قدرت پنهان
دست پیدا کند.
او که در شبکههای مختلف ،مخاطبان سادهلوح را سرکیسه میکند ،در آخرین
برنامهاش در شبکه آنجل تیوی به بهانه انرژیدرمانی و سرمایهگذاری در شهر سوخته،
بیش از یک میلیارد تومان کالهبرداری کرده است .راز کالهبرداریهای «مینا» که
هماکنون ساکن کاناداست ،با شکایت زنی در پلیس آگاهی تهران مطرح شد.
شاکی به ماموران گفت :مدتی است دچار بیماری جسمی و روحی شده و به
چند پزشک مراجعه کردهام اما درمانهای آنها موثر نبوده است .یک روز در حال
تماشای برنامههای ماهوارهای بودم که متوجه زنی شدم که خود را دارای نیروی
ماوراءالطبیعه معرفی میکرد .با شماره اعالمشده در برنامه تماس گرفتم که این زن
ادعا کرد میتواند بیماری مرا درمان کند اما باید به کانادا سفر کنم.
شاکی ادامه داد :وقتی هزینه سفر و درمان را پرسیدم او اعالم کرد باید 300
میلیون تومان بپردازم .وقتی گفتم  50میلیون تومان بیشتر ندارم ،به من پیشنهاد
کرد با این پول در گنجینه شهر سوخته سرمایهگذاری کنم و آنها به جای سود،
هزینه سفرم را قبول بپردازند .با رابطهای آنها تماس گرفتم و پول را به حسابشان
واریز کردم اما بعد از دو ماه پشیمان شدم .هر چه با تلفنهای برنامه تماس گرفتم
او پاسخگو نبود .به همین علت برای شکایت به پلیس آگاهی آمدم.
پس از شکایت ،مشخص شد این زن به بهانه انرژیدرمانی و سرمایهگذاری در
شهر سوخته از دهها نفر کالهبرداری کرده است .مینا ،از طریق رابطهای خود در
تهران پول را دریافت و پس از آن ارتباطش را با تماسگیرندگان قطع میکرد.
سردار عباسعلی محمدیان ،رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ درباره این پرونده
گفت :در چند ماه اخیر این افراد به سرکردگی مینا توانسته بودند حدود یک میلیارد
تومان دریافت کنند که اغلب پولهای دریافتی از  25تا  100میلیون تومان بوده
است .افراد پس از سرمایهگذاری در گنجینه شهر سوخته ،با مسئوالن برنامه و
رابطان در ایران تماس میگرفتند که بتوانند پول خود را با سود بیشتری تحویل
بگیرند اما کسی پاسخگوی آنها نبوده است .مالباختهها از شهرهای مختلف کشور
از جمله مشهد ،شیراز و خوزستان بودهاند .وی درباره رابطان این زن اظهار کرد:
متهمان ،سه عضو یک خانواده شامل مادر ،دختر و پسرش بودند که براساس
آموزشهای متهم اصلی با طعمهها صحبت ،پولهای دریافتی را به حساب مینا
واریز و بخشی از پول را به عنوان حقوق خود برداشت میکردند.
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رئیس پلیس آگاهی تشریح کرد

رئیس سازمان وظیفه عمومی خبر داد

ثبت نام بیش از  288هزار متقاضی پرداخت
جریمه ریالی به جای سربازی

سربازان متأهل در نزدیکترین یگان محل سکونت همسر خود
خدمت خواهند کرد
پایان مهلت تعویض کارتهای پایان خدمت قدیمی
رئیس سازمان وظیفه عمومی
ناجا گفت :بر اساس دستورالعمل
ستاد کل نیروهای مسلح سربازان
متأهل در نزدیکترین یگان محل
سکونت همسر خدمت می کنند.
به گزارش ایسنا ،سردار سید
حمید صدرالسادات با بیان اینکه
سازمان وظیفه عمومی به عنوان
یکی از پلیسهای تخصصی ناجا،
ماموریت تأمین سرباز ،فراخوان
و اعزام به خدمت و رسیدگی به
درخواستهای معافیت مشموالن را
برعهده دارد ،افزود :براساس قانون
خدمت وظیفه عمومی افراد ذکوری
که به سن 18سال تمام میرسند می بایست وضعیت خدمتی خود را مشخص کنند و برای
تعیین تکلیف خدمتی خود به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس  ) 10+مراجعه
کنند.
وی اظهار کرد :این سازمان با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح به تناسب نیازمندی
نیروهای مسلح ،مشموالن را به یکی از نیروهای ارتش ،سپاه ،نیروی انتظامی و وزارت دفاع
برای انجام دوره ضرورت خدمت وظیفه عمومی معرفی میکند و همچنین بخشی از این
سربازان بنا به نیاز نهادها و دستگاههای دولتی برای ادامه خدمت در اختیار این سازمانها
قرار می گیرند.
رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا گفت :مشموالن درخواستهای اعزام به خدمت ،معافیت
پزشکی ،معافیت کفالت ،معافیت موارد خاص و  ...خود را از طریق دفاتر خدمات الکترونیک
انتظامی ( پلیس  ) 10+به این سازمان برای بررسی ارسال می کنند.
وی در ادامه میزان درخواست های ارسال شده به این سازمان در سال گذشته را حدود 3
میلیون درخواست عنوان کرد و گفت :بیشتر درخواستها در خصوص معافیتهای پزشکی،
کفالت ،ایثارگران ،تحصیلی ،تعویض کارت ،جریمه مشموالن غایب و  ...است.
سردار صدر السادات گفت :براساس بند ط تبصره  16قانون بودجه سال  1394مشموالنی
که بیش از هشت سال غیبت دارند با پرداخت جریمه از معافیت برخوردار می شوند .وی افزود:
همچنین بیش از  288هزار متقاضی در طرح جریمه مشموالن غایب ثبت نام کردهاند که پس
از بررسی درخواستهای این افراد ،اطالع رسانی الزم از طریق پیامک به آنها شده است.
صدرالسادات در خصوص سرباز حرفهای گفت :موضوع سرباز حرفهای صرفا در فضای
مجازی مطرح شده و هنوز مفهوم سرباز حرفهای در قانون تبیین نشده است و در حال حاضر
مشموالن هنگام ورود به خدمت آموزشهای الزم را میگذرانند.
وی خاطرنشان کرد :در صورتی که اطالعات مربوط به انجام خدمت سربازان وظیفه در
سامانه وظیفه عمومی کامل باشد پس از پایان خدمت ظرف  10روز تا یک ماه کارت پایان
خدمت آنان صادر می شود.
وی در ادامه با اشاره به تمدید مهلت کارتهای پایان خدمت قدیمی گفت :کارتهای
قدیمی پایان خدمت در حال حاضر اعتباری نداشته و مهلت تعویض کارتهای قدیمی نیز به
پایان رسیده است و افراد هر چه سریع تر باید برای تعویض کارت خود به هوشمند اقدام
نمایند .این مقام مسئول در ادامه به مزایای هوشمند شدن کارتهای پایان خدمت اشاره کرد
و افزود :تراشه الکترونیکی کارتهای هوشمند با دستگاه های مخصوص سازمان وظیفه
عمومی قابل مالحظه بوده و خالصه ای از پرونده خدمت فرد به شمار میرود .وی یادآور
شد :کارتهای هوشمند به دلیل دارا بودن ضریب امنیتی باال ،امکان جعل را به حداقل رسانده
است .رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا در خصوص قانون کسر خدمت سربازی گفت:
براساس اصالحات قانون خدمت وظیفه عمومی در سال  1390به مشموالنی که والدین
آنها دارای 30ماه سابقه جبهه یا  24ماه سابقه اسارت یا دارای  25درصد جانبازی می باشند
معافیت ایثارگری تعلق میگیرد.
وی تصریح کرد :مشموالن فاقد غیبت متولد  1372و قبل از آن که والدین آنها در جبهه
حضور داشته اما حد نصاب الزم برای اخذ معافیت ایثارگری را کسب نکرده اند ،می توانند از
مزایای کسر خدمت برخوردار شوند.
سردار صدرالسادات در ادامه با اشاره به نحوه خدمت سربازان متاهل گفت :افراد متأهل
به نزدیک ترین مرکز آموزش محل سکونت همسر اعزام می شوند و طبق دستورالعمل ستاد
کل نیروهای مسلح در نزدیکترین یگان محل سکونت خدمت می کنند .براساس گزارش
سایت پلیس ،وی یادآور شد 7000 :متقاضی فاقد شرایط طرح جریمه مشموالن غایب هستند
و حدود 12هزار درخواست دیگر نیز در حال بررسی است .وی از تمدید مهلت واریز مبلغ
جریمه مشموالن غایب خبر داد و گفت :آخرین مهلت واریز مبلغ جریمه مشموالن غایب
خدمت سربازی 10مهرماه بوده که به مناسبت هفته نیروی انتظامی این مهلت تا  20مهرماه
سال جاری تمدید شده است.

بخشودگی بعضی از اضافه خدمتهای سربازان

رییس سازمان وظیفه عمومی ناجا گفت :در هفته ناجا بعضی از اضافه خدمتهای سربازان
بخشیده میشود.
سردار سیدحمید صدرالسادات ، ،با بیان اینکه در هفته ناجا بعضی از اضافه خدمتها
بخشیده میشود ،عنوان کرد :اضافه خدمتهای سنواتی که به تاخیر افراد در معرفی خود
گفته میشود ،امکان بخشودگی ندارند ،اما اضافه خدمتهایی که بر اثر بیانضباطی سربازان
صورت گرفته است میتواند با دستور فرمانده بخشیده شود.
وی با اشاره به اینکه کسانی که سه ماه تاخیر در معرفی داشتهاند سه ماه اضافه خدمت
برای آنان در نظر گرفته میشود ،افزود :افرادی که بیش از سه ماه تاخیر در معرفی داشتهاند 6
ماه و کسانی که بیش از یک سال تاخیر داشتهاند عالوه بر مدت  6ماه اضافه خدمت به مراجع
قضایی نیز معرفی میشوند.رییس سازمان وظیفه عمومی ناجا افزود :کسانی که اضافه خدمت
به آنان تعلق میگیرد اگر خدمت خود را به خوبی انجام دهند تا دو سوم از اضافه خدمت
آنان نیز بخشیده میشود که در عید غدیر سال گذشته طبق فرموده مقام معظم رهبری تمام
اضافه خدمتها ،بخشیده شد.

توضیح درباره اجرای مرحله دوم جریمه ریالی سربازی

فرمانده نیروی انتظامی در پاسخ به سوالی درباره اجرای مرحله دوم طرح جریمه ریالی
مشموالن غایب اظهار کرد :مرحله نخست این طرح با موافقت ستاد کل اجرا شده و سازمان
وظیفه عمومی ناجا نیزاقدامات خود در این زمینه را انجام داده است .برای اجرای مرحله دوم
ستاد کل تصمیم نهایی را خواهد گرفت و در صورتی که بنا باشد زمان جدیدی اعالم شود
سازمان وظیفه عمومی نیز آمادگی ارائه خدمات به متقاضیان را خواهد داشت اما احتمال
تمدید دوباره آن کم است.

جدیدترین آمارها از جرایم جنایی ،سرقت ،کالهبرداری،
آدمربایی ،جعل ،داللی ،رمالی
سالح سرد عامل  37درصد از قتلها

رییس پلیس آگاهی ناجا با تشریح آمارهایی از وقوع جرایم
مختلف در کشور از تشکیل بیش از  5هزار پرونده مرتبط با
جرایم جنایی در سال  93خبر داد.
به گزارش ایسنا ،سردار محمدرضا مقیمی در دیدار با
نمایندگان مجلس که در محل مرکز تشخیص هویت پلیس
آگاهی ناجا برگزار شد به تشریح برخی از آمارهای جرایم در
شش ماهه ابتدایی سال  94پرداخت و گفت :از سال  88به بعد
وقوع سرقت در کشور افزایش یافت .ما در سالهای  85تا 88
جرایمی چون خفتگیری ،کیف قاپی و  ...را به میزانی که امروز
دیده میشود نداشتیم ،از این رو با توجه به روند رو به رشد
سرقت از سال  88تا سال  92تصمیم بر این شد که از اواخر
سال  92قرارگاه مبارزه با سرقت در پلیس آگاهی تشکیل شود.
وی با بیان اینکه این قرارگاه توفیقات خوبی داشته و در
پایان سال  92موفق به متوقف کردن روند فزاینده سرقت شدیم
اظهار کرد :اما فروردین  93احساس کردیم که دوباره آمارها در
حال افزایش است که بالفاصله قرارگاهی وارد عمل شده و
موفق شدیم که تا پایان سال  93شیب رشد سرقت را گرفته و
آن را کنترل کنیم.
رییس پلیس آگاهی ناجا با بیان اینکه در زمینه قدرت کشف
و پیشگیری نیز اقداماتی انجام دادیم اظهار کرد :آمارهای ما
نشان می دهد که در شش ماهه امسال شاهد کاهش 7.5
درصدی وقوع سرقت نسبت به مدت مشابه سال قبل بودهایم.
ضمن اینکه سرقت خودرو  9درصد ،سرقت موتورسیکلت 8.1
درصد و سرقت لوازم داخل خودرو نیز  16درصد کاهش داشته
است.
وی با بیان اینکه هم افزایی و تمرکز توان داخلی ناجا در
مدیریت جرم است اظهار کرد :ما در قرارگاه مبارزه با سرقت
به دنبال مسئول سازی ارگانهای دولتی خصوصی در ایفای
نقش خود در مقابله با سرقت و جلب مشارکت های مردمی
هستیم که در این زمینه گرچه توفیقاتی به دست آمده اما باید
راه را ادامه دهیم.
مقیمی با اشاره به سرقتهایی که ممکن است با استفاده از
سالح سرد انجام شود خاطرنشان کرد :الیحه سالح سرد را از
سالها قبل با هدف پیشگیری از چنین سرقتهایی به مجلس
فرستادیم که امیدواریم زودتر درباره آن تصمیم گیری شود.
رییس پلیس آگاهی ناجا سه ضلع سارق ،مال باخته و محیط
جرم را به عنوان سه فاکتور در وقوع سرقت دانست و گفت:
برای پیشگیری از سرقت باید عالوه بر اینکه باید با سارقان
برخورد شود میتوان مالباخته و محیط جرم را مدیریت کرد.
یعنی مالباخته آموزشهایی ببیند که اموال گرانبهای خود را به
درستی مراقبت کند و محیط نیز طوری طراحی شود که از وقوع
جرم جلوگیری شود.

وی با اشاره به تدابیر امنیتی بانک ها اظهار کرد :در بانک ها
علی رغم اینکه دوربین مدار بسته ،سیستم دزدگیر و دیگر تدابیر
امنیتی وجود دارد اما باز هم مبلغ زیادی وجه نقد را داخل بانک
قرار نمی دهند اما من تعجب می کنم از برخی از شهروندانمان
که بدون حتی خرج کردن یک ریال برای ارتقای امنیت خانه
خود مبالغ هنگفتی وجه نقد و طال و جواهر را در خانهشان
نگهداری میکنند ،به طوری که در پروندهای از یک خانه یک
میلیارد تومان پول به سرقت رفته و از خانهای دیگر  7هزار
سکه ربوده شده بود ،در حالی که این خانهها هیچکدام سیستم
ایمنی نداشتند و سوال اینجاست چطور خانهای که فاقد کمترین
سیستم امنیتی و ایمنی نیست بیشتر از یک شعبه بانک در آن
پول نگهداری میشود.
مقیمی با بیان اینکه  30مرحله طرح عملیاتی مقابله با ثروت
را در پلیس آگاهی اجرا کردهایم تصریح کرد :هرچند  21مرحله
طرح دستگیری سارقان و محکومان متواری از زندان را نیز
اجرا کردیم.
وی با اشاره به چرخه بازگشت سارقان حرفهای و سابقه دار
اظهار کرد :پس از دستگیری سارق قانون می تواند به مدت 3
ماه و  10روز این فرد را بازداشت کند  .در این مدت متهم با
قرار وثیقه از زندان خارج می شود و به شکات مراجعه کرده و
به شیوههای مختلف رضایت آنان را اخذ کرده و دوباره از زندان
آزاد میشود که در این خصوص باید تدابیری اندیشیده شود.
انهدام  4هزار و  469باند فعال در سرقت

مقیمی همچنین از انهدام  4هزار و  469باند فعال در سرقت
خبر داد و گفت :تمام تالش پلیس کاهش آمار وقوع سرقت
است.
وی در بخش دیگری از سخنانش به تشریح وضعیت جرایم
جنایی در کشور پرداخت و گفت :در سال  ، 93بیش از  5هزار
پرونده مرتبط با جرایم جنایی در کشور تشکیل شده است.
کاهش  5/3درصدی قتل در کشور
رییس پلیس آگاهی ناجا از کاهش  5.3درصدی قتل در
شش ماهه نخست امسال خبر داد و گفت :در عین حال در این

مدت کشفیات ما افزایشی  9درصدی داشته است.
مقیمی اضافه کرد 34.6 :درصد از قتلها یعنی معادل یک
سوم آنها با سالح گرم رخ داده و  37درصد از قتلها نیز با
سالح سرد رخ داده که قتل با سالح سرد رشدی  2.8درصدی
داشته است.
وی با بیان اینکه در جرم آدمربایی تغییرات محسوسی رخ
داده است خاطرنشان کرد :به تغییرات کمتر از یک درصد در
پروندههای اینچنینی نمی توان عنوان کاهش یا افزایش را داد
اما در پروندههای آدم ربایی می توان گفت که  86درصد از آدم
ربایان به دلیل اقدام به موقع ماموران پلیس و همچنین تحت
فشار قرارگرفتن بدون رسیدن به هدفشان دستگیر میشوند.
همچنین  40درصد از جرایم آدم ربایی نیز مربوط به معامالت
ناصواب در حوزه مواد مخدر است.
رییس پلیس آگاهی ناجا به حوزه جعل و کالهبرداری نیز
اشاره کرد و گفت 45 :درصد از پروندههای متشکله در حوزه
جعل و کالهبرداری مربوط به خرید و فروش 9 ،درصد مربوط
به کالهبرداری پیامی و تلفنی 9 ،درصد مربوط به اجاره 4 ،
درصد مربوط به داللی و مابقی به دالیل دیگر نظیر فالگیری
و  ...رخ داده است.
وی به موضوع تشکیل پلیس اقتصادی نیز اشاره کرده و
با تاکید بر اینکه پلیس اقتصادی باید در مجموعه پلیس باشد
خاطرنشان کرد :ما میخواهیم امنیت سرمایه گذاری که توسعه
نیز ایجاد میکند داشته باشیم.
مقیمی با بیان اینکه پلیس فضای اقتصادی را رصد و پایش
می کند گفت:در جرایم اقتصادی ما به دنبال پیشگیری هستیم.
به هیچ عنوان دلمان نمیخواهد جرمی رخ داده و ما آن را کشف
کنیم بلکه مطلوب برای ما این است که قبل از وقوع جرم از
آن پیشگیری کنیم.
رییس پلیس آگاهی ناجا با بیان اینکه پروندههای زمین
خواری در سال  25 ، 93درصد و کشف آن نیز  39درصد رشد
داشته است اظهار کرد :نمیدانیم چرا الیحه پلیس اقتصادی در
کشور به تصویب نمیرسد اما در حال حاضر نیز جرایمی چون
زمین خواری ،پولشویی ،جرایم بورس و  ...از جمله مواردی است
که پلیس آگاهی با آن برخورد میکند.
 68درصد سرقت ها،
مربوط به سرقت یک نوع خودرو است

مقیمی با بیان اینکه بین کل جرایم پلیس آگاهی درصد
قابل توجهی مربوط به سرقت است گفت :در موضوع سرقت
نیز سرقت خودرو و سرقت داخل خودرو برای پلیس دارای
حساسیت است و جالب است بدانید که  68درصد از سرقت
های خودرو مربوط به یک نوع خودرو است.

دستگیری پسر صاحبخانه به اتهام اجیر کردن  2آدمربای خشن
و ربودن و شکنجه زن مستأجر و دختربچه  3ساله او برای تخلیه منزل در تهران

پسر صاحبخانه برای اینکه مستأجرشان زودتر خانه را تخلیه کند 2 ،آدمربای خشن را اجیر کرد.
گروگانها یک مادر و دختر  ۳ساله بودند که  ۴ساعت در یک خانه قدیمی زندانی شدند.
به گزارش همشهری ،ماجرا از این قرار بود که ظهر  23شهریورماه زنی جوان به همراه دختر 3
سالهاش برای خرید به خیابانی در شرق پایتخت رفت .لحظاتی بعد وقتی این مادر و دختر وارد کوچه
خلوتی شدند  2مرد قویهیکل به سمتشان رفتند .یکی از آنها چاقویی زیر گلوی زن جوان گذاشت
و دیگری با تهدید دختر  3ساله او را ربود.
کمی آن طرفتر یک خودروی پژو پارک شده بود که کودکربا به سمت خودرو رفت و دختربچه
را به زور سوار ماشین کرد .مادر او در مقابل چشمان وحشتزده دخترش شروع کرد به داد و فریاد
و کمک خواستن از مردم که در همین حین مرد مسلح تهدید کرد که اگر سکوت نکند او را خواهد
کشت .او به زور و تهدید ،زن جوان را هم سوار خودروی پژو کرد و به همراه راننده که منتظرشان
ایستاده بود گریختند .اما انگیزه آنها از گروگانگرفتن این مادر و دختر چه بود؟
 4ساعت بعد زن جوان در حالیکه آثار ضرب و شتم روی صورتش وجود داشت به اداره پلیس
رفت تا پرده از راز شوم آدمربایان خشن بردارد .او حتی از ناحیه پا نیز هدف ضربه چاقو قرار گرفته
و مجروح شده بود که در توضیح ماجرا گفت 3 :مرد گروگانگیر وقتی من و دخترم را با زور و تهدید
چاقو سوار ماشین کردند ،التماسشان کردم که دخترم را رها کنند اما آنها مرتب فحاشی میکردند و
کتکم میزدند .دخترم بهشدت وحشت کرده بود و مرتب گریه میکرد .آنها در یکی از خیابانهای
همان حوالی ایستادند و وقتی راننده برگشت و به آدمربایان گفت که من و دخترم را به داخل خانه
ببرند ،او را شناختم .راننده کسی جز پسر صاحبخانهام نبود که همان لحظه متوجه شدم که او طراح
نقشه آدمربایی است.
این زن در ادامه گفت 2 :آدمربای خشن با تهدید ،من و دخترم را به داخل خانه بردند و لحظاتی
بعد هم پسر صاحبخانه به آنجا آمد .او تهدید کرد که هرچه زودتر خانهاش را تخلیه کنم .تا پیش از

این او و پدرش از من خواسته بودند تا آپارتمانشان را تخلیه کنم و من هم بهدنبال خانهای مناسب
بودم.
این مادر و دختر  4ساعت در آنجا زندانی بودند و پس از آن پسر صاحبخانه با تهدید آنها را
رها کرده بود .او شاید تصورش را هم نمیکرد که پس از رهایی مستأجرش ،او به اداره پلیس برود
و شکایت کند .زن جوان در ادامه میگوید :در آن  4ساعت پسر صاحبخانه و همدستانش به زور
مرا مورد آزار و اذیت قرار دادند .آنها حتی تهدیدم کردند که اگر بهزودی خانه را تخلیه نکنم هم
خودم و هم دخترم را به قتل میرسانند .آدمربایان پیش از رهایی ما برای اینکه مرا بترسانند با
چاقو ضربهای به پاهایم زدند که مجروح شدم .در حالیکه گریه میکردم به من گفتند که اگر پای
پلیس را به میان بکشم جان خودم و دخترم در خطر است .با این حال تصمیم به شکایت گرفتم
چون امنیت جانی ندارم.
تیمی از مأموران اداره یازدهم پلیس آگاهی با دستور قاضی سعید احمدبیگی بازپرس دادسرای
جنایی پایتخت تحقیقات خود را در این پرونده آغاز کردند .در نخستین گام ،پاتوقهای احتمالی طراح
نقشه گروگانگیری را که کسی جز پسر صاحبخانه شاکی نبود ،زیر نظر گرفتند تا اینکه وی سحرگاه
در بستر خواب دستگیر شد.
او هفته گذشته برای انجام تحقیقات به دادسرا منتقل شد و اتهام آدمربایی را انکار کرد .وی
مدعی شد که مادر و کودک را سوار ماشین خود کرده و از مادر خواسته تا هرچه زودتر خانهشان را
تخلیه کند.او درحالی این ادعا را مطرح کرده که چند شاهد در محل دیدهاند که  3نفر با زور و تهدید
چاقو مادر و دختر را ربوده و سوار خودرو کرده بودند.
بر اساس این گزارش ،هماکنون پسر جوان با قرار قانونی در اختیار مأموران اداره یازدهم پلیس
آگاهی پایتخت قرار گرفته است و تحقیقات برای شناسایی  2آدمربای خشن اجیرشده ادامه دارد تا
ابعاد پنهان ماجرا آشکار شود.

ربودن همسر و تحویل او به کمپ ترک اعتیاد برای فرار از پرداخت مهریه توسط مرد کینهجو در تهران!

زن میانسال وقتی مهریه هزار سکهای خود را به اجرا گذاشته
بود ،هرگز تصور نمیکرد شوهرش سناریوی هولناکی را برای
فرار از پرداخت مهریه طراحی کند.
به گزارش ایسنا به نقل از «شهروند» ،زنی  ٤٤ساله با مراجعه
به شعبه هشتم دادسرای جنایی به بازپرس ایلخانی گفت :من
فوقلیسانس جامعهشناسی دارم و حدود یکسال و نیم است که
با همسرم اختالف داریم و پایمان به دادگاه خانواده کشیده شده
است .همسرم  ٢پسرم را از من گرفت و در آستانه جدایی قرار
گرفتیم .در حالیکه پروندهمان در دادگاه خانواده در حال رسیدگی
بود ،من مهریهام را به اجرا گذاشتم و یک زمین و خانهای را که
مال همسرم بود ،بهعنوان مهریه گرفتم .همین موضوع باعث
شد او نقشهای هولناک برایم طراحی کند .یک شب که از محل

کارم خارج شدم ٢ ،زن و یک مرد ناشناس من را به زور سوار
خودروی پراید کردند .داخل خودرو چند کاغذ را به من دادند و
گفتند که باید آنها را امضا کنم تا آزاد شوم .مقاومت کردم و به
همین خاطر مرا به یک کمپ ترک اعتیاد بردند و در آنجا حبسم
کردند ٢ .روز در این کمپ بودم و هر چه به کارکنان آنجا گفتم
که من اعتیاد ندارم و قربانی انتقامگیری همسرم شدهام ،کسی
حرفم را باور نکرد .در این مدت هم من را شکنجه دادند و با من
بدرفتاری کردند .تا اینکه  ٢روز بعد از حبسشدنم در این مکان،
از من آزمایش اعتیاد گرفتند و مشخص شد که من اعتیاد ندارم.
به همین خاطر به همسرم زنگ زدند تا من را به او تحویل دهند.
همان موقع بود که متوجه شدم همسرم در این ماجرا نقش داشته
و آن کاغذهایی که برای امضا گرفتن از من بود ،نقشه هولناک

شوهرم بوده است .همسرم به کمپ آمد و من را تحویل گرفت
و وقتی به او گفتم که رازش را فهمیدهام ،دوباره کاغذهایی را
مقابلم گذاشت و خواست که آنها را امضا کنم .این برگهها برای
آن بود که نشان دهد من  ٤٠٠میلیون تومان به همسرم بدهکار
هستم .این بار نیز مقاومت کردم و برای همین همسرم دوباره
من را به یک کمپ دیگر در حوالی تهرانپارس برد .در این کمپ
هم یک روز حبس بودم تا اینکه پس از گرفتن آزمایش اعتیاد،
مسئوالن آنجا متوجه موضوع شدند و اجازه دادند تا با برادرم
تماس بگیرم .برادرم به دنبالم آمد و من توانستم از دام همسرم
فرار کنم.
با ادعاهای این زن ،تحقیقات برای روشنشدن زوایای مبهم
پرونده به دستور قاضی ایلخانی آغاز شد.
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عشق نافرجام دختر و پسر جوان با مرگ تلخ آنها در الهیجان!

صدای شلیک سهگلوله ،جنازه یک دختر و پسر جوان
که سرشان متالشی شده ،دواسلحه شکاری تکلول و
دولول ،تمام ماجرایی بود که هفته گذشته ،وحشت را به
جان اهالی الهیجان انداخت.
به گزارش فرهیختگان ،مخالفت خانواده دختر با ازدواج
با پسر مورد عالقهاش عامل جنایتی شد که 13مهر در
خیابان گلستان الهیجان اتفاق افتاد .این جنایت که با
شلیک سهگلوله رقم خورد ،اگرچه به گفته فرمانده انتظامی
الهیجان با قتل دختر و خودکشی پسر اتفاق افتاد ،اما
فرماندار الهیجان گفت که هویت قاتل و مقتول در دست
بررسی است.
سیزدهم مهر امسال بود و عقربهها ساعت هشت شب
را نشان میداد که صدای شلیک پیدرپی سهگلوله اهالی
خیابانهای گلستان  15تا  17را به وحشت انداخت.
یکی از اهالی خیابان گلستان  17گفت« :وقتی به کوچه
آمدیم دیدیم یک پراید سفید که در سمت رانندهاش باز
است ،گوشهای پارک شده و اطراف آن را خون گرفته
است ».او در ادامه گفت« :همسایههای دیگر هم همراه با
ما به خیابان آمدند و هرکدام درباره حادثه چیزی میگفتند
ولی هیچکس آنها را نمیشناخت ».او افزود« :هر دونفر از
ناحیه سر آسیب شدیدی دیده بودند و گویا همه گلولهها به
سمت سرشان شلیک شده بود».
محمود قاسمی ،فرمانده انتظامی الهیجان نیز با تایید
این خبر به «فرهیختگان» گفت« :یک دختر و پسر که هر
دو 30سال داشتند با تصمیم قبلی با دواسلحه شکاری به

زندگی خود در خودرو پایان دادند».
او افزود« :بنابر گفتههای خانواده این دوجوان ،چندی
پیش این پسر به خواستگاری رفته بود و خانواده دختر
با این وصلت مخالفت کرده بودند ».فرمانده انتظامی
الهیجان مخالفت این خانواده را عامل این جنایت دانست
و افزود« :این محل به گشت نیروی انتظامی مجهز است
و حداقل ساعتی دوبار ماموران ما از آنجا مراقبت میکنند
ولی این جنایت در کمتر از چند دقیقه اتفاق افتاده است.
اگر زمان بیشتری در آنجا توقف میکردند شاید ماموران به
آنها مشکوک میشدند و این جنایت اتفاق نمیافتاد .ولی
طبق گفته شاهدان و دوربینهای محل ،چند دقیقه پس از
توقف این خودرو صدای شلیک سهگلوله شنیده شد».
کاظم کسرایی ،فرماندار الهیجان هم تا حدودی
گفتههای فرمانده انتظامی را نقض کرد .او درباره عامل
این حادثه گفت« :آنچه من در اظهارات پدر این دختر

شنیدهام خواستگاری دوسال پیش انجام شده و اگر به دلیل
مخالفت خانواده بود منطقیتر به نظر میرسد همان زمان
این جنایت رقم میخورد ،نه دو سال بعد».
او همچنین با بیان اینکه یک اسلحه تکلول و یک
اسلحه دولول در خودرو کشف شده است ،ادامه داد« :هنوز
مشخص نیست اسلحهها متعلق به چه کسی است و ابتدا
چه کسی شلیک کرده است ».کسرایی درباره اینکه گفته
میشود پسر ابتدا دختر را به قتل رسانده و سپس خود
را کشته ،توضیح داد« :به هیچوجه این موضوع مشخص
نیست و تمام این اتفاقات توسط عوامل پزشکی قانونی،
ماموران انتظامی و اکیپ تشخیص جرم و انگشتنگاری
در حال بررسی ویژه است».
فرماندار الهیجان همچنین وجود نامه خداحافظی
این دوجوان را تکذیب کرد و گفت« :به شایعات دامن
نزنید».
به گفته فرماندار الهیجان این دختر و پسر پیش از
مرگ نامهای نداشتهاند و این خبرهایی که راجع به وصیت
آنها در فضای مجازی منتشر شده است ،صحت ندارد.
که هنوز بهطور دقیق مشخص نیست هر دو جوان دست
به خودکشی زدهاند یا پسر جوان ابتدا دختر موردعالقهاش
را کشته و بعد دست به خودکشی زده است .جنازه دختر
و پسر 30ساله الهیجانی با مقدار زیادی خون که اطراف
خودروی آنها ریخته شده با دو اسلحه شکاری و سهگلوله
تنها سرنخهای پلیس گیالن برای گشودن راز این جنایت
است.

 ۲عضو يک باند بي رحم زورگيري که اول چاقو مي زدند
بعد سرقت مي کردند پس از  ۲سال فرار با صدور دستورات ويژه
قضايي و تالش پليس مشهد دستگير شدند.
به گزارش خراسان ۲ ،سال قبل در پي اعالم شکايت هاي
متعدد به مأموران انتظامي مبني بر اين که  ۳جوان موتورسوار
با وارد آوردن ضربات قمه شهروندان را مجروح مي کنند و
سپس گوشي تلفن همراه و يا کيف آنان را به سرقت مي برند،
تالش گسترده اي از سوي نيروهاي انتظامي براي شناسايي و
دستگيري دزدان مخوف آغاز شد.
يکي از شاکيان پرونده دزدان مخوف که در بولوار سجاد
مشهد با ضربه قمه مجروح شده بود به نيروهاي انتظامي گفت:
آن ها  ۳نفر بودند و سوار بر يک دستگاه موتورسيکلت هوندا
کنارم متوقف شدند اما قبل از آن که بفهمم ماجرا چيست!
ناگهان تيغه قمه بر بدنم فرود آمد و دزدان با تهديد به مرگ
کيف دستي ،گوشي تلفن و پول هايم را به سرقت بردند.
اين در حالي بود که با اظهارات برخي شاکيان ديگر نيز

مشخص شد ،زورگيران مخوف از افشانه فلفلي هم در زورگيري
هاي بي رحمانه خود استفاده مي کنند.
بنابراين به دستور فرمانده مشهد شناسايي دزدان به پليس
عمليات ويژه سپرده شد و آنان پس از انجام يک سري فعاليت
هاي اطالعاتي و رديابي هاي پليسي که با استفاده از چهره
نگاري ادامه يافت ،موفق شدند با همکاري شاکيان پرونده،
يکي از دزدان مخوف را که  ۲۱سال سن دارد در بولوار سجاد
شناسايي کنند .اما  ۲همدست وي از چنگ مأموران گريختند
و بدين ترتيب متهم دستگير شده مورد بازجويي هاي فني و
تخصصي قرار گرفت  .اعترافات وي بيانگر آن بود که «دزدان
موتورسوار» در مناطق سجاد ،بولوار فردوسي ،وکيل آباد و
مصلي اقدام به سرقت اموال شهروندان کرده اند.
متهم اين پرونده روانه زندان شد و سپس پرونده مذکور با
صدور دستوري از سوي قاضي موحدي راد (معاون دادستان
مشهد) در شعبه  ۴۱۰دادسراي عمومي و انقالب توسط بازپرس
محمدحسن اصولي صفار مورد رسيدگي قرار گرفت.

اين در حالي بود که با گذشت  ۲سال از ماجراي فرار
متهمان ،رديابي آنان همچنان ادامه داشت تا اين که بازپرس
اصولي صفار از مأموران عمليات ويژه پليس مشهد خواست
شاخه اي از عمليات اطالعاتي خود را در مناطقي که احتمال
تردد بيشتر متهمان وجود داشت متمرکز کنند و بدين وسيله
مأموران موفق شدند به مخفيگاه  ۲متهم فراري دست يابند.
آنان که اين مخفيگاه را در محاصره داشتند با دستور تلفني مقام
قضايي وارد عمل شدند و  ۲متهم را به دام انداختند ۳ .عضو
اين باند مخوف که در شعبه  ۴۱۰دادسراي مشهد مورد بازجويي
قرار گرفته بودند تاکنون به ارتکاب  ۱۱فقره زورگيري خشن و
همچنين وارد آوردن ضربات قمه به مالباختگان اعتراف کرده
اند .بررسي هاي بيشتر درباره جرايم احتمالي ديگر اعضاي اين
باند خطرناک که بين  ۲۱تا  ۲۳سال سن دارند در حالي ادامه
دارد که آنان پالک موتورسيکلت خود را نيز هنگام ارتکاب جرم
کج مي کردند تا شهروندان نتوانند به شماره پالک موتورسيکلت
دسترسي داشته باشند.

مردی که با جعل عنوان مامورامنیتی و به بهانه جابهجایی
دانشجو بیش از  370میلیون تومان کالهبرداری کرده است،
تحت تعقیب پلیس قرار گرفت.
به گزارش جام جم ،هفته گذشته مرد دندانسازی با حضور در
شعبه  10بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب ناحیه  5تهران از
مردی به اتهام جعل عنوان مامور امنیتی و کالهبرداری کالن از
وی شکایت کرد .شاکی در اظهاراتش گفت :چندی پیش برای
ارتقای کارم تصمیم گرفتم در رشته دندانپزشکی ادامه تحصیل
بدهم بنابراین در کنکور سراسری شرکت کردم و با رتبه 1000
در دانشگاه شهر دیگری پذیرفته شدم .خیلی تالش کردم تا
شرایط انتقالی خود را به تهران فراهم کنم که بی نتیجه ماند .در
جریان رفت و آمد به سازمان سنجش با مردی آشنا شدم .او پس
از گفت وگو با من و اطالع از مشکلی که برایم پیش آمده بود،

مدعی شد یک مامور امنیتی بوده و به دلیل ارتباطش با سازمان
های مختلف بویژه امور دانشگاه ها ،می تواند مقدمات انتقال مرا
به تهران فراهم کند.
وی اضافه کرد :این مامور امنیتی کپی مدارکم را گرفت و
پس از یک ماه در تماس با من اعالم کرد مشکلم بزودی حل
می شود اما باید شش ماه منتظر بمانم و عالوه بر آن باید مبالغی
به وی بپردازم .او در این مدت  250میلیون تومان به بهانه های
مختلف از من دریافت کرد و قرار شد هر چه سریع تر مقدمات
انتقالم را به دانشگاه جدید فراهم کند .با گذشت این شش ماه
دیگر خبری از او نشد و حتی تلفنش نیز خاموش بود .به اداره ای
که می گفت کارمند آنجاست رفتم که معلوم شد او کارمند آنجا
نبوده و عنوان مامور امنیتی را جعل و از من کالهبرداری کرده
است .تاکنون موفق به یافتن وی نشده ام و از او شکایت دارم.

همزمان با تشکیل پرونده قضایی ،به دستور بازپرس انصاری
تحقیقات پلیس برای شناسایی و دستگیری متهم فراری ادامه
داشت تا این که ماموران به سرنخ هایی مبنی بر این که متهم
فراری دو مرد دیگر را به شیوه ای مشابه فریب داده و از آنها
کالهبرداری کرده ،دست یافتند.
در این مرحله این دو نفر به پلیس آگاهی فراخوانده شدند و
تحقیقات ازآنها انجام شد .یکی از مالباختگان در اظهاراتش گفت:
مامور قالبی با دریافت صد میلیون تومان قرار بود مقدمات انتقال
مرا به یکی ازدانشگاه های مهندسی در تهران فراهم کند که این
کار نشد و او فقط با این ترفند مرا فریب داد و کالهبرداری کرد .با
افزایش شکایت ها ،روند رسیدگی به پرونده وارد مرحله جدیدی
شد و جستجوی گسترده پلیس برای شناسایی و دستگیری این
کالهبردار فراری ادامه دارد.

خواستگار سمج وقتی با زور و تهدید دختر موردعالقهاش را
دزدید تا از او جواب بله بگیرد تصورش را هم نمیکرد که خوابش
ببرد و گیر بیفتد.
به گزارش همشهری ،اين دزد خوابآلود وقتي چشمانش
را باز كرد پليس را باالي سر خود ديد.ساعت 14يكشنبه هفته
گذشته ،دختر جواني پس از خروج از دانشگاهش در شرق تهران
به سمت خانهاش بهراه افتاد .او اما خبر نداشت كه خواستگارش
به كمين او نشسته و نقشه شومي در سر دارد .در بين راه بود
كه دختر جوان احساس كرد خودروي پرايدي درتعقيب اوست.
همين كه سربرگرداند ،راننده پياده شد و با تهديد دخترجوان را
سوار ماشين كرد و ربود .او كسي جز خواستگار سمج دختر جوان
نبود كه با تهديد چاقو دختر جوان را سوار ماشين كرد و با خود
به خانهاش برد.
3ساعت از اين ماجرا گذشته بود كه زن جواني به اداره پليس
رفت و اعالم كرد كه خواهرش را دزديدهاند و در خانهاي زنداني
كردهاند .او گفت :دقايقي قبل خواهرم پيامكي براي من فرستاد و
عنوان كرد كه 3ساعت قبل خواستگارش او را ربوده و به خانهاش
حوالي شرق تهران برده است .او نشاني خانه را هم برايم ارسال
كرده است.با اين شكايت مأموران راهي خانه مورد نظر شدند.
آنها به محض حضور در محل ،دختر جوان را ديدند كه در حال
فرار از خانه است .او با ديدن پليس گفت كه خواستگارش داخل

خانه خوابيده و او از اين فرصت استفاده كرده و پس از ارسال
پيامك براي خواهرش توانسته از آنجا فرار كند.
در چنين شرايطي مأموران با حكم قضايي وارد خانه شدند و
پسرجواني را ديدند كه روي كاناپه به خواب عميقي فرو رفته بود.
مأموران وقتي دستبند به دستان او زدند پسرجوان تازه چشمانش
را باز كرد و فهميد كه گير افتاده است.
با دستگيري پسر جوان پرونده براي رسيدگي در اختيار قاضي
سيفي ،بازپرس شعبه چهارم دادسراي جنايي تهران قرار گرفت
و دختر جوان هفته گذشته با سروصورتي كبود وارد شعبه شد .او
درخصوص جزئيات ماجرا به قاضي گفت :چندماه قبل از طريق
شبكه اجتماعي الين با متهم به نام سجاد آشنا شدم.
رابطه ما ادامه داشت تا اينكه او از من خواستگاري كرد اما
اصال با هم تفاهم نداشتيم .من بارها از او رفتارهاي عجيب و
خطرناك ديده بودم و ميترسيدم به وي جواب مثبت بدهم.
بعد از مدتي تصميم گرفتم به اين رابطه پايان بدهم اما سجاد
دست از سرم برنميداشت تا اينكه با زور و تهديد مرا ربود و به
خانهاش برد.در آنجا 3ساعت زنداني بودم و او با مشت و لگد به
جانم افتاده بود و ميگفت بايد به او جواب مثبت بدهم و با هم
پاي سفره عقد بنشينيم .من واقعا وحشت كرده بودم و التماس
ميكردم كه دست از ضرب و شتم من بردارد .او درهاي خانه را
قفل كرده بود اما خوشبختانه بخت با من يار بود چراكه ناگهان

او روي كاناپه خوابش برد.
من ابتدا فكر كردم كه نقشه ديگري در سر دارد اما وقتي
صداي خروپفهايش را شنيدم مطمئن شدم كه خوابيده است.
در آن موقعيت موبايلم را كه با زور از من گرفته و داخل جيبش
گذاشته بودم برداشتم و از ترس اينكه بيدار نشود به خواهرم
پيامك فرستادم كه با پليس بيايد و نجاتم بدهد .بعد از آن
درحاليكه همچنان وحشت زده بودم جيبهايش را گشتم و كليد
خانه را پيدا كردم .پيش از رسيدن مأموران موفق شدم از آنجا
فرار كنم كه همزمان پليس هم رسيد.
پس از اظهارات اين دختر جوان ،خواستگار سمج و خشن مورد
بازجويي قرار گرفت .او گفت :من عاشق اين دختر جوان بودم و
همه آرزويم اين بود كه با او ازدواج كنم .اما او به رابطهاش با من
پايان داد و چند روز بعد وقتي به مقابل دانشگاه او رفتم او را با
يكي از همكالسيهايش ديدم و وقتي متوجه شدم قصد ازدواج با
او را دارد تصميم گرفتم هر طور شده از او جواب بله بگيرم.
وي ادامه داد :روزحادثه مشروبات الكلي مصرف كرده بودم و
چون سردردعجيبي داشتم ،قرص هم خوردم و پس از آن ،سراغ
دختر مورد عالقهام رفتم اما خوردن قرصهاي زياد و مشروبات
الكلي كار دستم داد و باعث شد كه ناگهان به خواب عميقي فرو
بروم و گير بيفتم .هماكنون متهم با قرار قانوني در بازداشت
بهسرميبرد و تحقيقات در اين زمينه همچنان ادامه دارد.

دستگیری  2تبهکار حرفهای به اتهام زورگیریهای زنجیرهای خشن
پس از  2سال فرار در مشهد

پلیس به دنبال دستگیری مامور امنیتی قالبی به اتهام کالهبرداری  370میلیون تومانی
از دانشجویان متقاضی انتقال

دستگیری خواستگار سمج به اتهام ربودن دختر مورد عالقهاش در تهران

خودسوزی مرد اسیدپاش حین محاصره شدن
در حلقه ماموران در نهاوند

اسیدپاش فراری وقتی پلیس را در یکقدمیاش دید ،خود را با بنزین به آتش کشید .مرد
جوان به خاطر سوختگی در بیمارستان بستری شده است.
به گزارش جام جم ،عصر یکم مهر مردی با مرکز فوریتهای پلیسی  110شهرستان
نهاوند تماس گرفت و از اسیدپاشی در خانه همسایهشان خبر داد.
ماموران با اعزام به محل حادثه در محله گلزرد این شهر ،مشاهده کردند پدر خانواده و
سه مامور مورد اسیدپاشی قرار گرفتهاند و درخواست کمک میکنند .دقایقی بعد با حضور
امدادگران در محل حادثه چهار مصدوم به بیمارستان منتقل شدند.
در تحقیق از این افراد مشخص شد عامل این اسیدپاشی پسر معتاد خانواده است که
به دلیل اعتیاد ،اعضای خانوادهاش را اذیت کرده بود .این اواخر نیز مرد معتاد با برادرش
درگیری شدیدی داشته و با شکایت پدر و برادرش تحت تعقیب بود اما زمانی که متوجه
شد خانوادهاش از او شکایت کردهاند ،تصمیم به اسیدپاشی گرفت و روز حادثه پس از ورود
سه مامور انتظامی همراه پدرش به درون ساختمان به سمت پشت بام فرار کرد و سطل پر
از اسید را روی آنها ریخت .ماموران احتمال دادند متهم دوباره به خانه پدری خود بازگردد.
به همین خاطر آنجا را به طور نامحسوس زیر نظر گرفتند تا اینکه با گذشت  12روز از
وقوع اسیدپاشی ساعت یک بامداد دوشنبه هفته گذشته ماموران متوجه شدند اسیدپاش
فراری وارد خانه پدری شده است .در این مرحله ماموران وارد عمل شدند و خانه ویالیی را
محاصره کردند .ماموران با اخطار به فرد اسیدپاش از او خواستند تسلیم شود اما متهم حاضر
نبود تسلیم شود و تهدید میکرد اگر پلیس دست از محاصره برندارد ،خود را میسوزاند.
او همچنین وسایل خانه را به طرف ماموران پرت میکرد .مرد اسیدپاش که همه راههای
فرار را روی خود بسته میدید ،بنزینی که پیش از این در خانه پنهان کرده بود را روی خود
پاشید و تهدیدهایش را تکرار کرد .ماموران همچنان به گفتوگو با متهم پرداختند تا شاید
او را مجبور کنند تسلیم شود اما این عملیات روانکاوانه نیز بینتیجه بود .ماموران از بیم
اینکه متهم خود و خانه را آتش بزند ،موضوع را به سامانه  125آتشنشانی و  115اورژانس
اطالع دادند تا پیشگیریهای الزم انجام گیرد .دقایقی بعد آمبوالنس اورژانس و خودروی
آتشنشانی وارد محل شدند .ماموران همچنان در حال گفتوگو با متهم برای تسلیمشدن
وی بودند تا اینکه با گذشت  45دقیقه ،متهم خود را به آتش کشید .آتشنشانان سریع وارد
عمل شدند و با ورود به ساختمان توانستند آتش را خاموش کنند .سرهنگ محسن اقبالیان
فرمانده انتظامی نهاوند در اینباره گفت :مرد اسیدپاش که دچار سوختگی  40درصدی شده
بود به بیمارستان منتقل شد .او همچنان تحت درمان قرار دارد تا پس از بهبود حالش و
انتقال به پلیس آگاهی بازجویی شود .حال دو مامور انتظامی و پدر متهم رضایتبخش است
اما سومین مامور انتظامی دچار صدمات بیشتری شده و تاکنون تحت سه عمل جراحی قرار
گرفته و در مرکز درمانی بستری است که امیدواریم سالمت خود را به دست آورد.
وی با هشدار به جوانان گفت :متاسفانه بحث و نزاعهای خانوادگی بیشتر ناشی از عدم
کنترل خشم ،اعتیاد و پایینبودن آستانه تحرک روانی افراد است که خانوادهها باید دقت الزم
را روی رفتار فرزندان خود داشته باشند و برای کاهش مشکالت آنها تالش کنند تا شاهد
چنین حوادثی که جان افراد را به مخاطره میاندازد ،نباشیم .وی خاطرنشان کرد :این فرد
پیشتر نیز سابقه خودسوزی داشته و اکنون دچار  40درصد دچار سوختگی شده است.

انتقام عجیب و غریب راننده متخلف از پلیس
با قطع درخت  400ساله در محور باشت  -گچساران!
یک راننده متخلف برای انتقامگیری از پلیس راهور ،یک اصله درخت بلوط  ٤٠٠ساله
را در جاده باشت به گچساران قطع کرد .ماموران پلیس راهور برخی از مواقع زیر سایه این
درخت کهنسال بلوط به کنترل جاده میپرداختند .به گزارش شهروند ،هنوز یک ماه از قطع
دو اصله درخت بید دستکاشت در دوراهی روستای حاجخواجه در  20کیلومتری باشت از
سوی رانندگان متخلف نگذشته بود که این درخت  ٤٠٠ساله هم قطع شد .رئیس اداره منابع
طبیعی و آبخیزداری باشت ،با انتقاد از قطع درخت کهنسال بلوط در  ٨کیلومتری شهر باشت،
گفت :این درخت کهنسال توسط یکی از رانندگان متخلف که از سوی پلیس راهور این
شهرستان جریمه شده بود ،قطع شد .ماموران یگان حفاظت این اداره به دنبال دستگیری
متخلف قطعکننده درخت بلوط در منطقه شالل دون باشت هستند .این درخت شامگاه
یکشنبه هفته گذشته قطع شد .رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری باشت ،جریمه قطع
هر اصله درخت بلوط را  ٣میلیون و  ٥٠٠هزار ریال اعالم کرد .وسعت مراتع و جنگلهای
شهرستان باشت  ١٠٥هزار هکتار است .از این میزان  ١٨هزار هکتار مرتع است .شهرستان
ب شرقی کهگیلویه و بویراحمد قرار دارد.
 ٢١هزار نفری باشت در جنو 

خودسوزی مرگبار زن  29ساله باردار
جلوی چشم همسر و پسربچه خردسالش
به خاطر مشکالت خانوادگی در نیشابور

زن  29ساله نیشابوری با ریختن بنزین روی بدنش ،خود را مقابل دیدگان همسر و پسر
خردسالش به آتش کشید.
به گزارش خبرآنالین ،مادر جوان که «حوا» نام دارد و قرار بود فرزند دومش متولد شود،
بر اثر شدت سوختگیها در بیمارستان امام رضای مشهد جان سپرد.
ماجرای خودسوزی زن جوان اما به همین جا ختم نشد چون همسر و فرزند خردسالش با
دیدن صحنه خودسوزی ،به کمک این زن شتافتند و آنها هم دچار سوختگی شدید شدند.
شامگاه سهشنبه هفته گذشته بود که فریادهای زن جوان در یکی از محلههای نیشابور
اهالی منطقه را شتابان به سمت خود کشاند .آنچه پیش روی اهالی این منطقه دیده میشد،
پیکر زن جوانی بود که تمام بدنش میان شعلههای آتش محصور شده و شوهر  30ساله و
پسرش در حال خاموشکردن آتش بودند .همسایهها بالفاصله با دیدن این صحنه پلیس
و اورژانس را خبر کردند .با آمدن عوامل اورژانس و ماموران پلیس مشخص شد زن جوان
که باردار هم بوده است ،با ریختن بنزین روی خودش اقدام به خودسوزی کرده و همسر و
فرزندش هم که برای نجات او آمده بودند دچار سوختگی شدید شدهاند.بنا بر اعالم عوامل
اورژانس ،اعضای این خانواده سهنفره همگی به بیمارستان امام رضای مشهد منتقل شدند.
ابتدا اعالم شد حال هر سه نفر وخیم است اما هفته گذشته خبر رسید مادر باردار ،جان
سپرده است .تحقیقات اولیه ماموران از همسایهها حکایت از آن دارد که این زن به خاطر
مشکالت خانوادگی و فشار روحی و روانی دست به خودکشی زده است .با این حال به دستور
اکبریمقدم دادستان نیشابور ،این پرونده برای مشخصشدن علت دقیق اقدام به خودکشی
این زن بهصورت ویژه در دادگستری این شهرستان در دست بررسی قرار گرفت.

جامعه

10
تایید مجازات قصاص خواستگار کینهجو
به جرم قتل برادر دختر مورد عالقهاش در تهران

حكم قصاص پسري كه برادر دختر مورد عالقهاش را به قتل رسانده بود ،تاييد
شد.
به گزارش اعتماد ،چندي پيش ماموران پليس در جريان وقوع يك قتل قرار
گرفتند و بالفاصله موضوع را در دستور كار خود قرار دادند و با حضور در محل حادثه
به تحقيق در اين رابطه پرداختند.
با حضور ماموران مشخص شد كه پسر جواني با ضربه جسم سخت كشته شده
است .تحقيقات نشان ميداد كه خواهر مقتول با پسري در ارتباط بوده و مقتول از اين
موضوع مطلع شده و مخالفت كرده بود .به اين ترتيب پسر جوان به عنوان متهم به
قتل شناسايي و دستگير شد.
او در بازجوييها با اعتراف به قتل برادر دختر مورد عالقهاش به ماموران گفت :من
با خواهر مقتول در ارتباط بودم و قصدمان ازدواج بود .او هميشه از دست برادرش گريه
ميكرد و ميگفت او را آزار ميدهد .براي همين من هم تصميم به انتقام گرفتم و به
دختر مورد عالقهام گفتم كه ميخواهم برادرت را به قتل برسانم ،او هم قبول كرد.
روز حادثه خواهر مقتول به من پيام داد و گفت برادرش كجاست .من هم به همان
محل رفتم و با ضربه نانچيكو او را به قتل رساندم .با اعتراف متهم ،خواهر مقتول نيز
دستگير شد ولي هرگونه دخالت در جنايت را انكار كرد .او گفت :متهم تنها ميخواست
با برادرم صحبت كند و اصال حرفي از قتل به من نزده بود .آن شب هم من محل
برادرم را به او گفتم تا با هم صحبت كنند .در ادامه كيفرخواست پرونده صادر و براي
رسيدگي به شعبه دهم دادگاه كيفري استان تهران ارسال شد .متهمان در اين شعبه
محاكمه شدند و اظهارات قبلي خود را تكرار كردند .بنابراين هيات قضايي در پايان
متهم اصلي را به قصاص محكوم و دختر جوان را از اتهام معاونت در قتل تبرئه كردند.
اين حكم در ديوان عالي كشور تاييد شد و متهم به زودي اعدام ميشود.

مرد میانسال در دادگاه خانواده:

همسرم دائم به میهماني و خريد میرود،
میخواهم طالقش دهم!

مرد ميانسال زماني كه ديد همسرش مرتب به مهماني و خريد ميرود ،تصميم
به طالق گرفت.
به گزارش آرمان ،چندي پيش مرد ميانسالي راهي دادگاه خانواده شد و درخواست
طالق داد.
وي درباره علت آن به قاضي گفت :آقاي قاضي همسرم در اين سن و سال باز هم
مهمانيها و تفريحات خود را ادامه ميدهد و هر هفته با دوستانش قرار ميگذارد .او
مرتب به مهماني و جشنهاي مختلف ميرود و هر بار هم كه جايي دعوت ميشود،
ميرود و خريد ميكند .مرد ميانسال ادامه داد :هرچه به همسرم ميگويم اين كار
براي سن و سال ما نيست و جوانها به مهماني و خريد ميروند ،فايدهاي ندارد .من
با این کارهای همسرم اصال زندگي ندارم .در اين سن و سال بايد مرتب در خانه
بنشينم تا او از مهماني و خريد و تفريح برگردد .من اصال حوصله اين زندگي و شور و
هيجانهای همسرم را ندارم ،براي همين تصميم گرفتم براي هميشه به اين زندگي
پايان دهم .بعد از صحبتهاي اين مرد ،قاضي احضاريه اي براي همسرش فرستاد
تا اظهارات او را هم بشنود.
17924395058
			
شماره مکانیزه139430400901039905 :
آگهی تغییرات شرکت دیماس پردیس با مسئولیت محدود به شماره ثبت  368268و شناسه ملی
10320176141
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ  1394/04/13تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
نشانی محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران ،شهرآرا ،کوچه شهید خانقاهی ( 21شرقی) بنبست
شمشاد ،پالک  ،2واحد  ،6کدپستی  1445964967تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصالح
گردید.
با ثبت این مستند تصمیمات تغییر محل (تغییر نشانی در یک واحد ثبتی) انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق
الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهیهای سازمان ثبت قابل دسترس میباشد.
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری -سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
108600
______________________________________________________
17924533240
			
شماره مکانیزه139430400901041078 :
آگهی انحالل شرکت آسا ایستا نقش و نگار با مسئولیت محدود به شماره ثبت  439120و شناسه ملی
14003943013
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ  1394/04/8شرکت منحل و آقای مسعود حاتمی به شماره
ملی  2594049859به عنوان مدیر تصفیه شرکت منصوب گردید.
آدرس محل تصفیه :تهران دارآباد خیابان افتخاری کوچه رجبی کوچه قیدی پالک  14کدپستی 1956859546
میباشد.
با ثبت این مستند تصمیمات انحالل انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم
ثبت و در پایگاه آگهیهای سازمان ثبت قابل دسترس میباشد.
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری -سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
108601
______________________________________________________
17924518455
			
شماره مکانیزه139430400901038909 :
آگهی تغییرات شرکت لوازم خانگی پارس به شرق با مسئولیت محدود به شماره ثبت  73156و شناسه ملی
10101180650
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ  1394/02/28تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای کماندار قهرمانی ش.م  5198023779با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهمالشرکه خود را به مبلغ
 100000000ریال افزایش داد.
آقای علی قهرمانی ش.م  0065805143با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهمالشرکه خود را به مبلغ
 20000000ریال افزایش داد.
آقای حسن قهرمانی ش.م  0059766395با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهمالشرکه خود را به مبلغ
 20000000ریال افزایش داد.
آقای حسین قهرمانی ش.م  0059766409با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهمالشرکه خود را به مبلغ
 20000000ریال افزایش داد.
آقای امیرعباس قهرمانی ش.م  0078671531با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهمالشرکه خود را به مبلغ
 20000000ریال افزایش داد.
آقای علیرضا قهرمانی ش.م  0079077501با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهمالشرکه خود را به مبلغ
 20000000ریال افزایش داد.
خانم زرین تاج ابراهیمی ش.م  519802432با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهمالشرکه خود را به مبلغ
 10000000ریال افزایش داد.
آقای آقاویردی قهرمانی ش.م  5198024635با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهمالشرکه خود را به مبلغ
 50000000ریال افزایش داد.
آقای محمد قهرمانی ش.م  0078644691با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهمالشرکه خود را به مبلغ
 60000000ریال افزایش داد.
خانم خدیجه قهرمان ش.م  0079033083با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهمالشرکه خود را به مبلغ
 40000000ریال افزایش داد.
خانم خوشقدم اعالمی ش.م  5198659967با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهمالشرکه خود را به مبلغ
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هشدار پلیس فتا نسبت به فعالیت شبکههای اجتماعی جعلی
جعل عنوان تلگرام ،واتسآپ ،الین و ...

رئیس پلیس فتای تهران بزرگ در مورد فعالیت
سودجویان و اخاذان در نرمافزارهای ارتباطی تلفن همراه
نظیر تلگرام ،واتسآپ و  ...هشدار داد.
به گزارش ایسنا ،سرهنگ محمدمهدی کاکوان اظهار
کرد :متاسفانه در ماههای اخیر پروندههای متعددی را
داشتیم که در آنها فردی با مراجعه به پلیس فتا اعالم
کرده بود که اطالعات درون تلفن همراهش نظیر تصاویر
شخصی ،شمارههای تلفن ،پیامهای مبادلهشده و  ...از
طریقی نامعلوم به سرقت رفته است و پس از مدتی نیز
افرادی با دادن پیامهای تهدیدآمیز اعالم کردهاند که در
صورت عدم پرداخت وجهی ،این تصاویر را منتشر خواهند
کرد.
وی با بیان اینکه هیچ کدام از این افراد نمیدانستند
که چطور اطالعاتشان از تلفن همراهشان به سرقت رفته
است ،اظهار کرد :تیمی از کارآگاهان پلیس فتا رسیدگی
به این موضوع را آغاز کرد و در تحقیقات خود متوجه شد
که فردی با جعل عنوان تلگرام ،الین ،واتسآپ ،بیتاک
یا دیگر شبکههای ارتباطی پیامی را با این مضمون که
نرمافزار شما نیازمند بهروزرسانی است برای کاربران ارسال
کرده است.
کاکوان اضافه کرد :در این پیامها از کاربران خواسته
میشود که با ورود به لینکی که آدرس آن در پیام آمده

نسبت به بهروزرسانی یا بهانههای دیگر
نظیر تکمیل روند ثبت نام و  ...مشکل
خود را حل کنند.
وی ادامه داد :پس از ورود به این
لینک نیز به کاربران گفته میشود که تا
دقایقی دیگر پیامی حاوی عدد برایشان
ارسال میشود که الزم است برای اتمام
فعالیت خود این پیام را مجددا به همین
شماره ارسال کنند.
رئیس پلیس فتای تهران بزرگ
افزود :پس از ارسال این پیام در حقیقت این اجازه به
طرف مقابل داده شده تا به اطالعات داخل گوشی کاربر
نظیر عکسها و تصاویر ،شمارههای تماس ،پیامها و
مکالمات طرحشده و نظایر آن دسترسی پیدا کنند .این
فضا باعث سوء استفاده برخی از سودجویان شده که الزم
است شهروندان نسبت به این موضوع حساس و هوشیار
باشند.
وی با بیان اینکه در گذشته چندین مورد از این پروندهها
رسیدگی و کشف شده است ،اظهار کرد :ممکن استبرخی
از این موارد نیز منجر به اخاذی و سوء استفاده از کاربر نشود
اما برخی از افراد از این طریق قصد دسترسی به اطالعات
و محتویات مهم داخل تلفن همراه کاربران را داشته باشند.

یک جامعه شناس هشدار داد

ممکن است برخی از این افراد حتی در
خارج از کشور دست به چنین اقدامی
بزنند؛ به همین دلیل قویا به شهروندان
و کاربران این فضاها هشدار میدهم که
از پاسخ به چنین پیامهایی جدا خودداری
کنند و بدانند که اگر این نرمافزارها قصد
بهروزرسانی ورژن جدید خود را داشته
باشند از شیوههای دیگر موضوع را به
آنان اطالع میدهند و به هیچ عنوان با
کاربر چت یا گفتگو نمیکنند.
رئیس پلیس فتای تهران بزرگ گفت :همچین الزم
است که شهروندان برای بهروزرسانی نرمافزارهای خود
به سایتها و نرمافزارهای مجازی که به همین منظور
طراحی شده است ،مراجعه کنند.
به گفته کاکوان ،این اکانتهای جعلی هیچ کدام دارای
اعتبار نیست و نباید به آنها اعتماد کرد.
وی در پایان تصریح کرد :تنها کدی که کاربران باید
وارد کنند کدی است که در هنگام ورود به این نرمافزارها
از طریق اساماس برای آنان ارسال میشود .بنابراین هیچ
گاه هیچ یک از نرمافزارهای ارتباطی از کاربران خود
نمیخواهند که در فضای چت یا همان گفتوگو ،کدی
را برایشان ارسال کنند.

کاهش سن بیوهشدن زنان به  ۱۶سال!

یک جامعه شناس با بیان اینکه در حال حاضر سن بیوه
شدن در کشور ما به  ۱۶سال رسیده است ،گفت :سنتهای
غلط جوانان را از ازدواج دور کرده است.
به گزارش فارس ،مجید ابهری درباره علل کاهش
گرایش به ازدواج ،گفت :سبک زندگی تاثیر مستقیم در
تصمیم گیریهای اساسی زندگی دارد که یکی از آنها
ازدواج است.
این جامعه شناس اظهار داشت :در کشور ما بیکاری،
نبودن شغل مناسب برای پسران ،سنتهای غلط فرهنگی
مانند جهیزیه ،شیربها و مهریههای سنگین مثل سکه
بهار آزادی به ارتفاع کوه دماوند یا یک جفت طاووس و
همانند اینها از عوامل محیطی در کاهش ازدواج محسوب
می شوند .ابهری با بیان اینکه ضعف مسئولیت پذیری و
وحشت از قبول تعهد ،اصلیترین علت کاهش ازدواج است،

گفت :خانوادهها از ابتدا به فرزندان خود ،مسئولیت واگذار
نمیکنند و جوان همواره در زندگی به دنبال تکیهگاهی
است که وظایف وی را انجام دهند.
وی با اشاره به علل رفتاری در کاهش آمار ازدواج،
اظهار داشت :یکی از این علتها ،وحشت از پایان دوران
مجردی است که جوانهای بسیاری از خاتمه یافتن
آزادیهای دوران تجرد و قرارگرفتن در یک چارچوب
عاطفی ،فراری هستند و به همین لحاظ به بهانههای
مختلف از ازدواج گریزان هستند .این جامعه شناس گفت:
تغییر سبک زندگی مثل تمایل به زندگی مصرفگرایانه و
گرایش به زندگی اشرافی باعث شده سادهزیستی که به
عنوان اصلیترین الگوی زندگی اسالمی ایرانی است ،جای
خود را به مصرفزدگی و اشرافیگرایی بدهد.
ابهری افزود :در حال حاضر توکل و قناعت ،جای خود

 20000000ریال افزایش داد.
آقای وحید قهرمانی  0019194838با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهمالشرکه خود را به مبلغ 40000000
ریال افزایش داد.
آقای ابوالفضل قهرمانی پیره ماشان ش.م  5198026263با پرداخت مبلغ  60000000ریال به صندوق شرکت
در ردیف شرکا قرار گرفت.
آقای رحیمعلی قهرمانی ش.م  5198027464با پرداخت مبلغ  50000000ریال به صندوق شرکت در ردیف
شرکا قرار گرفت.
آقای صیاد رسموند ش.م  5198024392با پرداخت مبلغ  10000000ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا
قرار گرفت.
خانم قزخانم قهرمانی پیره ماشان ش.م  5198024945با پرداخت مبلغ  10000000ریال به صندوق شرکت
در ردیف شرکا قرار گرفت.
آقای بهروز رسموند ش.م  0059789141با پرداخت مبلغ  5000000ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا
قرار گرفت.
آقای سجاد رسموند ش.م  0078779502با پرداخت مبلغ  5000000ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا
قرار گرفت.
آقای خیراله ابراهیمی ش.م  1372168109با پرداخت مبلغ  15000000ریال به صندوق شرکت در ردیف
شرکا قرار گرفت.
آقای امین قهرمانی ش.م  5198024430با پرداخت مبلغ  100000000ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا
قرار گرفت.
آقای حسین امیدی گرده زایلوش م  5198351870با پرداخت مبلغ  100000000ریال به صندوق شرکت در
ردیف شرکا قرار گرفت.
آقای صولت ابراهیمی ش.م  5199648632با پرداخت مبلغ  50000000ریال به صندوق شرکت در ردیف
شرکا قرار گرفت.
آقای سیف اله ابراهیمی ش.م  5198023752با پرداخت مبلغ  30000000ریال به صندوق شرکت در ردیف
شرکا قرار گرفت.
آقای حسن امیدی راد ش.م  5198024988با پرداخت مبلغ  5000000ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا
قرار گرفت.
آقای سیاوش سینایی ش.م  5198024988با پرداخت مبلغ  5000000ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا
قرار گرفت.
آقای بهروز رنجبر ش.م  5199518628با پرداخت مبلغ  5000000ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا
قرار گرفت.
آقای ضرغام قهرمانی پیره ماشان ش.م  5199648063با پرداخت مبلغ  20000000ریال به صندوق شرکت
در ردیف شرکا قرار گرفت.
آقای علی قهرمانی ش.م  13712065245با پرداخت مبلغ  20000000ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا
قرار گرفت.
آقای امیرعلی قهرمانی ش.م  5198028932با پرداخت مبلغ  35000000ریال به صندوق شرکت در ردیف
شرکا قرار گرفت.
آقای رضا قهرمانی ش.م  5198027472با پرداخت مبلغ  25000000ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا
قرار گرفت.
خانم تلی بگم قهرمانی پیره ماشان ش.م  5199648500با پرداخت مبلغ  10000000ریال به صندوق شرکت
در ردیف شرکا قرار گرفت.
خانم فاطمه قهرمانی پیرماشان ش.م  0079072305با پرداخت مبلغ  10000000ریال به صندوق شرکت در
ردیف شرکا قرار گرفت.
خانم زهرا قهرمانی پیره ماشان ش.م  0014986701با پرداخت مبلغ  10000000ریال به صندوق شرکت در
ردیف شرکا قرار گرفت.
سرمیه شرکت از مبلغ  100000000ریال به مبلغ  10330400000ریال افزایش یافت و بدینوسیله ماده مربوطه
اساسنامه اصالح گردید و اسامی شرکا و میزان سهمالشرکه هر یک پس از افزایش سرمایه به شرح ذیل

را به تردید و زیادهخواهی داده که خانوادهها ،نظام آموزشی،
رسانهها و نهادهای فرهنگی در این زمینه مقصر هستند.
وی با بیان اینکه هر چقدر ازدواج کم شود ،به همان
اندازه فساد افزایش می یابد ،گفت :افزایش بیوههای جوان
و رسیدن سن بیوه شدن به  16سال از یک طرف و تاثیر
شبکههای ماهوارهای در گسترش بی بند وباری و روابط
فرازناشویی و غیر اخالقی از طرف دیگر باعث شده گرایش
به ازدواج جای خود را به بی بندوباری بدهد.
این جامعه شناس با اشاره به راهکار افزایش ازدواج،
گفت :در کوتاه مدت ،اقدامهایی مثل وام ازدواج ،مسکن
رایگان و ارزان قیمت ،اشتغالزایی و کارآفرینی همزمان
با آموزش مهارتهای زندگی در همسر گزینی مناسب،
سادهزیستی و برقراری تفاهم ،می تواند به افزایش آمار
ازدواج کمک کند.

میباشد.
 .1آقای اسمعیل شعاعی دارنده مبلغ  13400000ریال سهمالشرکه
 .2آقای محمد سینا شعاعی دارنده مبلغ  4000000ریال سهمالشکره.
 .3خانم لیال شعاعی دارنده مبلغ  4000000ریال سهمالشرکه
 .4خانم سارا شعاعی دارنده مبلغ  4000000ریال سهمالشرکه
 .5خانم سمیرا شعاعی دارنده مبلغ  4000000ریال سهمآلشکره
 .6خانم فاطمه مهین علمی فرد دارنده مبلغ  4000000ریال سهمآلشرکه
 .7آقای کماندار قهرمانی دارنده مبلغ  100000000ریال سهمالشرکه
 .8آقای علی قهرمانی دارنده مبلغ  20000000ریال سهمالشرکه
 .9آقای حسن قهرمانی دارنده مبلغ  20000000ریال سهمالشرکه
 .10آقای حسین قهرمانی دارنده مبلغ  20000000ریال سهمالشرکه
 .11آقای امیرعباس قهرمانی دارنده مبلغ  20000000ریال سهمالشرکه
 .12آقای علیرضا قهرمانی دارنده مبلغ  20000000ریال سهمالشکره
 .13خانم زرین تاج ابراهیمی دارنده مبلغ  10000000ریال سهمالشرکه
 .14آقای آقایوردی قهرمانی دارنده مبلغ  50000000ریال سهمالشرکه
 .15آقای ممد قهرمانی دارنده مبلغ  60000000ریال سهمالشرکه
 .16خانم خدیجه قهرمانی دارنده مبلغ  40000000ریال سهمالشرکه
 .17آقای وحید قهرمانی دارنده مبلغ  40000000ریال سهمالشرکه
 .18خانم خوشقدم اعالمی دارنده مبلغ  20000000ریال سهمآلشرکه
 .19آقای ابوالفضل قهرمانی پیره ماشان دارنده مبلغ  60000000ریال سهمالشرکه
 .20آقای رحیمعلی قهرمانی دارنده مبلغ  50000000ریال سهمالشرکه
 .21آقفای صیاد رسموند دارنده مبلغ  10000000ریال سهمالشرکه
 .22آقای بهروز رسموند دارنده مبلغ  50000000ریال سهمالشرکه.
 .23آقای سجاد رسموند دارنده مبلغ  5000000ریال سهمالشرکه
 .24آقای خیراله ابراهیمی دارنده  15000000ریال سهمالشرکه
 .25خانم قزن خانم قهرمانی پیره ماشان دارنده مبلغ  10000000ریال سهمالشرکه
 .26آقای امین قهرمانی دارنده مبلغ  10000000ریال سهمالشرکه
 .27اقای حسین امیدی گرده زایلو دارنده مبلغ  100000000ریال سهمالشرکه
 .28آقای صولت ابراهیمی دارنده مبلغ  50000000ریال سهمآلشرکه
 .29آقای سیف اله ابراهیمی دارنده مبلغ  30000000ریال سهمالشرکه
 .30آقای حسن امیدی راد دارنده مبلغ  5000000ریال سهمالشرکه
 .31آقای سیاوش سینایی دارنده مبلغ  50000000ریال سهمالشرکه
 .32آقای بهروز رنجبر دارنده مبلغ  50000000ریال سهمالشرکه
 .33اقای ضرغام قهرمانی پیره ماشان دارنده مبلغ  20000000ریال سهمالشکره
 .34آقای علی قهرمانی دارنده مبلغ  20000000ریال سهمالشکره
 .35آقای امیرعلی قهرمانی دارنده مبلغ  35000000ریال سهمآلشکره
 .36آقای رضا قهرمانی دارنده مبلغ  25000000ریال سهمالشرکه
 .37خانم تلی بگم قهرمانی پیره ماشان دارنده مبلغ  10000000ریال سهمالشرکه
 .38خانم فاطمه قهرمانی پیرماشان دارنده مبلغ  100000000ریال سهمالشسرکه
 .39خانم زهرا قهرمانی پیره ماشان دارنده مبلغ  10000000ریال سهمالشرکه
تعداد اعضای هیات مدیره به  5نفر تغییر یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصالح گردید.
با ثبت این مستند تصمیمات اصالح مواد اساسنامه در تصمیمات پیشبینی نشده سامانه ،افزایش سرمایه
ازطریق افزایش سهمالشرکه ،کاهش  /افزایش اعضای هیات مدیره ،افزایش سرمایه ،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
108602
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دستگیری مدیرعامل خارجی یک شرکت خصوصی
به اتهام اغفال و اخاذی از  5کارمند زن در مشهد

مرد خارجی وقتی ورشکسته شد برای پرداخت نکردن
حقوق کارمندان زن شرکت ،نقشه سیاهی را طراحی و اجرا
کرد .متهم عالوه بر پرداخت نکردن حقوق کارمندان ،برای
منتشر نکردن عکس خصوصی آنها اخاذی میکرد.
به گزارش جام جم ،هفته گذشته زن  27ساله ای با
حضور در پلیس فتای استان خراسان رضوی از مردی
به اتهام تهیه فیلم و عکس مخفیانه از وی برای اخاذی
میلیونی شکایت کرد .
شاکی در اظهاراتش گفت :در  17سالگی ازدواجی
ناموفق داشتم و بعد از آن اعتمادم را نسبت به افراد اطرافم
از دست دادم .سه ماه پیش به پیشنهاد یکی از دوستانم
و برای خالصی از این وضع ،به عنوان منشی در یک
شرکت مشغول به کار شدم .مدتی بعد مدیرعامل شرکت
از من خواستگاری کرد که ابتدا قبول نکردم اما با توجه
به اصرارهایش ،از او خواستم اجازه دهد همدیگر را خوب
بشناسیم و سپس درباره ازدواج تصمیم بگیریم.
وی اضافه کرد :یک ماه و نیم که از این ماجرا گذشت
به او پاسخ منفی دادم ،اما او چند روز بعد بی آن که حقوقم
را بپردازد مرا اخراج کرد .تصمیم گرفتم از او شکایت کنم
اما کارفرما زمانی که از ماجرا مطلع شد ،پیامک هایی برایم
ارسال کرد مبنی بر این که فیلم و عکس های خصوصی
مرا دارد و اگر از او شکایت کنم ،آنها را در فضای مجازی
منتشر می کند .ابتدا گفته هایش را قبول نکردم تا این که
زمانی که برایم بخشی از فیلم و عکس ها را از طریق

گوشی تلفن همراهش ارسال کرد ،متوجه شدم او مخفیانه
از من در شرکت و خانه اش فیلم گرفته است .
شاکی افزود :مدیرعامل شرکت تهدید کرد باید از حق
و حقوقم در شرکت بگذرم و برای منتشر نکردن فیلم و
عکس ده میلیون تومان به او بپردازم.
همزمان با شکایت زن جوان ،تحقیقات پلیس فتا برای
دستگیری متهم که تبعه یکی از کشور های همسایه ایران
است ،آغاز شد اما متهم محل کارش را تغییر داده بود.
در ادامه محل تردد متهم زیر نظر گرفته شد تا این که
مرد تبهکار دستگیر و به پلیس فتا منتقل شد .این درحالی
بود که در بازرسی از رایانه شخصی متهم عالوه بر تصویر
و فیلم تهیه شده از شاکی ،تصویر و فیلم مربوط به بیش
از پنج دختر و زن جوان دیگر که مخفیانه گرفته شده بود،
کشف شد .
مرد اخاذ در اعترافاتش گفت :من تبعه یکی از کشورهای
شمالی ایران هستم و همسر و دو فرزندم آنجا زندگی می
کنند .برای تاسیس یک شرکت تجاری به ایران آمدم و
با کمک دوستم مدارک جعلی با هویت ایرانی تهیه و با
اجاره شرکتی در مشهد ،چند زن و دختر را به عنوان منشی
وکارمند استخدام کردم اما بعد از چند ماه با مشکل مالی
رو به رو شدم .کارمندانم حقوق خود را می خواستند و من
پولی نداشتم .به همین دلیل تصمیم گرفتم با نقشه ای
سیاه آنها را بدون پرداخت حقوق اخراج کنم.
متهم اضافه کرد :بنابراین چند هفته ای با آنها ارتباط

دوستی برقرار می کردم و به بهانه های مختلف آنها را
به خانه ام می کشاندم و با دوربین هایی که در خانه
نصب کرده بودم فیلم و عکس می گرفتم .بعد هم آنها را
اخراج می کردم .وقتی حقوقشان را می خواستند با تهدید
به انتشار فیلم و عکس های خصوصی آنها ،از شکایت
منصرفشان می کردم .از چند طعمه خود نیز بین سه تا 10
میلیون تومان گرفته ام.
سرهنگ سید محسن عرفانی ،رئیس پلیس فتای
استان خراسان رضوی در این باره گفت :با اعتراف
متهم برای وی قرار قانونی صادر شد .تحقیقات تکمیلی
از وی برای مشخص شدن دیگر جرایم و نیز شناسایی
افرادی که متهم از آنها فیلم و عکس تهیه کرده است،
ادامه دارد.
وی با هشدار به زنان و دختران جوان از آنها خواست
اگر قصد اشتغال در شرکت های خصوصی را دارند ،با
تحقیق و بررسی از صالحیت اخالقی مدیران شرکت ها
مطمئن شوند و بعد کار خود را در آنجا شروع کنند و در
صورت اطالع از نیت شوم کارفرمایان شیاد ،موضوع را به
خانواده خود و نیز پلیس اطالع دهند تا در دام این گونه
افراد اخاذ گرفتار نشوند.
همچنین قبل از فعالیت در شرکت های خصوصی
موضوع فعالیت شرکت را از صنف مربوطه بررسی کرده و
به راحتی فریب پیشنهاد های مدیران شرکت برای دوستی
یا ازدواج را نخورند.

آشنايي زن ميانسال با مجرمي سابقهدار در شبكه
اجتماعي ،به قيمت جان شوهرش تمام شد.
به گزارش جوان ،هفته گذشته زن  50سالهاي به
مأموران پليس شهرستان ابهر خبر داد كه شوهرش در
خانه به قتل رسيده است .پس از تأييد خبر بود كه تيمي از
كارآگاهان پليس آگاهي زنجان ،خود را به محل رساندند.
بررسيها نشان داد كه مرد  57ساله با اصابت ضربات
جسم نوك تيز به نقاط مختلف بدنش كشته شده است.
بههم ريختگي خانه هم حكايت از آن داشت كه حادثه با
انگيزه سرقت انجام شده است.
زن صاحبخانه كه پليس را از ماجرا باخبر كرده بود در
شرح حادثه گفت :لحظاتي قبل در حالي كه شوهرم در
خانه تنها بود براي خريد نان راهي نانوايي شدم .وقتي
برگشتم ديدم كه وضع خانه بههم ريخته و شوهرم كشته
شده است .بنابراين به پليس خبر دادم.
پس از انتقال جسد به پزشكي قانوني ،كارآگاهان دست
به تحقيق زدند و متوجه شدند كه زن  50ساله از مدتي
قبل با پسري  33ساله در شبكه اجتماعي آشنا شده و با

او ارتباط دارد.
تحقيقات درباره اين مرد حكايت از آن داشت كه او
ساكن زنجان و از مجرمان سابقهدار است ،بنابراين به عنوان
مظنون شناسايي و چند ساعت بعد از حادثه درحالي كه آثار
جراحت در بدنش مشخص بود ،بازداشت شد .او در اولين
تحقيقات اتهام قتل را انكار كرد و گفت قبول دارم كه با
زن صاحبخانه ارتباط داشتم اما قتل را قبول ندارم .متهم
اما در جريان بازجوييهاي تخصصي به قتل اقرار كرد و
حادثه را شرح داد .او گفت مدتي قبل بود كه در شبكه
اجتماعي با زن  50ساله آشنا شدم .گفت كه شوهرش
راننده تاكسي است و او را اذيت ميكند .مدتي بعد به او
عالقهمند شدم و از او خواستم طالق بگيرد تا با هم ازدواج
كنيم .آن زن اما قبول نكرد و گفت بعد از فوت شوهرش
حاضر است كه با من وصلت كند تا اينكه تصميم به قتل
پيرمرد گرفتم .يك روز از زنجان راهي شهرستان ابهر شدم
و تاكسي پيرمرد را به صورت دربست كرايه كردم .خودم در
صندلي عقب نشستم و راننده حركت كرد .وقتي به محل
خلوتي رسيديم ،از پشت سر به او حمله كردم و خواستم

خفهاش كنم اما موفق نشدم و فرار كردم.
متهم ادامه داد :پس از آن حمله ناكام ،نقشه ديگري
كشيدم .ميدانستم كه هر روز زن صاحبخانه براي خريد
نان خانه را ترك ميكند و شوهرش در خانه تنهاست.
صبح روز حادثه وقتي او خانه را ترك كرد از راه ديوار وارد
خانه شدم و با چاقو و چكش پيرمرد را به قتل رساندم .بعد
هم براي فريب پليس خانه را بههم ريختم و از راهي كه
آمده بودم ،بازگشتم .چاقو را در جاي خلوتي انداختم و به
خانه يكي از بستگانم رفتم .آنجا لباسهايم را كه آغشته
به خون بود ،عوض كردم تا اينكه مأموران من را بازداشت
كردند.
پس از اقرارهاي متهم بود كه كارآگاهان از زن 50
ساله تحقيق كردند .او گفت آشنايي با متهم را قبول دارم
اما در ماجراي قتل شوهرم نقش نداشتم .پسر جوان بارها
گفته بود كه قصد كشتن شوهرم را دارد اما فكر نميكردم
بخواهد نقشهاش را اجرا كند .سرهنگ احمدي ،رئيس
پليس آگاهي استان زنجان گفت تحقيقات بيشتر در اين
باره ادامه دارد.

آشنایی زن  50ساله با پسر  33ساله شرور در یک شبکه اجتماعی،
زمینهساز قتل همسر  57ساله او در ابهر!

17924839894
		
شماره مکانیزه139430400901043975 :
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود نیک کام صنعت آسیا در تاریخ  1394/05/07به شماره ثبت  476419به
شناسه ملی  14005117654ثبت و امضای ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع
عموم آگهی میگردد.
 موضوع شرکت :خرید و فروش ،صادرات و واردات ،اخذ نمایندگی کارخانجات داخلی و خارجی ،ایجاد شعبدر داخل و خارج از کشور ،اجرای پروژههای تاسیساتی ،انجام خدمات پس از فروش محصوالت و اخذ وام و
تسهیالت ریالی و ارزی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات
پس از اخذ مجوزهای الزم)
 مدت شرکت :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت :خیابان طالقانی بین مفتح و ملکالشعرا پالک  149ساختمان صدف طبقه  4شمالی کدپ 1571716337
 سرمایه شرکت:مبلغ  100000000ریال میباشد. اولین مدیران شرکت :شهریار کامران به سمت رئیس هیات مدیره به شماره ملی  2721188879دارنده 50000000ریال سهمالشرکه ،محمد نیکسیرت به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره به شماره ملی
 2709269880دارنده  40000000ریال سهمالشرکه برای مدت نامحدود انتخاب گردید.
 دارندگان حق امضا :همچنین امضای کلیه اوراق و اسناد مدیرعامل بهادار از قبیل چک ،سفته ،بروات ،قراردادهاو عقود اسالمی  ،اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی 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
112388
______________________________________________________
17924840140
			
شماره مکانیزه139430400901044081 :
آگهی تغییرات شرکت پارس پدیده هامون با مسئولیت محدود به شماره ثبت  454770و شناسه ملی
14004083344
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ  1394/04/09تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
حق امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ،سفته ،بروات ،قراردادها و عقود اسالمی و
اوراق عادی و اداری را هیات مدیره تعیین مینماید که بدینوسیله ماده  14اساسنامه اصالح میگردد.
با ثبت این مستند تصمیمات اصالح مواد اساسنامه در تصمیمات پیشبینی نشده سامانه انتخاب شده توسط
متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهیهای سازمان ثبت قابل دسترس
میباشد.
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری -سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
112389
______________________________________________________
17924840767
			
شماره مکانیزه139430400901044479 :
آگهی تغییرات شرکت کیان گستران شفق امرتات با مسئولیت محدود به شماره ثبت  444655و شناسه ملی
14003702633
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوقالعاده مورخ  1394/04/09تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای محمد جعفری گلوجه به شماره ملی  1719049475به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره و آقای
مهدی بنیاد خوشه مهر به شماره ملی ( 0069928258خارج از شرکا) به سمت رئیس هیات مدیره برای مدت
نامحدودانتخاب گردیدند.
امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ،سفته ،بروات ،قراردادها و عقود اسالمی و اوراق
عادی و اداری با امضای رئیس هیات مدیره به تنهایی 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
112390
______________________________________________________
17924840453
		
شماره مکانیزه139430400901043090 :
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل بینالمللی ایران سپید رود با مسئولیت محدود به شماره ثبت  57637و شناسه
ملی 10101027083
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ  1394/04/07تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
نشانی محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران ،خیابان انقالب نرسیده به میدان فردوسی ،کوچه
شهید جواد براتی ،خیابان غزالی ،پالک  7طبقه اول به کدپستی  113147414تغییر یافت و ماده مربوطه در
اساسنامه اصالح گردید.
اصغر جابریان محمود به شماره ملی  6479553772و علی دیدهور صدر به شماره ملی  0070986746هر کدام با
دریافت مبلغی از شرکت خارج گردیدند .غالمعلی شرفی به شماره ملی  3673695797و علی آقابابایی به شماره
ملی  0793156696هر کدام با دریافت مبلغی از شرکت خارج گردیدند.
سرمایه شرکت از مبلغ  10000000ریال به  5000000ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح
گردید.
با ثبت این مستند تصمیمات تغییر محل (تغییر نشانی در یک واحد ثبتی) ،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
112391
______________________________________________________
17924840244
		
شماره مکانیزه139430400901044077 :
آگهی تغییرات شرکت پارس پدیده هامون با مسئولیت محدود به شماره ثبت  454770و شناسه ملی
14004083344
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوقالعاده مورخ  1394/04/09تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای سیدمهدی چراغی به شماره ملی  4949924370به سمت مدیرعامل وعضو هیات مدیره و آقای مهدی
نیاد خوشه مهر به شماره ملی 0069928258به سمت رئیس هیات مدیره(خارج از شرکا) برای مدت نامحدود
انتخاب شدند.
و حق امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ،سفته،بروات ،قراردادها و عقود اسالمی و
اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیات مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
با ثبت این مستند تصمیمات انتخاب و تعیین سمت هیات مدیره ،تعیین وضعیت 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
112392
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شماره مکانیزه139430400901044734 :
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود پرتو برق شایان در تاریخ  1394/05/07به شماره ثبت  476431به شناسه
ملی  14005118300ثبت و امضای ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم
آگهی میگردد.
 موضوع شرکت :مدیریت ،طراحی و پیمانکاری،انجام مشاوره و ارائه کلیه خدمات مهندسی در مراحل مختلف،طراحی،نظارت فنی و ساخت و تولید و نصب و راهاندازی وتعمیر و نگهداری و اجرای کلیه سیستمهای فشار
قوی و ضعیف ،تاسیسات برق و مکانیک ،ساخت تابلوهای فشار قوی و ضعیف و نیز پستهای برق و خطوط
انتقال و توزیع سیستمهای کنترل و ابزار دقیق ،خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه اقالم مجاز بازرگانی (در
صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای الزم)

مرد جوان در دادگاه خانواده:

اصرار همسرم به ادامه تحصیل در دانشگاه باعث افت
تحصیلی دخترم شده است ،میخواهم طالقش دهم!
مرد جوان زمانيكه ديد ،ادامه تحصيل همسرش باعث افت تحصيلي دخترش شده است،
تصميم به طالق گرفت .به گزارش مردم ساالری ،چندي پيش مرد جوان با مراجعه به دادگاه
خانواده در خواست طالق داد و در خصوص علت آن به قاضي گفت :آقاي قاضي همسرم از وقتي
به دانشگاه ميرود ،باعث شده كه دخترمان از درسهايش عقب بماند .وي افزود:او به من گفت
كه ميخواهد ادامه تحصيل بدهد و به دانشگاه برود ،ولي من مخالف اين موضوع بودم .اما همسرم
اصرار كرد و در نهايت من هم پذيرفتم .ولي از وقتي كه همسرم به دانشگاه ميرود ،دخترم افت
تحصيلي پيدا كرده است .مرد جوان ادامه داد :همسرم وقت نميكند به درسهاي دخترم رسيدگي
كند و در درسها به او كمك كند .براي همين دخترم هم تمام نمراتش پايين آمده و نميتواند به
تنهايي درس بخواند .من هم كه از صبح تا شب سر كار هستم و وقت نميكنم به درسها و مدرسه
دخترم رسيدگي كنم .بار آخر سر اين موضوع همسرم چنان جنجالي به راه انداخت كه همانجا
تصميم به جدايي گرفتم .بعد از صحبتهاي اين مرد قاضي همسرش را هم به دادگاه احضار كرد
تا صحبتهاي او را هم بشنود.

طالق دردسر ساز پدرزن و مادرزن
برای داماد جوان!
طالق مادرزن و پدرزن ،براي زوج جوان دردسر ساز شد و پاي آنها را به دادگاه خانواده
کشاند .به گزارش آرمان ،چندي پيش زوج جواني با مراجعه به دادگاه خانواده درخواست
طالق دادند .زن جوان درباره علت آن به قاضي گفت :آقاي قاضي مادر من به همراه پدرم در
خارج از كشور زندگي ميكردند .آنها از قديم با هم اختالف داشتند و بعد از رفتنشان به خارج
از كشور اين اختالف بيشتر شد .تا جاييكه آنها بعد از چند سال زندگي از هم جدا شدند و
مادرم هم براي زندگي مجبور شد به ايران برگردد .همين شد كه من از مادرم خواستم تا در
ايران با ما زندگي كند .اما شوهرم از روزي كه من اين پيشنهاد را دادم ،جنجال به راه انداخته
و حتي حاضر نيست يك روز هم با مادرم زندگي كند .وي افزود :هرچه به او میگويم مادرم
در ايران جايي را براي زندگي ندارد و تنها براي مدتي پيش ما میماند ،فايده ندارد .او حتي
بعد از آمدن مادرم هم به رفتارهايش ادامه داد تا جاييكه چند روز پيش مادرم قهر كرد و به
هتل رفت .خيلي از رفتارهاي شوهرم ناراحت شدم تا جاييكه گفتم ديگر زندگي در كنار اين
مرد فايده اي ندارد .مرد جوان نيز به قاضي گفت :آقاي قاضي من میدانستم كه با حضور
مادرزنم زندگي ما بهم میريزد .من اصال دوست نداشتم مادرزنم در كنار ما زندگي كند .براي
همين از همان روز اول مخالفت كردم تا همسرم به دنبال اجاره خانه اي مناسب براي مادرش
باشد ،نه اينكه به فكر طالق و جدايي بيفتد .در پايان قاضي سعي كرد اين زوج را از جدايي
منصرف كند ،براي همين رسيدگي به اين پرونده را به جلسه آينده موكول كرد.

انتقام عجیب و غریب پسر کینهجو از پدر نامزد
سابقش با درج آگهی فروش منزل او در کرمانشاه!
رئیس پلیس فتا استان کرمانشاه از دستگیری فردی خبر داد که با نشر آگهی دروغین
فروش منزل پدر نامزد سابقش ،برای آنها مزاحمت ایجاد کرده بود .به گزارش فرهیختگان ،علی
شفیعیمهر در تشریح این خبر گفت« :با مراجعه یکی از شهروندان متوجه شدیم شخصی ناشناس
برای سلب آسایش آنها اقدام به درج آگهی فروش منزل او در یکی از سایتها کرده که این آگهیها
باعث تلفنهای مکرر ،شبانهروزی و همچنین ایجاد مزاحمت شده است .با اعالم این شکایت و
تشکیل پرونده ،تحقیقات برای شناسایی عامل این اقدام آغاز شد ».شفیعی افزود« :با توجه به
اهمیت موضوع و امکان ایجاد مزاحمتهای بیشتر و حتی مراجعه حضوری افراد خریدار ،تحقیقات
و بررسیهای فنی از طریق فضای مجازی آغاز شد و درنهایت عامل ایجادکننده تبلیغات شناسایی
و به اداره پلیس احضار شد .بررسیها نشان داد عامل این اقدام ،داماد سابق شاکی است که برای
آزار نامزد سابقش ،دست به این کار زده است».
 مدت شرکت :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت :تهران نارمک ،چهارراه دردشت ،خیابان ضعیف ،کوچه حمزه لویی ،پالک  ،48واحد ،1کدپستی 1651857761
 سرمایه شرکت :مبلغ  1000000ریال میباشد. اولین مدیران شرکت: سمیه زرمهری به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره به شماره ملی  0075120623دارنده  100000ریالسهمالشرکه ،سجاد حسن خانی به سمت رئیس هیات مدیره به شماره ملی  2802770535دارنده  900000ریال
سهمالشرکه 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 و اوراق عادی
و اداری با امضای رئیس هیات مدیره به تنهایی 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
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شماره مکانیزه139430400901044400 :
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود دخان گستر مومن در تاریخ  1394/05/07به شماره ثبت  476433به شناسه
ملی  14005118372ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم
آگهی میگردد.
 موضوع شرکت :تهیه و تولید و توزیع و خرید و فروش صادرات و واردات کلیه اقالم مجاز بازرگانی و دخانیاتمجاز انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی اخذ وام و تسهیالت ریالی و ارزی از بانکها و شعبه داخلی
وخارجی اخذ و اعطای نمایندگی داخلی و خارجی شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی ترخیص
کاال از گمرکات کشور ایجاد شعب در سراسر کشور فعالیت در زمینه انتقال دانش فنی و تکنولوژی اعم از داخلی
و خارجی تاسیس شرکت یا مشارکت در سایر شرکتها اعم از ایرانی و خارجی از طریق تاسیس یا تعهد خرید
سهام یا سهمالشرکه انجام کلیه فعالیتهای تجاری اقتصادی و بازرگانی مجاز برپایی و شرکت در نمایشگاههای
داخلی و خارجی (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای الزم).
 مدت شرکت :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت:تهران مولوی کوچه حاج ابوالفتح کوچه احمدی پاساژ میالد طبقه زیرزمین پالک 3کدپستی 1164958816
 سرمایه شرکت :مبلغ  10000000ریال میباشد. اسامی شرکا:عزت اهلل مومنی به شماره ملی  5349883097مبلغ  9000000ریال
پروین مومنی به شماره ملی  5349883542مبلغ  1000000ریال
 اولین مدیران شرکت:عزتاهلل مومنی به شماره ملی  5349883097به سمت مدیرعامل و رئیس هیات مدیره
پروین مومنی به شماره ملی  5349883542به سمت نایب رئیس هیات مدیره برای مدت نامحدود انتخاب
گردیدند.
 دارندگان حق امضا:کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ،سفته ،بروات ،قراردادها وعقود اسالمی و اوراق عادی
و اداری با امضای ثابت مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
 اختیارات نماینده قانونی :طبق اساسنامه(ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد).
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری -سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
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 15زن و دختر جوان ،شاکی  2پسر شیطانصفت،
به علت ربودن ،تجاوز به عنف و سرقت اموال آنها
با پوشش مسافرکشی در تهران
پرونده شیاطین پایتخت که با ربودن  15زن و دختر ،هشت نفر از آنها را مورد آزار
و اذیت قرار داده بودند با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری ارسال شد .به گزارش
جام جم ،رسیدگی به این پرونده از ششم فروردین و همزمان با شکایت دختر جوانی
مبنی بر ربوده شدن و آزار و اذیت توسط دو پسر پرایدسوار در دستور کار پلیس قرار
گرفت .دختر جوان در شکایتش گفت :در یک مانتوفروشی در میدان هفت تیر کار می
کنم .ساعت  22دیروز منتظر تاکسی بودم که یک دستگاه پراید مشکی با دو سرنشین
مقابلم توقف کرد .هنوز دقایقی از سوار شدنم نگذشته بود که آنها با تغییر مسیر مرا به
بیابان های شرق تهران برده و پس از سرقت اموالم مورد آزار و اذیت قرار دادند .پس
از این شکایت ،دو شکایت دیگر نیز از شیاطین پرایدسوار در پلیس آگاهی ثبت شد تا
این که هشتم تیر امسال دو پسر جوان شناسایی و دستگیر شدند.
دو متهم  23و  21ساله که اعتیاد شدیدی به ماده مخدر شیشه داشتند در بازجویی
به هشت مورد آدم ربایی ،تجاوز به عنف و سرقت اعتراف و انگیزه خود را از سرقت،
تهیه مواد اعالم کردند .در ادامه با انتشار عکس بدون پوشش متهمان در رسانه ها،
چند زن و دختر دیگر نیز از آنها شکایت کردند .در تحقیقات تخصصی مشخص شد
 15زن و دختر  20تا  32ساله از متهمان به اتهام ربودن ،تجاوز و سرقت شکایت کرده
اند .پس از تحقیقات تخصصی ،شیاطین پایتخت به سرقت  44میلیون تومانی اموال
طعمه های خود اعتراف کرده و در این ارتباط یک خریدار اموال سرقتی نیز شناسایی
و دستگیر شد .با تکمیل پرونده ،قرار جلب به دادرسی دو متهم به اتهام آدم ربایی،
ایراد ضرب و جرح و سرقت مقرون به آزار توسط محسن مدیرروستا ،بازپرس شعبه
ششم دادسرای جنایی صادر شد .هفته گذشته با صدور کیفرخواست دو پسر جوان به
اتهام آدم ربایی و تجاوز به عنف ،پرونده به دادگاه کیفری یک استان تهران ارسال شد
تا متهمان به زودی پای میز محاکمه قرار گیرند.

دستگیری  7تبهکار حرفهای به اتهام سرقت
 800میلیون تومانی از مسافر یک تاکسی
در محور تایباد -مشهد
 7عضو باند راهزنان که به سرقت  8میلیارد ریالی از مسافر تاکسی در مسیر تایباد
به مشهد دست زده بودند ،شناسایی شدند .به گزارش ایران ،در این باند دو برادر از یک
خانواده 4 ،برادر از خانواده دیگر و یک دوست عضویت داشتند .سرتیپ بهمن امیری
مقدم رئیس پلیس استان خراسان رضوی گفت :در پی گزارش سرقت مسلحانه از مسافر
یک تاکسی در مسیر تایباد به مشهد مشخص شد دزدان روز سوم مردادماه سال جاری
 8میلیون و  50هزار ریال سعودی را به ارزش  8میلیارد ریال به سرقت برده و متواری
شدهاند .در حالی که مشخص شده بود همه پول ها به صورت قاچاق از افغانستان به ایران
وارد شده است کارآگاهان وارد عمل شدند و تحقیقات گستردهای را در این باره آغاز کردند.
فرمانده پلیس استان خراسان رضوی افزود :با اقدامات گسترده اطالعاتی و پلیسی هفت تن
از اعضای شبکه سرقت ردیابی و دستگیر شدند .همچنین از اعضای این شبکه خودرویی
که در سرقت مسلحانه از آن استفاده شده بود ،توقیف شد .راهزنان به سرقت مسلحانه
اعتراف کردند و در ادامه تجسسهای پلیسی یک تفنگ کالشنیکف به همراه  40فشنگ
که در زیر خاک مدفون شده بود به همراه یک موتور سرقتی از خانه رئیس باند به دست
آمد .سرتیپ بهمن امیری مقدم گفت :جستوجوهای پلیس برای دستگیری یکی دیگر
از گردانندگان این شبکه سرقت ادامه دارد .بنابر این گزارش ،قاضی حیدری از دادسرای
مشهد دستور داده تا دزد فراری نیز دستگیر شود.

خودسوزی مرگبار مرد میانسال در اعتراض
به ربوده شدن دخترش در محوطه دادگستری ملکان
مردی که در محوطه دادگستری ملکان در آذربایجان شرقی دست به خودسوزی زده بود،
جمعهشب دو هفته قبل در بیمارستان جان باخت.
به گزارش فرهیختگان ،دوشنبهگذشته مردی 45ساله در محوطه دادگستری ملکان دست
به خودسوزی زد.
گفته میشود این مرد که هنوز علت دقیق این کار او مشخص نشده است ،جمعهشب از
شدت جراحات در بیمارستان جان باخت .شنیدهها حکایت از آن دارد که شاید خودسوزی اینمرد
با ربوده شدن دختر نوجوانش توسط پسری عاشقپیشه ارتباط داشته باشد ،چراکه سهمتهم
آدمربایی پس از این اقدام وحشتناک پدر دستگیر شدند.

سیروس متهم است همسرش را به قتل رسانده
است.
به گزارش جام جم ،از زندگیاش و نحوه قتل
نامزدش میگوید :یک سال قبل از وقوع این حادثه با
پریسا در یک پارتی آشنا شدم و سرانجام با هم ازدواج
کردیم .خانوادهام راضی به این ازدواج نبودند ،ولی من با
وجود چنین شرایطی با پریسا نامزد کردم ،چون او دختر
بسیار زیبایی بود ،هرچند به خاطر رفتارهای نامناسبش
گاهی با هم اختالفات شدیدی پیدا میکردیم ولی بازهم
نمیتوانستم او را فراموش کنم .آنچه در زیر میخوانید
گفتوگوی تپش با این مرد همسرکش است.
چه شد با پریسا آشنا شدی؟
یکی از دوستانم مرا به مهمانی دعوت کرده بود که
در آنجا با پریسا آشنا شدم و رفته رفته به یکدیگر عالقه
مند شدیم.
منظورت پارتی است؟
بله ،هر هفته با دوستانمان در ویال های مختلف
اطراف شمال هم پیاله می شدیم و به خیال خودمان
خوش می گذراندیم.
با خانواده پریسا هم آشنا شدی؟
تا حدودی ،پدر و مادر پریسا در دوران کودکی او از
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 3قتل با ادعای اثبات وفاداری به همسر
توسط مرد 23ساله جنایتکار در تهران!

مرد  23ساله ای که ضمن ارتکاب سه قتل ،برای اثبات
وفاداری به همسرش گوش های یکی از مقتوالن را برید
بار دیگر به دادسرای ویژه امور جنایی پایتخت منتقل شد تا
ماجرای سه جنایتی که تابستان ،پاییز و زمستان سال گذشته
مرتکب شده بود را شرح دهد.
به گزارش جام جم ،مجید که به قاتل گوش بر معروف
است در حالی در شعبه دوم بازپرسی دادسرای ناحیه  27تهران
مقابل قاضی بستان زاده قرار گرفت که در دفاعیاتش بار دیگر
به ارتکاب سه فقره قتل اعتراف کرده اما تحقیقات بازپرسی
برای مشخص شدن سایر زوایای این پرونده کماکان ادامه
دارد.
مجید پیش از این در آخرین جلسه بازپرسی مدعی شده بود
که اگر آزاد شود دیگر دست به هیچ جرمی نمی زند و امیدوار
بود که بتواند از خانواده های اولیای دم رضایت بگیرد  .متهم
در دفاعیاتش ادعا کرده که قاتل زنجیره ای نیست و همه قتل
ها به صورت اتفاقی رخ داده است.
او هم چنین برای فرار از مجازات مساله جنون خود را نیز
مطرح کرد که البته با تایید سالمت روانی اش از سوی پزشکی
قانونی ،وی مسئول تمامی اعمال خود شناخته شده است.
رسیدگی به پرونده جنایات قاتل گوش بر همزمان با قتل
یک مرد میانسال در دستور کار پلیس قرار گرفت .این مرد
چهارم مرداد پارسال پس از ترک محل کارش در یک موسسه
کرایه خودرو به طرز مرموزی ناپدید و یک روز بعد جسدش در
شهرک ولیعصر کشف شد.
مقتول با ضربه های چاقو به قتل رسیده بود .کارآگاهان
در جریان تحقیقات متوجه شدند مقتول با فردی به نام مجید
اختالف مالی داشت و آخرین بار هم با مجید دیده شده بود.
با کشف این سرنخ ،دستگیری مجید در دستور کار پلیس قرار
گرفت.اما تحقیقات پلیس برای دستگیری مجید ناموفق بود.

جست وجو برای یافتن متهم در حالی ادامه داشت که ،
صبح بیست و سوم آذر همان سال جسد زن جوانی در یافت
آباد به پلیس گزارش شد .ماموران پس از حضور در محل
دریافتند ،این زن با ضربه های چاقو به قتل رسیده و دو گوش
او بریده شده است.
فردای روز کشف جسد این زن که هویتش تا آن موقع
برای پلیس نامشخص بود ،ماموران موفق شدند متهم را سوار
بر یک خودروی پراید شناسایی و دستگیر کنند .مجید در
بازجویی ها به قتل راننده آژانس و زن جوان اعتراف کرد.
هم چنین در بازرسی خانه متهم در شهرک اندیشه یک
قوطی الکل کشف شد که مجید گوش های بریده زن جوان
را در آن گذاشته بود.
متهم درباره قتل راننده آژانس گفت :مقتول از من طلب
داشت و من نمی توانستم پولش را پرداخت کنم .به همین
دلیل او را به قتل رساندم.
مجید در ادامه بازجویی ها در باره انگیزه اش از قتل زن
جوان و بریدن گوش ها او گفت :چند ماه قبل با مقتول که
معصومه نام داشت آشنا شدم او هم کالسی زنم بود .ارتباطم
با او باعث اختالف میان من و همسرم شد .همسرم از من
خواسته بود به این ارتباط پایان دهم به همین دلیل روز جنایت
با معصومه قرار گذاشتم و او را با ضربه های چاقو کشتم .برای
ثابت کردن حرف هایم به همسرم ،تصمیم گرفتم گوش های
مقتول را بریده و به خانه ببرم تا به زنم نشان بدهم.
در حالی که تحقیقات از سوی بازپرس پرونده ادامه داشت و
پزشکی قانونی نیز سالمت متهم را تایید کرده بود همسر مجید
با مراجعه به شعبه دوم دادسرای ویژه امور جنایی سرنخ سومین
جنایت را به قاضی پرونده داد.
او به قاضی بستان زاده گفت :مجید از چند سال قبل در
یک شرکت کار می کرد اما مدتی قبل او را اخراج کردند.

وقتی تحقیق کردم ،متوجه شدم او برای زنان آن شرکت ایجاد
مزاحمت می کرد .بعد از اخراجش با موتور مسافرکشی می کرد
تا اینکه پی بردم با دختری به نام معصومه که همکالسی من
بود ،رابطه برقرار کرده است .از مجید خواستم به ارتباطش با او
پایان دهد و به همین دلیل با او قهر کردم .هفته گذشته مجید
با من تماس گرفت و مدعی شد زن جوان را به قتل رسانده
و گوش های او را برای اثبات ادعایش بریده و به خانه آورده
است .ابتدا حرف هایش را باور نکردم اما او عکس گوش ها
را برایم فرستاد.
زن جوان ادامه داد :چند روز قبل مجید مقداری لوازم داخل
خودرو و دو دستگاه تلفن همراه را به خانه آورد و مدعی شد
این وسایل امانت دوستش است .به موضوع مشکوک شده و
به بررسی وسایل پرداختم که روی یکی از تلفن های همراه،
عکس پسر جوانی را دیدم و روز بعد در خیابان با حجله همان
پسر مواجه شدم .اهالی می گفتند این پسر به قتل رسیده
و اموالش سرقت شده است .حاال احتمال می دهم قاتل او،
همسرم باشد.
در حالی که اظهارات زن جوان در مرحله اول تنها یک
فرضیه بود اما تحقیقات پلیس حکایت از صحت گفته های
این زن داشت.
تحقیقات ماموران از متهم نیز این موضوع را تایید می
کرد.
مجید در بازجویی ها درباره سومین جنایتی که مرتکب شده
بود گفت :با مقتول اختالف قدیمی داشتم و روز حادثه برای
پایان دادن به این اختالف سوار خودرویش شدم.
پس از طی مسافتی کنار خیابان توقف کرد و با هم درگیر
شدیم .من هم با ضربه چاقو او را کشتم و جسدش را در محلی
خلوت رها کردم .بعد هم وسایل با ارزش خودرو و تلفن همراه
مقتول را سرقت و خودرو را در شهرک ولیعصر پارک کردم.

دستگیری زوج تبهکار به اتهام توطئه سیاه
برای سرقت اموال صاحبان خودروهای مدلباال در تهران

زوج جوان که با توطئهای سیاه به سرقتهای ماهرانه دست
میزدند خیلی زود از سوی پلیس پایتخت دستگیر شدند.
به گزارش ایران ،نوعروس وقتی میهمان خانه طعمهشان
میشد به آنان آبمیوه مسموم میخوراند تا با بیهوش شدن این
مردان نقشه سرقت را عملی کنند.
اوایل تیرماه سالجاری مرد شیک پوشی با چهرهای پریشان و
خواب آلود خود را به پلیس رساند و ادعا کرد که در دام فریبکاری
دختر جوانی افتاده است.
این مرد به مأموران گفت :عصر روز گذشته سوار بر خودروی
گرانقیمتم در خیابان سعادت آباد بودم و خیلی اتفاقی با دختر
جوانی که در کنار خیابان ایستاده بود ،آشنا شدم و وی را
سوار کردم .ساعتی را در خیابانها چرخیدیم تا اینکه در بین
حرفهایش متوجه شدم سرپناهی ندارد .وی افزود :دختر جوان
خیلی زود اعتماد من را به خودش جلب کرد و پیشنهاد دادم
میهمان خانه من باشد .ماهک با شنیدن پیشنهادم ابتدا سکوت
کرد و سپس پذیرفت همراهم بیاید.
وقتی وارد خانه شدیم دختر جوان با سرعت به سمت آشپزخانه
رفت و پس از اینکه در یخچال را باز کرد سراغ ظرف آبمیوه رفته
و با ریختن آن در  2لیوان به سمت من آمد و پس از خوردن
آبمیوهاش خواست تا لیوان آبمیوه را بردارم .من هم آبمیوه را
نوشیدم و روی مبل نشستم او هم سرگرم تماشای تلویزیون بود
که خواب سنگینی به چشمانم افتاد ،به قدری که قدرت راه رفتن
نداشتم و روی همان مبل دراز کشیدم و خوابم برد.
مرد  40ساله ادامه داد :بعد از آن دیگر چیزی به یاد ندارم تا
اینکه تلفن خانه به صدا در آمد و از خواب پریدم ،بیحال بودم

و توان اینکه از روی مبل بلند شوم نداشتم ،دقایقی روی مبل
دراز کشیدم تا اینکه توانستم روی پاهایم بایستم که با به هم
ریختگی خانه روبهرو شدم.
یاد دختر جوان افتادم و به سمت اتاق رفته و هرچه ماهک را
صدا زدم جوابی نشنیدم تا اینکه با دیدن تاریخ ساعت دستیام
متوجه ماجرای عجیبی شدم.
نزدیک به  2روز بود که خوابیده بودم و با بررسی خانه،
متوجه سرقت میلیونی از داخل خانهام شدم و تازه فهمیدم که در
دام نقشپردازی دختر جوان افتادهام .وقتی ماجرای این سرقت
ماهرانه به بازپرس نصرتی در شعبه اول دادسرای ناحیه 34
تهران مخابره شد وی به تیمی از پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران
مأموریت داد تا زن تبهکار را ردیابی کنند .کارآگاهان در گام
نخست تحقیقات ،خود را در برابر شکارهای مشابه این زن جوان
دیدند و با توجه به ادعاهای این مردان فریب خورده ،محلهای
سوار کردن زن مرموز را شناسایی کردند و از سوی دیگر به
بررسی محل زندگی این مردان پرداختند.
تیم پلیس در تحقیقات میدانی دوربین مداربستهای را که در
نزدیکی خانه مرد  40ساله بود تحت بازبینی قرار دادند و خیلی
زود پی بردند  3پسر جوان سوار بر یک خودرو براحتی وارد خانه
این مرد شده و پس از سرقت همراه با دختر جوان از خانه خارج
و سوار بر خودرو فرار کردند.
تیم تحقیق در این مرحله خود را در برابر باندی حرفهای دید
که با طعمه قرار دادن دختر جوان و با نوشاندن آبمیوه مسموم
به سوژه هایشان براحتی وارد خانه شده و دست به سرقت
زدهاند .در گام بعدی و با توجه به سرقت گوشیهای مردان

مرد جنایتکار :زنم دیر به خانه آمد ،او را کشتم!

یکدیگر جدا شده بودند و پریسا فرزند طالق بود و با
نامادریش زندگی می کرد.
علت طالق پدر و مادرش چه بود؟
خودشان چیزی به من نگفته بودند و تنها می دانستم
مادر پریسا قصد رفتن به خارج را داشته ،ولی پدر او
مخالف بوده و به همین خاطر سرانجام مجبور به جدایی
از یکدیگر جدا شدند .ولی بعدها رفتار پریسا مرا مشکوک
کرد و برخالف گفته هایش فهمیدم با مادرش نیز در
ارتباط است و به همین دلیل درباره زندگی پدر ومادرش
تحقیق بیشتری کردم .سرانجام پس از تالش های بسیار
فهمیدم مادر او آرایشگر است و در یکی از محله های
باالی شهر مغازه دارد.
به دیدنش رفتی؟ مادرش چه واکنشی داشت؟
بله به دیدار مادرش رفتم ،ابتدا سعی داشت نقش
بازی کند که مادر پریسا نیست و از دوستان مادرش
است ،ولی بعد که پی برد من از ماجرای زندگی اش تا
حدودی باخبر هستم و قصد ازدواج با دخترش را دارم
خودش را مادر واقعی او معرفی کرد .مادر پریسا مدعی
شد بعد از طالق حضانت دخترش با پدرش بوده و او به
دلیل تنهایی به دامان اعتیاد پناه می برد و سخت معتاد
می شود و پس از وارد شدن در باتالق اعتیاد زندگی

اش دستخوش حوادث گوناگونی از قبیل سرقت ،بی
بندوباری ،روابط نامشروع و سرانجام زندان می شود.
از خانواده خودت بگو.
پدرم فوت کرده و یک برادر و دو خواهر بزرگ تر از
خودم دارم که همگی ازدواج کرده اند و تنها من بودم
که با مادرم زندگی می کردم و در کارگاه صنعتی پدرم
که به خانواده ارث رسیده بود مشغول کار بودم و شکر
خدا از نظر مالی مشکل خاصی نداشتیم و به قول معروف
دستمان به دهانمان می رسید.
خانواده ات با ازدواج تو و پریسا موافق نبودند؟
ابتدا موافق بودند ،ولی بعد از گذشت مدتی دیگر
رفتارهای پریسا برایشان قابل تحمل نبود ،هرچند از ابتدا
هم چون فهمیده بودند او فرزند طالق است و چندان
پیشینه خانوادگی مناسبی ندارد با این ازدواج صددرصد
مخالف بودند و تنها به خاطر پافشاری های مستمر من
راضی به این ازدواج شده بودند و دوست نداشتند شاهد
ناراحتی من باشند.
از ارتباطت با پریسا راضی بودی؟
در ابتدا همه چیز خوب بود اگرچه خانواده ام چندان
از رفتار و کردار پریسا راضی نبودند و کردار و رفتار او با
هنجارهای خانوادگی ما یکی نبود.

فریبخورده ،اقدامات فنی و پلیسی کلید خورد و کارآگاهان خیلی
زود موفق شدند مخفیگاه زن جوان را در منطقه شهر ری ردیابی
کنند.
بدینترتیب عملیات دستگیری برای به دام انداختن زن جوان
آغاز شد و مأموران پس از تحت نظر قرار دادن مخفیگاه ماهک
پی بردند وی با شوهرش که یکی از اعضای باند است زندگی
میکند و توانستند روز  21شهریور ماه این زوج جوان را در
عملیات غافلگیرانهای دستگیر کنند.
پوریا که  20ساله است وقتی دید راهی جز اعتراف ندارد به
مأموران گفت :به خاطر آشفتگی مالیام به سراغ دوستانم رفتم
که آنها نیز با طراحی این سناریو خواستند وارد باندشان شوم.
وی افزود :همگی سوار بر خودرو به منطقه سعادت آباد
میرفتیم و ماهک پس از پیاده شدن در کنار خیابان میایستاد
و با نقشپردازی سوار بر خودروهای لوکس میشد و زمانی که
طعمههایمان به سمت خانه میرفتند ،تعقیبشان میکردیم.
مرد جوان ادامه داد :در نزدیکی خانه توقف میکردیم تا اینکه
ماهک به من زنگ میزد و با باز کردن در خانه ،ما برای دزدی
وارد عمل میشدیم.
ماهک  20ساله در حالی که اشک میریخت در اعترافاتش
گفت :من فقط یک بار دزدی کردم که  4میلیون تومان سهم من
و شوهرم شد و فکر نمیکردم دستگیر شوم.
بنا بر این گزارش ،با توجه به اعترافات این زوج جوان اقدامات
پلیسی برای دستگیری  2همدست فراری آنان که مجید و فرهاد
نام دارند در دستور کار مأموران پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران
قرار دارد.

فکر می کنی چرا پریسا چنین رفتاری از خود نشان می داد؟
خب تا حدودی طبیعی بود ،چون او از داشتن مادر
محروم شده و طالق پدر و مادر در او اثرات روانی
مخربی گذاشته بود و اعتیاد پدرش تا حدودی مزید بر
علت شده بود .پریسا از هر طرف به بن بست رسیده بود
و چندان از نامادری اش هم دل خوشی نداشت .از زمانی
که فهمید من با مادرش آشنا شده و صحبت کرده ام با
من مانند گذشته صمیمی نبود.
از روز حادثه بگو؟
سکوت کرد و اشک در عمق چشمانش خانه کرد.
چشمانش بر زمین خیره شد و با صدایی بغض آلود زیر
لب گفت :در یکی از شب های گرم تابستان پس از انجام
کار روزانه به خانه آمدم و دیدم پریسا خانه نیست ،به
تلفن همراهش زنگ زدم در دسترس نبود .بسیار نگران
شدم .با هرکسی که فکر می کردم به خانه او رفته باشد
تماس گرفتم ،ولی هیچ کس از او خبری نداشت ،مانند
دیوانه ها شده بودم و نمی دانستم چه کار کنم .شب از
نیمه گذشته بود که دیدم در خانه باز شد و پریسا وارد
خانه شد .از او پرسیدم تا این موقع شب کجا بوده و چرا
هیچ خبری به من نداده است.
پریسا چه گفت؟

با لحنی تمسخرآمیز گفت الزم نیست به تو توضیح
بدهم ،مگر تو وقتی پیش مادرم رفتی به من گفتی ،در
حالت عادی نبود و فکر می کنم مانند گذشته قرص
های روانگردان استفاده کرده بود ،نفهمیدم چه شد که به
سویش حمله ور شدم و او را به طرف عقب هل دادم و
پریسا از پله ها به پایین سقوط کرد .خیلی ترسیده بودم.
سرش شکسته بود و خون می آمد و صدای ناله هایش به
گوشش می رسید .به مادرش زنگ زدم و ماجرا را شرح
دادم و اورژانس را خبر کردم .قبل از رسیدن اورژانس
متوجه شدم دیگر نفس نمی کشد .به همین خاطر از
صحنه حادثه فرار کردم ،پس از مدتی از طریق یکی از
دوستانم از حال پریسا باخبر شدم و او گفت که به علت
ضربه مغزی فوت شده است .یک ماهی در شهر های
مختلف متواری بودم تا این که قصد خروج از کشور را
داشتم توسط پلیس شناسایی و دستگیر شدم.
پشیمانی؟
مشخص است .من از دوست داشتن و عشق تنها به
زیبایی ظاهری اکتفا کرده و حاضر شده بودم به خاطر
رسیدن به این عشق ظاهری هر حقیقتی را نادیده بگیرم.
اگر به نصیحت های مادرم گوش می دادم و با او لجبازی
نمی کردم مهر قاتل بودن بر پیشانی ام نمی خورد.

جامعه
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قتل 5مامورانتظامی با شلیکهای
مرگبار سرباز وظيفه مبتال
به مشکالت روحی  -روانی
درون زندان آباده فارس!
يک سرباز وظيفه دو هفته گذشته هنگامي که زندانيان
در زندان مرکزي شهرستان آباده استان فارس در حال
ورزش صبحگاهي بودند ناگهان به صورت هوايي اقدام
به تير اندازي کرد  .به گزارش تسنیم ،سپس تيراندازي
به سمت ماموران وسربازان تا حدي ادامه يافت که بر اثر
اصابت گلوله  4سرباز وظيفه و افسر نگهبان کشته شدند.به
گزارش باشگاه خبرنگاران علت اين حادثه مشکالت رواني
سرباز وظيفه اعالم شده است .محمد باقر کاظمي بخشدار
مرکزي آباده درباره اين خبر بيان داشت :در جيب اين سرباز
قرصهاي اعصاب و روان کشف شد .در همين زمينه رئيس
کل دادگستري استان فارس گفت :انگيزه عامل تيراندازي
هنوز مشخص نشده و در دست بررسي قرار دارد .علي
القاضي مهر اظهار کرد :انگيزه فردي که اقدام به تيراندازي
کرده و منجر به فوت پنج نفر از ماموران يگان ويژه شده
است ،در دست بررسي قرار دارد و هنوز انگيزه وي مشخص
نشده است.رئيس کل دادگستري استان فارس توضيح داد:
براي عامل تيراندازي در زندان آباده ،پرونده قضايي تشکيل
شده و بازپرس دادسراي نظامي و دادسراي عمومي مشغول
بررسي پرونده هستند .القاضي مهر در پاسخ به اين سوال
که چه مقدار احتمال ميرود تيراندازي سهوي باشد گفت:
فعال نميتوان هيچ حدس و گماني زد و بايد منتظر نتيجه
بررسيها بود .در خور اشاره است سرباز ضارب بالفاصله
توسط مسئوالن زندان دستگير و براي تحقيقات و بررسي
علل حادثه در اختيار مقامات قضايي قرار گرفت.

مرد جوان در دادگاه خانواده:

زنم مرا کتک میزند،
میخواهم طالقش دهم!

مرد جوان زمانيکه ديد همسرش او را کتک زد ،راهي
دادگاه خانواده شد و دادخواست جدايي داد .به گزارش مردم
ساالری ،چندي پيش مرد جواني به دادگاه خانواده مراجعه
کرد و در خواست طالق داد .وي در خصوص علت آن به
قاضي گفت :آقاي قاضي همسرم زن خيلي خشني است و
مرتب با من رفتارهاي خطرناکي دارد .از روز اولي که با هم
ازدواج کرديم هر بار سر يک موضوعي دعوا به راه مياندازد
و آنقدر داد و فرياد ميکند و ناسزا ميگويد که واقعا از او
ميترسم .براي همين هميشه سعي ميکنم خيلي با او درگير
نشوم و کاري نکنم که موضوع بحث و دعوا شود .با اينحال
او هر طور شده موضوعي براي دعوا پيدا ميکند و مثل
ديوانهها فرياد ميکشد .وي افزود:آبرويي برايمان نمانده
و تمام همسايهها مسخره مان ميکنند ،همسرم يک زن
بيمار است و فقط دوست دارد فرياد بزند و ناسزا بگويد .حاال
اينکارهايش به کنار ،چند شب پيش باز هم همسرم دعوا به
راه انداخت و اينبار مرا به باد کتک گرفت .او به سمتم حمله
کرد و کتکم زد و من براي اينکه دست رويش بلند نکنم،
تنها سعي کردم از دستش فرار کنم .مرد جوان ادامه داد:از
آن شب به بعد تصميم به جدايي از اين زن خطرناک گرفتم.
زندگي در کنار زني که دست به زدن دارد هيچ آيندهاي برايم
ندارد .بعد از صحبتهاي اين مرد ،همسرش نيز به دادگاه
احضار شد تا قاضي صحبتهايش را بشنود.
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دستگیری  ۲پسر دانشجو قبل از اخاذی
 200میلیون تومانی از خانواده پسربچه  10ساله
گروگانگرفته شده در دزفول

 ۲پسر دانشجو برای رسیدن به پول نقشه گروگانگیری
کشیدند.
به گزارش همشهری ،آنها پس از ربودن پسربچه
10سالهاي در دزفول قصد اخاذي 200ميليون توماني از
خانوادهاش را داشتند اما به دام افتادند.
وقتي پسربچه 10سالهاي از خانهشان در كوي مقاومت
شهرستان دزفول خارج شد تا به نانوايي برود2 ،جوان
موتورسوار مقابلش توقف كردند .مردان جوان از چند روز قبل
پسربچه 10ساله و خانوادهاش را زيرنظر داشتند و ميدانستند
كه پدر خانواده در جزيره كيش مشغول بهكار است و آنها
وضعيت مالي خوبي دارند .آنها پسر بچ ه را ربودند و اين شروع
سناريوي گروگانگيري بود كه 2پسردانشجو از مدتي قبل آن
را طراحي كرده بودند.
دقايقي از اين ماجرا گذشته بود كه زنگ تلفن همراه پدر
پسربچه به صدا درآمد .وقتي گوشي را برداشت ،صداي مردي
را شنيد كه ميگفت«:پسرت را دزديدهايم ،اگر ميخواهي او
را زنده ببيني ،بايد 200ميليون تومان پرداخت كني» .لحن
جوان ناشناس كامال جدي بود و مرد كه وحشت كرده بود
بالفاصله با همسرش در دزفول تماس گرفت و آنجا بود كه
فهميد پسرشان از وقتي كه براي خريد نان خانه را ترك كرده
هنوز بازنگشته است.
طولي نكشيد كه با تماس خانواده پسربچه ،پليس هم
در جريان قرار گرفت .تيمي از كارآگاهان وارد عمل شدند و
تحقيقات براي دستگيري آدمربايان و رهايي پسربچه ربوده
شده شروع شد .تماسهاي گروگانگيران ادامه داشت و در
اين ميان نخستين راهي كه براي دستگيري آنها به ذهن

ميرسيد ،معامله با آدمربايان بود .جوان ناشناس آخرين باري
كه با پدر گروگان 10ساله تماس گرفت ،از زبان او شنيد كه
آنها حاضرند براي آزادي پسرشان 200ميليون تومان پرداخت
كنند .در حقيقت پدر گروگان طبق آموزشهايي كه پليس به
او داده بود حاضر شده بود با آدمربايان وارد معامله شود .جوان
ناشناس يكي از خيابانهاي دزفول را براي تحويل گرفتن
پول تعيين كرد و قرار شد زماني كه 200ميليون تومان را
دريافت كرد ،گروگانشان را رها كند.
چند ساعت از ماجراي آدمربايي گذشته و هوا كامال تاريك
شده بود .مأموران پليس محل قرار را محاصره كرده و آنجا
را بهصورت نامحسوس زيرنظر گرفتند .وقتي سر و كله جوان
موتورسواري در آن محل پيدا شد ،كارآگاهان وارد عمل شدند
و او را دستگير كردند .جوان 21ساله يكي از گروگانگيران
بود كه تصور ميكرد تا دقايقي ديگر پولدار ميشود اما وقتي
اسلحه پليس را مقابل صورتش ديد ،اعتراف كرد و محل
نگهداري گروگانشان را لو داد.
لحظاتي بعد مأموران راهي اين محل كه خانهاي وياليي
بود ،شدند و در عملياتي ضربتي توانستند دومين متهم را
دستگير و پسربچه 10ساله را آزاد كنند .به گفته سرهنگ
حاتمي ،رئيس پليس آگاهي استان خوزستان ،هر دو متهم
كه دانشجو هستند و هيچ سابقه كيفري ندارند در بازجوييها
اعتراف كردند كه براي رسيدن به پول نقشه گروگانگيري
كشيدند و پس از شناسايي خانواده گروگانشان ،آنها را چند
روز زيرنظر گرفتند تا بتوانند نقشه آدمربايي را عملي كنند.
متهمان پس از اعتراف به جرم خود با قرار قانوني راهي
بازداشتگاه شدند و تحقيقات از آنها ادامه دارد.

دستگیری مهندس قالبی به اتهام اغفال و سرقت اموال
دختران جوان درون پارکهای شرق تهران

مهندس قالبی که پس از فریب زنان ،با کشاندن طعمههایش به پارکهای شرق تهران ،طالهایشان را سرقت میکرد در دام
پلیس گرفتار شد.
به گزارش جام جم ،هفته گذشته زن جوانی با مراجعه به پلیس آگاهی از سرقت طالهایش توسط سارقی جوان خبر داد.
زن جوان در شکایتش به ماموران گفت :دو هفته قبل در محله پیروزی با پسری جوان به نام وحید آشنا شدم .او خودش را مهندس
معرفی کرد و از آن زمان رابطه ما شکل گرفت .در این مدت او هر روز با خودروی  206به مالقات من می آمد و چند بار مرا به رستوران
و گردش برد .پسر جوان بسیار خوش تیپ بود و در تماس هایش از ساخت یک برج در شمال تهران حرف می زد .او را مرد رویاهایم
یافتم .بعد از چند روز ادعا کرد قصد دارد به خواستگاری ام بیاید .حرف هایش را باور کردم .به همین دلیل تمامی اسرارم را به او گفتم.
رابطه ما بسیار خوب بود تا این که او تماس گرفت و گفت کار مهمی با من دارد و در یک پارک حوالی خیابان پیروزی قرار گذاشت.
وقتی به آنجا رفتم وحید مرا به انتهای پارک برد و شروع به صحبت کرد .ناگهان چاقویی از جیبش در آورد و تهدید کرد اگر طالهایم
را به او ندهم ،مرا می کشد .از ترس النگو ،انگشتر و زنجیر طالیم را به او دادم و او هم بالفاصله با خودرویش فرار کرد.
با شکایت زن جوان و انجام چهره نگاری ،هویت مرد سارق به نام نیما 30ساله که از سارقان سابقه دار بود ،شناسایی شد .سرانجام
با شناسایی مخفیگاهش در غرب تهران ،چهارشنبه گذشته متهم دستگیر شد.
با انتقال متهم به دادسرای ویژه سرقت ،او با قبول اتهام دزدی از زن جوان گفت :اوضاع مالی خوبی نداشتم تا این که در خیابان
یک کارت ملی با هویت فردی به نام وحید پیدا کردم .بعد از آن تصمیم گرفتم با جعل عنوان به سرقت از دختران جوان در قالب
دوستی بپردازم .برای اجرای نقشه ام لباس شیک می پوشیدم و پس از آشنایی با زنان خودم را وحید و مهندس عمران معرفی می
کردم .پس از جلب اعتمادشان در فرصتی مناسب آنها را به مکانی خلوت در پارک های شرق تهران می بردم و با تهدید چاقو طال و
اموال با ارزششان را سرقت می کردم.
با اعترافات مهندس قالبی به سرقت از پنج دختر جوان در قالب دوستی خیابانی ،او برای انجام تحقیقات بیشتر با دستور علی وسیله
ایزد موسی ،بازپرس شعبه پنجم دادسرای ویژه سرقت بازداشت شد و در اختیار ماموران پایگاه ششم پلیس آگاهی قرار گرفت.

______________________________________________________
17925481676
			
شماره مکانیزه139430400901047479 :
آگهی تغییرات شرکت فنی مهندسی صنعتکاران فام تهران با مسئولیت محدود به شماره ثبت  211207و شناسه
ملی 10102526761
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ  1394/04/02تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
غزاله صیاد مبرهن به شماره ملی 0012310409با پرداخت مبلغ  5000000ریال به صندوق شرکت در ردیف
شرکا قرار گرفتند.
فرهاد صیاد مبرهن به کد ملی  0050558943با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهمالشرکه خود را ازمبلغ
 500000ریال به مبلغ  950500000ریال افزایش داد و در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ  100000ریال به مبلغ
 956000000ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید.
لیست و میزان سهمالشرکه شرکا بعد از افزایش سرمایه بدین شرح میباشد
فرهاد صیاد مبرهن مبلغ  950500000ریال سهمالشرکه
غزاله صیاد مبرهن مبلغ  5000000ریال سهمالشرکهژ
نزهت زمان محمد به کد ملی  0491081154مبلغ  500000ریال سهمالشکه
با ثبت این مستند تصمیمات افزایش سرمایه از طریق افزایش سهمالشرکه ،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
116705
______________________________________________________
				
شماره مکانیزه139430400901050077 :
17925481571
آگهی تغییرات شرکت آسیا تجارت جامع با مسئولیت محدود به شماره ثبت  458455و شناسه ملی
14004302857
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ  1394/04/16تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای سیامک خدایی دارای ک.م  0451057465با دریافت مبلغ  4000000000ریال معادل کلیه سهمالشرکه
خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید و در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ دو میلیارد به یک میلیارد و
ششصد میلیون ریال تقلیل یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح شد.
اسامی و میزان سهمالشرکه هر یک از شرکا پس از کاهش سرمایه به قرار ذیل است:
آقایان :مازیار حبیبی نیا ک.م  ،04511111907رضا حداد ک.م  ،02410935230منصور لشکری قوچانی ک.م
 0872288080و مهدی عابدین ک.م  0492828172هر یک مبلغ  400میلیون ریال.
با ثبت این مستند تصمیمات کاشه 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
116706
______________________________________________________
17925480986
			
شماره مکانیزه139430400901049264 :
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود بینالمللی توسعه ترابر تابان در تاریخ  1394/05/21به شماره ثبت 477232
به شناسه ملی  14005146526ثبت و امضای ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت
اطالع عموم آگهی میگردد.
موضوع شرکت :واردات و صادرات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی ،عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی،
اخذ وام واعتبار از کلیه بانکها و موسسات دولتی و خصوصی و شرکت در مزایدات ومناقصات دولتی و خصوصی،

بازاریابی غیرهرمی و غیرشبکهای در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای الزم.
مدت شرکت :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
مرکز اصلی شرکت:تهران خیابان شریعتی باالتر از میرداماد کوچه منظرنژاد سه راه قبا بنبست سروناز شماره
 2کد پ 1948764961
سرمایه شرکت :مبلغ  3300000000ریال میباشد.
اولین مدیران شرکت :آقای رامین بهمنی به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل به شماره ملی 0057837996
دارنده  330000000ریال سهمالشرکه و خانم مژده پورمند به سمت رئیس هیات مدیره به شماره ملی
 0063192896دارنده  2970000000ریال سهمآلشرکه برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند.
دارندگان حق امضا:کلیه اوراق و اسناد بهادار وتعهدآور شرکت از قبیل چک ،سفته ،بروات ،قراردادها ،عقود
اسالمی با امضای رئیس هیات مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت و کلیه اوراق عادی و مکاتبات اداری و
نامههای اداری با امضای رئیس هیات مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
اختیارات نماینده قانونی :طبق اساسنامه
(ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد).
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری -سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
116707
______________________________________________________
17925486377
		
شماره مکانیزه139430400901049741 :
آگهی تغییرات شرکت مهندسی طراحان صنعت تیوا با مسئولیت محدود به شماره ثبت  196344و شناسه ملی
10102382076
به استناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ  1394/04/03تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
محل شرکت به آدرس :شهر تهران ،خیابان ولیعصر ،باالتر از پارک ساعی کوچه گل ساختمان گل کد پستی
 1511943937تغییر یافت و ماده مربوطه به شرح فوق اصالح گردید.
با ثبت این مستند تصمیمات تغییر محل (تغییر نشانی در یک واحد ثبتی) انتخاب شده توسط متقاضی در
سوابقالکترونیک 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
116708
______________________________________________________
17925353038
			
شماره مکانیزه139430400901047753 :
آگهی تغییرات شرکت سریر صنعت شادگان با مسئولیت محدود به شماره ثبت  463066و شناسه ملی
14004525925
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ  1394/04/06تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
خانم سیده مه دخت میرفاتحی به ک.م  0073645540با دریافت مبلغ  500000ریال معادل کلیه سهمآلشرکه
خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید.و
لیست شرکا پس از کاهش سرمایه به شرح ذیل میباشد:
سمیه علی نژاد فندری به ک.م  2160758078دارای  500000ریال
مهدی مخملی به ک.م  0051366894دارای  500000ریال
بنابراین سرمایه شرکت از مبلغ  1500000ریال به  1000000ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه
به شرح فوق اصالح گردید.
با ثبت این مستند تصمیمات کاشه 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
116709
______________________________________________________

دستگیری مرد جنایتکار به اتهام قتل همسرش
با طراحی و اجرای سانحه رانندگی خودساخته
در دزفول

مرد جوان برای قتل همسرش نقشهای کامال حرفهای طرح کرده بود.
به گزارش همشهری ،درحالیکه همه تصور میکردند خانم معلم هنگام رانندگی
کنترل ماشین را از دست داده و به کانال آب سقوط کرده است ،اما پلیس فاش کرد که
همه این ماجرا نقشهای بوده که شوهرش برای ارتکاب جنایت طرح کرده بود.
مدتي قبل با ناپديد شدن معاون يكي از دبيرستانهاي دخترانه شهر دزفول ،شايعات
زيادي در شهر پيچيد .شوهر اين زن مدعي بود كه همسرش هميشه پس از تعطيلي
مدرسه به خانه ميآمد اما ساعتها از تعطيلي دبيرستان گذشته و از او خبري نيست.
درحاليكه ردي از زن گمشده نبود ،خيليها ميگفتند كه او حتما قرباني سارقان شده
است تا اينكه جسد وي در يكي از كانالهاي آب كشاورزي پيدا شد .با پيدا شدن جسد،
شايعات درخصوص قتل او توسط سارقان باال گرفت .از آنجا كه خانم معلم سوار بر
خودروي پرايدش گم شده بود ،اين فرضيه بهوجود آمد كه دزدان او را به قتل رسانده و
ماشينش را به سرقت بردهاند .چند روز بعد اما ،خودروي اين زن نيز از داخل كانال آب
بيرون كشيده شد تا اين بار فرضيه سانحه رانندگي برابر پليس و تيم تحقيق قرار بگيرد.
وقتي خودروي پرايد خانم معلم از داخل كانال بيرون كشيده شد ،مأموران متوجه شدند
كه تمامي وسايل او داخل خودروست و اين يعني سرقتي در كار نبوده است .بنابراين
احتمال اينكه خانم معلم قرباني يك سانحه رانندگي شده باشد قوت گرفت تا جايي كه
حتي پليس نيز در ابتدا تصور ميكرد زن جوان هنگامي كه در حال بازگشت از مدرسه
بوده ،كنترل ماشين را از دست داده و به داخل كانال كشاورزي سقوط كرده است.
در چنين شرايطي تيمي از كارشناسان سوانح رانندگي وارد عمل شدند تا نحوه سقوط
ماشين به داخل كانال را بررسي كنند .در محل حادثه هيچ رد ترمز يا سرنخي كه
نشان دهد خانم معلم بهخاطر بياحتياطي به داخل كانال سقوط كرده بهدست نيامد .از
سوي ديگر تحقيقات نشان داد در سمت شاگرد خودرو خراب بوده و باز نميشده است.
كارشناسان همچنين پي بردند كه احتمال عمدي بودن حادثه و اينكه پاي فرد ديگري
در ميان بوده ،بسيار زياد است و به همين دليل تيم جنايي بررسيهاي گستردهاي را
در اين زمينه آغاز كرد .از آنجا كه سرقتي در ميان نبوده و خانم معلم احتماال از سوي
فردي آشنا به قتل رسيده بود ،كارآگاهان به تحقيق از آشنايان و همسايههاي مقتول
پرداختند و متوجه شدند كه زن جوان و شوهرش از مدتها قبل با هم اختالف داشتند
و اختالفاتشان اخيرا شديد شده بود .مأموران كه به شوهر مقتول مظنون شده بودند او
را به اداره آگاهي احضار كردند و به بازجويي از وي پرداختند اما مرد جوان سعي داشت
اختالفات با همسرش را مخفي كند و همين مسئله شك پليس را به او بيشتر كرد.
بنابراين بازجوييها از او ادامه يافت تا اينكه وي پرده از راز قتل همسرش برداشت.
او گفت :من و همسرم مدتها بود كه با هم اختالف داشتيم .روز حادثه ،هر دو سوار
ماشين بوديم و من رانندگي ميكردم .دوباره بحثمان باال گرفت و دعوا شروع شد .آنقدر
عصباني شده بودم كه تصميم به قتل او گرفتم .همان موقع به ذهنم رسيد در سمت
شاگرد خراب است و باز نميشود .ما در حال عبور از كنار كانال كشاورزي بوديم و با
خودم گفتم اگر ماشين را به داخل كانال پرت كنم ،هيچكس پي به عمدي بودن ماجرا
نخواهد برد .متهم ادامه داد :فرمان را چرخاندم و با سرعت زياد به سمت كانال رفتم و
درحاليكه همسرم جيغ ميكشيد ،ماشين به داخل كانال سقوط كرد .بالفاصله دست
بهكار شدم و پس از باز كردن در ،خودم را نجات دادم و از كانال بيرون آمدم .وقتي
مطمئن شدم كه همسرم داخل كانال غرق شده است ،به خانه رفتم و لباسهايم را
عوض كردم .چند ساعت بعد هم به اداره پليس رفتم و مدعي شدم كه همسرم گم شده
است .من هرگز تصور نميكردم رازم فاش شود تا اينكه مأموران مرا دستگير كردند.
به گفته سرهنگ حاتمي ،رئيس پليس آگاهي استان خوزستان ،پس از اعترافات متهم
براي او قرار قانوني صادر و اين مرد راهي زندان شد.
17925489282
			
شماره مکانیزه139430400901050478 :
آگهی تغییرات موسسه گلدیس صادقیه به شماره ثبت  13147و شناسه ملی 10100502261
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ  1394/30/25تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
 ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به  1393به تصویب رسید. آقای محمدرضا آرون به شماره ملی  2690054248به عنوان بازرس اصلی و آقای علی صیادی به شماره ملی 0057286639به عنوا بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
با ثبت این مستند تصمیمات تصویب ترازنامه و صورتهای مالی ،انتخاب بازرس انتخاب شده توسط متقاضی در
سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگیههای سازمان ثبت قابل دسترس میباشد.
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری -سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
116710
______________________________________________________
17925487485
			
شماره مکانیزه139430400901049972 :
آگهی تغییرات شرکت پیامآوران مسیح آریانا با مسئولیت محدود به شماره ثبت  432712و شناسه ملی
14003121667
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ  1394/05/03تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
محل شرکت به تهران ،خیابان آیتاهلل کاشانی ،خیابان اباذر شمالی ،نرسیده به حکیم ساختمان جم پالک  1واحد
 2کدپستی 1473675913 :انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید.
با ثبت این مستند تصمیمات تغییر محل (تغییر نشانی در یک واحد ثبتی) انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق
الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهیهای سازمان ثبت قابل دسترس میباشد.
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری -سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
116711
______________________________________________________
17925487694
			
شماره مکانیزه139430400901051122 :
آگهی تغییرات موسسه خدمات حفاظتی و مراقبتی و مشاورهای ابر گستر به شماره ثبت  31959و شناسه ملی
10320880130
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ  1394/05/08و مجوز  45/9/37713مورخ 1394/5/11
نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
مدت فعالیت موسسه  2سال تمدید و در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید.
با ثبت این مستند تصمیمات مدت فعالیت 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
116712
______________________________________________________
17925485061
			
شماره مکانیزه139430400901048876 :
آگهی تغییرات شرکت نگارین الماس پارت با مسئولیت محدود به شماره ثبت  327671و شناسه ملی
101036761807
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ  1394/04/14تصمیمات ذیل اتخاذ شد :نام شرکت به
حامی هوشمند خانواده تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید.
با ثبت این مستند تصمیمات اصالح ماده اساسنامه (تغییر نام) 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
116713
______________________________________________________

14
ارتباط ازدواج موفق با طول عمر بیشتر

مدیرکل دفتر سالمت جمعیت ،خانواده و مدارس وزارت بهداشت ،گفت :افرادی که
ازدواجی موفق دارند ،طول عمر بیشتری خواهند داشت.
به گزارش اینسا ،دکتر محمداسماعیل مطلق در همایش جوان و ازدواج سالم در
دانشگاه علوم پزشکی سمنان اظهار کرد :همچنین آن دسته از افرادی که ازدواج سالم
و مناسب دارند ،سالمت روان بهتری داشته و از نظر جسمانی نیز سالمترند .ضمن اینکه
این افراد احساس امنیت بیشتری نیز خواهند داشت.
مدیرکل دفتر سالمت جمعیت ،خانواده و مدارس وزارت بهداشت ،شاد بودن را از
دیگر موهبتهای بهرهمندی از یک ازدواج سالم و موفق ارزیابی کرد و با اشاره به تاثیر
ازدواج بر سالمت افراد ،افزود :همچنین افرادی که ازدواج موفقی تجربه کردهاند از رشد
عاطفی و افزایش حس مسئولیت برخوردار بوده و به لحاظ تجربه همسر ،پدر و مادر
شدن به نوعی از کمال شخصیت خواهند رسید.
مطلق با بیان اینکه بحث سالمت ازدواج از تمامی ابعاد آن بسیار مهمتر است،
تصریح کرد :یک ازدواج سالم ،نقش بسزایی در امید به زندگی یک فرد و پایداری
خانواده وی خواهد داشت.
وی با بیان اینکه نگاه سالمت دیگر نگاه سالمت جسم نیست ،یادآور شد :سالمت
جسمی ،روحی ،معنوی ،روانی و اجتماعی ابعاد مختلفی از سالمت هستند.
همچنین دکتر مهدی شادنوش ،رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،در این مراسم
ضمن بیان اهمیت ترویج ازدواج سالم در جوانان به سیاستهای ابالغ شده از سوی مقام
معظم رهبری در خصوص موضوع جمعیت اشاره و اظهار کرد :ترویج ازدواج سالم در بین
جوانان حرکتی است که در راستای اجرای این سیاستها صورت میگیرد.
وی افزود :ارتقای شاخصهای سالمتی در جوانان ،ایجاد تفکر مثبت نسبت به مقوله
ازدواج در بین جوانان ،ارتقای مهارتهای ارتباطی و اجتماعی جوانان و رفع موانع ازدواج
از مهمترین اهداف برنامه ترویج ازدواج سالم در بین جوانان است.

سودمندیمصرفسیرابیدرپیشگیریازسرطان
و ریزش موها

یک متخصص تغذیه و رژیم درمانی گفت :سیرابی باعث جذب بهتر آهن به بدن
میشود و آنتی اکسیدانهای مفیدی دارد که از ابتال به سرطان و سایر بیماریهای
متابولیک جلوگیری میکند.
به گزارش ایسنا ،سیدمرتضی صفوی با اشاره به خواص سیرابی اظهار کرد :سیرابی
بخشی از چهار معده نشخوارکنندگان است که پروتئین آن حتی از گوشت قرمز باالتر
است و با مصرف آن بدن یک ماده پروتئینی کامل شامل آمینواسیدهای ضروری
ن در محصوالت غذایی حیوانی بیشتر از
دریافت میکند .وی با بیان اینکه پروتئی 
پروتئینهای گیاهی است و به دلیل آمینو اسیدهای موجود در این مواد ،پروتئین کامل
محسوب میشود ،ادامه داد :پروتئین موجود در سیرابی از لحاظ کیفیتی باالتر از سایر
محصوالت غذایی حیوانی است و آمینواسیدهای ضروری بدن را تامین میکند .بنابراین
سیرابی میتواند در رشد کودکان و نوجوانان نقش بسزای داشته و کلسیم مورد نیاز آنها
را تامیین کند .این متخصص تغذیه و رژیم درمانی با اشاره به اینکه تقریبا پنج میلیگرم
آهن در  100گرم سیرابی وجود دارد که مانند گوشت قرمز برای رفع کم خونی مناسب
است ،گفت :سیرابی باعث جذب بهتر آهن به بدن میشود و آنتی اکسیدانهای مفیدی
دارد که از ابتال به سرطان و سایر بیماریهای متابولیک جلوگیری میکند .صفوی با
بیان اینکه کلسترول موجود در سیرابی حتی از کلسترول گوشت قرمز ،مرغ و ماهی
کمتر است ،ادامه داد :روی موجود در  100گرم سیرابی  11درصد نیاز بدن به روی را
تامین میکند و این ماده غذایی به رشد مو ،جلوگیری از ریزش مو و رشد قد کمک
میکند .وی با اشاره به اینکه  100گرم سیرابی  130گرم کالری دارد ،اضافه کرد :قند
موجود در سیرابی از آجیل و گوشت قرمز هم پایینتر است و باعث افزایش اسپرم ،حس
چشایی ،بویایی و تقویت سیستم ایمنی میشود و عالوه بر این ویتامینهای ،B₂ ،B₁
 B₁₂،B₆و همچنین ویتامین  Aنیز در این ماده غذایی وجود دارد.
این متخصص تغذیه و رژیم درمانی با اشاره به اینکه به دلیل وجود آلودگی در
پرزهای سیرابی ،این ماده غذایی پیش از مصرف باید به خوبی شسته شود ،خاطر نشان
کرد :توصیه میشود مردم حداقل هفتهای یک روز سیرابی مصرف کنند و افرادی که
نسبت به بوی آن حساسند نیز میتوانند این غذا را با طعم دهندههایی مانند آب لیمو،
ترشی و سبزیجات میل کنند تا طعم و بوی آن مطبوعتر شود.

توصیههای متخصصان برای درمان رفالکس معده
یک فوق تخصص گوارش و کبد بزرگساالن گفت :اگر شما دائما احساس سوزش
در قفسه سینه و گلوی خود دارید ،احتماال به رفالکس معده دچار شدهاید و اصالح شیوه
زندگی میتواند در کنترل رفالکس معده کمک کننده باشد.
به گزارش ایسنا ،علی باستانی اظهار کرد :رفالکس معده ،احساس ناخوشایندی
است و در صورت شدت گرفتن ،زندگی را به کام هر کسی تلخ میکند؛ عارضهای که
در اصطالح عامیانه به ترش کردن معروف است و این سوزش پس از خوردن غذا یا در
ساعات پیش از خواب ،تشدید میشود.
وی با اشاره به اینکه رفالکس از شایعترین بیماریهای گوارشی است ،افزود:
رفالکس به بازگشت محتویات معده به مری گفته میشود که بصورت سوزش سر
دل ،برگشت محتویات غذایی و در مواردی بصورت سوزش ناحیه حلق ،سرفههای
مزمن و درد قفسه سینه ،ظاهر میشود و در موارد خفیف و پس از غذا خوردن ،میتواند
طبیعی شمرده شود .باستانی ادامه داد :رفالکس معده در مواردی ممکن است باعث
ناراحتی شدید شده و با عوارض مهمی همراه باشد ،هر چند رفالکس در بیشتر موارد
خوش خیم بوده و با اقدامات ساده قابل کنترل است ،اما در موارد شدید و طول کشیده
میتواند با عوارض مهم و حتی سرطان مری همراه باشد .این فوق تخصص تصریح
کرد :مواردی که به بهبود رفالکس کمک میکند ،اصالح شیوه زندگی است شامل
نخوابیدن بالفاصله بعد غذا حداقل  45دقیقه تا یک ساعت ،استفاده از بالشهای بلند
با ارتفاع حدود  20سانتیمتر ،رژیم غذایی مناسب و خودداری از مصرف غذاهای چرب،
نعناع ،شکالت ،قهوه و چای ،کاهش وزن ،ترک سیگار و الکل است.
باستانی در مورد رفالکس معده یادآور شد :در موارد شدید که رفالکس معده طول
کشیده و همراه با عالئمی مثل کاهش وزن ،گیر کردن غذا در مری ،استفراغ مکرر ،سیاه
شدن رنگ مدفوع یا سابقه خانوادگی سرطان مری است ،مراجعه به پزشک و اقدامات
تشخیصی تکمیلی مثل آندوسکوپی ،ضروری به نظر میرسد.

علمی
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برخی از شایعترین نشانههای سرطانها
یک متخصص مغز و اعصاب گفت :هر تغییر ناگهانی و بدون
علت که بیشتر از چند روز در بدن باقی بماند از اهمیت باالیی
برخوردار است.
به گزارش ایسنا ،پروفسور علی گرجی ،با اشاره به اینکه
 40درصد از مبتالیان به سرطان ،کاهش وزن غیر قابل توجیه
دارند ،اظهار کرد :در بعضی از انواع سرطانها اگر در مراحل اولیه
آگاهی یابیم و به درمان بپردازیم ،بیماری با درمانهای ساده
کنترل میشود و نیاز به درمانهای دردآور و سخت نظیر شیمی
درمانی و پرتو درمانی نخواهد بود.
گرجی با اشاره به اینکه برای تشخیص سریعتر سرطان،
راههای متفاوتی وجود دارد ،ادامه داد :هر تغییر ناگهانی و بدون
علت که بیشتر از چند روز در بدن باقی بماند از اهمیت باالیی
برخوردار است.
وی با بیان اینکه عالئم تشخیص سرطان در تمام سنین
باید جدی گرفته شود و هرچه سن فرد باالتر رود ،احتمال ابتال
به سرطان بیشتر میشود ،اظهار کرد :گرچه برخی نشانهها که
امروز به آن میپردازیم به طور حتم نشان ه سرطان نیستند ،اما
باید با مراجعه به پزشک مطمئن شد که روند بدخیمی در بدن
شروع نشده باشد.
گرجی یکی از شایعترین عالئم ابتال به سرطان را کاهش
وزن بیدلیل عنوان کرد و گفت :حدود  40درصد از مبتالیان
به سرطان ،کاهش وزن غیرقابل توجیه را در زمان تشخیص
دارند و اغلب این نشانه در افرادی است که مبتال به تومورهای
پستان یا ریه هستند.
این پزشک متخصص مغز و اعصاب اضافه کرد :کاهش
وزن ممکن است نشانه سرطان روده بزرگ یا بخش دیگری
از دستگاه گوارش باشد .کاهش وزن بیدلیل تا اندازهای شایع
است؛ بطوری که کاهش وزن و تحلیل شدید عضالنی در 80
درصد سرطانهای پیشرفته قابل مشاهده است.
گرجی کاهش وزن شدید بدون رژیم الغری را نگرانکننده
دانست و افزود :از دست دادن  4.5کیلوگرم از وزن بدن در یک
ماه یا بیشتر از  10درصد از وزن کل بدن در مدت شش ماه،
نشانهای است که نباید نادیده گرفته شود.
استاد دانشگاه مونستر آلمان دیگر عالمت ابتال به سرطان
را تب دائم بیان کرد و گفت :گرچه تب ساده نشانه مقابله بدن
با یک عفونت است ،اما تب دائمی یا طوالنیمدت میتواند
نشانه نوعی سرطان مانند سرطان لنف یا خون باشد .لوسمی یا
سرطان خون نشانههایی مانند عفونت مکرر ،تب ،خستگی ،درد
و دیگر نشانههای مشابه آنفلوانزا دارد که ممکن است هرچند
روز یکبار تکرار شوند.
گرجی با اشاره به اینکه ضعف و خستگی که با استراحت
یا خواب کاهش نیابد و ناشی از مشکالت روحی و روانی هم
نباشد ،از نشانههای سرطان است ،خاطرنشان کرد :تنگی نفس
ممکن است در اثر بیماریهای بسیار مختلفی ایجاد شود ،اما
این نشانه ممکن است با سرطان ریه نیز مرتبط باشد.
این پزشک متخصص مغز و اعصاب تصریح کرد :بعضی
اوقات نشانههای سرطانهایی مانند خون و ریه ،سرفههای
شدید همراه با دفع خلط چرکی یا خونی به صورت پایدار یا
دورهای است.
گرجی ادامه داد :ممکن است درد قفسه سینه نیز به
ناحیه شانهها و بازوها گسترش یابد که باید در صورت چنین
نشانههایی حتما با پزشک مشورت شود و اگر سرفه و گرفتگی
صدا بیش از شش هفته به طول انجامید ،حتما مشکل را جدی

گرفته و به پزشک مراجعه کنید.
وی با اشاره به اینکه اگر فرد سابقه مصرف سیگار را
داشته باشد ،گاهی گرفتگی صدا ممکن است نشانه سرطان
حنجره ،تیروئید ،مری یا ریه باشد ،گفت :نفخ دائمی بیدلیل و
طوالنیمدت طی چند هفته میتواند یکی از نشانههای سرطان
اعضای داخل شکم باشد .این عالمت میتواند همراه با درد لگن
و احساس ُپر بودن شکم نیز باشد.
این پزشک متخصص مغز و اعصاب ،خاطرنشان کرد:
همچنین درد یا نفخ معده پس از خوردن غذا ممکن است نشانه
سرطان معده یا بیماریهای دیگری نظیر زخم معده باشد که
نادیده گرفتن آن نتایج ناگواری دارد.
این متخصص عنوان کرد :سرطان مری با احساس
چسبیدگی غذا به گلو یا مری ظاهر میشود .از نشانههای دیگر
این سرطان درد و سوزش هنگام فرو دادن غذاست.
وی در خصوص یرقان ،گفت :این بیماری با زرد شدن پوست
و سفیدی چشمها مشخص میشود .گرچه یرقان بیشتر نشانه
بیماریهای کبدی و کیس ه صفرا است ،اما این بیماری نشانهای
از سرطان لوزالمعده یا کبد نیز هست.
گرجی برآمدگیها و تودهها در بدن را نیز خطرناک عنوان
کرد و افزود :برآمدگی در پستان ،بیضه ،کشاله ران ،شکم ،زیر
بغل یا قسمتهای دیگر بدن بویژه اگر بیش از دو یا سه هفته
و بیشتر باقی بماند ،باید به وسیله پزشک بررسی شود .تودههای
متعدد در زیر بغل ممکن است نشان ه سرطان سینه باشد .بانوان
در هر سنی با یافتن تودهای در پستان یا زیر بغل خود باید
به پزشک مراجعه کنند تا مطمئن شوند که این توده شروع
بدخیمی نباشد.
وی با اشاره به اینکه تغییرات پوستی معموال دردی ندارد و
کمتر نشانهای از یک مشکل جدی سالمتی است ،یادآور شد:
افراد در صورت مشاهده تغییرات پوستی اعم از رشد لکهها یا
زخمهای جدید پوستی ،زخمی شدن یا خون آمدن از خالهای
پوستی و تغییراتی در تقارن ،اندازه ،رنگ و قطر خالهای موجود
در روی پوست باید به پزشک مراجعه کنند.
استاد دانشگاه مونستر آلمان تغییرات غیرمعمول در ناخن
انگشتان را هم از دیگر عالئم سرطان اعالم و اظهار کرد :این
تغییرات غیرمعمول ممکن است نشانهای از چند نوع سرطان
مانند سرطان پوست ،کبد یا ریه باشد .در حالی که تغییرات در
ناخنها میتواند دالیل بسیار مختلفی داشته باشد .در عین حال
ممکن است یکی از نشانههای هشداردهند ه سرطان نیز باشد.
گرجی گفت :درد لگن یا ناحیه پایین شکم که با سنگینی لگن
همراه باشد ،ممکن است نشانه سرطان تخمدان ،رحم یا رودهها
باشد؛ بانوانی که باردار نشدهاند یا سابقه خانوادگی سرطان رحم
یا تخمدان دارند باید این عالمت را جدیتر بگیرند.
وی هرگونه خونریزی بدون دلیل را نشانه بیماریهای متعدد
از جمله سرطان عنوان و تصریح کرد :مشاهده خون در ادرار
نشانه عفونت کلیه و نشانه سرطان مثانه و کلیه است .همچنین
خون در مدفوع میتواند از عالئم بواسیر و سرطان روده
باشد.
این پزشک متخصص مغز و اعصاب گفت :خونریزی بین
قاعدگی یا پس از یائسگی نشانههای سرطان رحم ،استفراغ
خونی و سرف ه خونی ممکن است نشانههایی از سرطان معده،
مری و سرطان ریه باشد .زخمی که بهبود نمییابد یا خونریزی
که قطع نمیشود ،ممکن است نشانهای از وجود سرطان خون
در بدن باشد.

پزشکان در آمریکا میگویند :افرادی که مدت طوالنی
در معرض سر و صدای بلند قرار دارند بیشتر دچار
بیماریهای قلبی میشوند.
به گزارش ایسنا ،در بررسی این پزشکان آمده
است افرادی که در محل کارشان یا شرکت در
فعالیتهای تفریحی در معرض سر و صدای بلند قرار
دارند بیشتر احتمال دارد به بیماریهای قلبی مبتال
شوند.
دکتر «ون کی گان» از کالج سالمت عمومی دانشگاه
کنتاکی گفت :افرادی با عارضه فقدان شنوایی فرکانس
باالی دوسویه تقریبا دو برابر احتمال دارد به بیماریهای
قلبی دچار شوند.
نتایج بررسیهای پیشین نیز حاکی از آن بود که قرار
گرفتن در معرض صدا به خصوص در محل کار با خطر
ابتال به بیماری قلبی ،فشارخون باال و دیگر بیماریها
ارتباط دارد .متخصصان معتقدند که عارضه فقدان شنوایی

فرکانس باال ،شاخص بهتری برای آگاهی از قرار گرفتن
در معرض صدای بلند است.
در این بررسی اطالعات مربوط به  5223نفر در فاصله
سالهای  1999و  2004به منظور مشخص شدن ارتباط
قرار گرفتن در معرض سر و صدای بلند با بیماری قلبی
بررسی شد .این افراد در طول انجام مطالعه  20تا 69
ساله بودهاند.
در مجموع افراد مبتال به عارضه از فقدان شنوایی
فرکانس باال در مقایسه با افراد دارای قدرت شنوایی
فرکانس باالی معمولی دو برابر بیشتر در معرض بیماری
قلبی هستند .همچنین در میان افراد  50سال و کمسنتر
قرار گرفتن در معرض سر و صدای بلند احتمال ابتال به
بیماری قلبی را چهار برابر افزایش میدهد.
به گزارش خبرگزاری رویترز ،پزشکان به افراد توصیه
میکنند مدت قرار گرفتن در معرض سر و صدای بلند را
در خانه و محل کار به حداقل برسانند.

ارتباط طوالنیمدت سر و صدای بلند
با افزایش خطر ابتال به بیماریهای قلبی

افراد قدبلندتر ،بیشتر
در معرض ابتال به سرطان!

یک مطالعه سوئدی روی پنج میلیون نفر ،این تئوری
بلندی قد با خطر ابتال به سرطان ارتباط دارد ،تایید
را که
ِ
کرده است.
به گزارش ایسنا ،این مطالعه نشان داده است که
افراد قدبلندتر ،بیشتر در معرض ابتال به سرطان پستان و
سرطان پوست هستند.
نتایج این مطالعه حاکی است ،پس از آن که رشد
فرد کامل میشود در ازای هر  10سانتیمتر افزایش قد،
خطر ابتال به سرطان در زنان  18درصد و در مردان 11
درصد افزایش مییابد.
با این حال کارشناسان تاکید دارند که در این مطالعه
بسیاری از فاکتورهای خطرزای دیگر در نظر گرفته
نشدهاند و افراد قدبلند نباید نگران نتایج این مطالعه
باشند.
به گزارش بیبیسی ،در مطالعات پیشین نیز این
ارتباط نشان داده شده بود اگرچه دلیل وجود این رابطه
هنوز مشخص نشده است .به گفته متخصصان سالمت،
مهمترین عواملی که میتوانند خطر ابتال به سرطان
را کاهش دهند شامل ترک سیگار ،ترک الکل و نیز
دنبال کردن یک رژیم غذایی سالم و یک سبک زندگی
مناسب است.
در یک گزارش اولیه که در کنفرانس «انجمن
اروپایی غدد درونریز و متابولسیم اطفال» ارائه شد،
متخصصان انستیتو کارولینسکا در استکهلم توضیح
دادند که چه مطالعاتی روی تعداد زیادی از بزرگساالن
سوئدی مدت بیش از  50سال انجام دادهاند.
در این گزارش آمده است که زنان قدبلندتر  20درصد
بیشتر در معرض ابتال به سرطان پستان و همچنین زنان
و مردان قدبلندتر  30درصد بیشتر در معرض ابتال به
سرطان پوست (مالنوم) هستند.
«امیلی بنیی» که سرپرستی این مطالعه را برعهده
داشته گفت :نتایج این بررسی کمک میکند که با
شناسایی تعداد بیشتری از فاکتورهای خطرزای سرطان،
شیوههای درمان این بیماری در آینده گسترش یابد.

سودمندی مصرف سیر
در کاهش فشار خون و رفع
تصلب شرایین

یک متخصص تغذیه با اشاره به خواص درمانی سیر
گفت :مصرف روزانه سیر تا  8درصد فشار خون باال را
کاهش میدهد و مانع تصلب شرایین میشود.
به گزارش فارس ،مرتضی صفوی در رابطه با خواص
درمانی سیر اظهار داشت :مصرف سیر ،خواص درمانی
بسیاری داشته و در واقع گیاه دارویی به شمار میرود که
بسیاری از افراد به دلیل بوی آزار دهنده آن در جمع ،از
خوردن آن امتناع میورزند .وی افزود :سیر چربی خون
را کاهش داده و فشار خون را تنظیم میکند و برای
بیماران قلبی مصرف آن توصیه میشود .همچنین جهت
پیشگیری از سرطان روده ،پروستات و ریه مناسب است
و از آلرژی ،اسهال ،درد مفاصل ،آرتروز و فشار خون باال
در ماههای آخر بارداری جلوگیری میکند.
این متخصص تغذیه با اشاره به اینکه مصرف سیر
تا  8درصد از فشار خون باال را کاهش میدهد گفت:
همچنین خوردن این داروی گیاهی مانع تصلب شرایین
میشود .سیر بهتر است با معده خالی مصرف نشود و
ترجیح ًا به صورت پودر یا ترشی برای کسانی که به
بوی آن حساساند مصرف شود .به گفته صفوی سیر
قدیمیترین گیاهی است که خواص ضد سرطان داشته
است .پزشکان قدیم در هند نیز برای درمان عفونتهای
قارچی ،میکروبی و تومورها مصرف آن را توصیه
ت بیولوژیکی
میکردند .وی تصریح کرد :سیر خام فعالی 
کمتری در بدن داشته و با پختن و جویدن خاصیت آن
بیشتر میشود .بنابراین توصیه میکنیم خانوادهها برای
پیشگیری از بیماریها و حفظ سالمت خود مصرف
روزانه سیر را فراموش نکنند.

سودمندی مصرف شلغم و انواع سبزی و میوه در کاهش سرماخورگی
یک متخصص تغذیه با اشاره به تأثیر مصرف شلغم در رفع سرماخوردگی گفت :افرادی
که زیاد میوه مصرف میکنند ،کمتر از دیگران دچار سرماخوردگی میشوند.
به گزارش فارس ،سید علی کشاورز اظهار داشت :برای درمان سرماخوردگی مصرف
مایعات گرم ،انواع سوپ و آش توصیه میشود که شیر و چای در این میان تأثیر بیشتری
داشته و خوردن میوه نیز به دلیل وجود ویتامینهای مختلف آن در تقویت سیستم ایمنی
مؤثر است.
وی با اشاره به اینکه افرادی که بیشتر از سایرین میوه مصرف میکنند ،کمتر
دچار سرماخوردگی میشوند ،افزود :مصرف شلغم در زمان سرماخوردگی بسیار
توصیه میشود و بخور آن نیز برای باز شدن سینوسها و رفع گرفتگی بینی مؤثر
است.

این متخصص تغذیه گفت :شلغم سرفه را تسکین میدهد و آب شلغم نیز قند خون
را پایین میآورد همچنین افراد در صورتی که گلو درد دارند ،قرقره آب پخته شلغم برای
آنها توصیه میشود.
کشاورز ادامه داد :بهترین شیوه برای تهیه شلغم که ویتامین و خواص درمانی آن حفظ
شود ،بخارپز کردن آن است .در این شرایط تمام خواص درمانی شلغم حفظ می شود.
در حقیقت این روش در مقایسه با آب پز شدن شلغم بهتر است زیرا هنگام آب پز شدن
بخشی از خواص درمانی شلغم که مانع از ابتالی مصرف کننده به سرطان می شود از
شلغم خارج میشود.
وی خاطر نشان کرد :مصرف انواع سبزی و میوه به ویژه به صورت پخته ،کمک میکند
تا سرماخوردگی زودتر رفع شود و طول دوره درمان کاهش یابد.

بینالملل
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توصیه آمریکا
به شهروندانش
برای ترک افغانستان

ساعاتی بعد از آنکه شبه نظامیان طالبان دست به
یک حمله دیگر در روز سه شنبه گذشته در پایتخت
افغانستان زدند سفارت آمریکا در این کشور به
آمریکاییها نسبت به سفر به این کشور هشدار داد
و همچنین به شهروندانی که در افغانستان به سر
میبرند توصیه کرد ،این کشور را ترک کنند.
به گزارش ایسنا به نقل از اکسپرس تریبیون،
سفارت آمریکا در افغانستان در هشداری که در وبسایت
خود منتشر کرد ،نوشت :به شهروندان آمریکایی که
به افغانستان سفر کرده یا در این کشور اقامت دارند
توصیه میشود که افغانستان را ترک کنند.
این هشدارها چند ساعت بعد از آن مطرح شدند که
طالبان دست به یک حمله دیگر در پایتخت افغانستان
زد که در جریان آن سه بمبگذار به مهمانخانه محل
حضور یک قانونگذار سابق افغان در منطقه داراالمان
در نزدیکی سفارت روسیه حمله کردند .در پیام
هشدارآمیز سفارت آمریکا در افغانستان آمده است:
وضعیت امنیتی در افغانستان شدیدا بیثبات است و
تهدید علیه همه شهروندان آمریکایی در این کشور
شدید است .در ادامه این بیانیه آمده است :سفارت
آمریکا در افغانستان قویا از شهروندان آمریکایی
که قصد ماندن در افغانستان را دارند میخواهد در
طرحهای امنیت شخصی خود بازنگری کنند ،اقدامات
مناسب به منظور بهبود ایمنی شخصی خود صورت
دهند و از اتفاقات محیط اطراف خود مطلع بوده و
آخرین اخبار را از رسانههای محلی دنبال کنند و سطح
باالی هوشیاری خود را حفظ کنند.

کشته شدن  588نفر و جراحت
10هزار و  7نفر دیگر بر اثر
حمالت تروریستی طی  8ماه
گذشته در پاکستان

وزیر کشور پاکستان اعالم کرد که در جریان
هشت ماه نخست سال  ،2015دستکم  588تن
در حمالت تروریستی جداگانه در این کشور کشته
شدهاند.
به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری شینهوا،
وزارت کشور پاکستان در نامهای که به مجلس
علیا پاکستان ارائه کرد ،آورده است :از ژانویه تا اوت
 2015در  821حمله تروریستی حدود  588پاکستانی
کشته و  10007تن زخمی شدهاند .در همین حال
وزارت دفاع پاکستان اعالم کرد 10 :دادگاه نظامی در
سراسر پاکستان مشغول فعالیت هستند و ایجاد دادگاه
یازدهمین نیز در دست بررسی است تا علیه مجرمان
در پروندههای مربوط به ترور اشد مجازات را صادر
کنند .این وزارتخانه افزود :تعداد کل زندانیان محکوم
به مرگ در پاکستان  6016تن است اما تاکنون تنها
زندانیان محکومشدهای که درخواست عفوشان رد
شده ،اعدام شدهاند .این اعدامها پس از تکمیل روند
قانونی الزم صورت گرفتهاند.

بیش از  120کشته و زخمی
بر اثر انفجار چندین خودروی
بمبگذاری شده در عراق
به دنبال انفجار چند خودروی بمب گذاری شده
در استانهای بصره ،بغداد و دیالی در عراق دهها تن
کشته و زخمی شدند .به گزارش ایسنا به نقل از
سایت شبکه خبری اسکای نیوز عربی ،به دنبال انفجار
یک خودروی بمب گذاری شده در شهرستان "الزبیر"
در استان بصره  66عراقی کشته و زخمی شدند.
همچنین در انفجار مشابهی در شهرستان "الخالص"
واقع در استان دیالی  40تن کشته و دهها تن دیگر
نیز زخمی شدند .خودروی بمب گذاری شده دیگری
نیز در منطقه "الحسینیه" در شمال بغداد منفجر شد
که  20کشته و زخمی برجای گذاشت .عراق در دوره
اخیر صحنه انفجارهای متعدد بوده است که مسئولیت
بیشتر آنها را داعش برعهده گرفته است .اخیرا نیز در
انفجار انتحاری در شهر کاظمین عراق دهها تن کشته
و زخمی شدند.
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یونیسف در گزارشی درباره پیامدهای جنگ سوریه هشدار داد

زندگی بیش از  80درصد مردم سوریه زیر خط فقر!
محرومیت  2میلیون و  700هزار کودک از تحصیل

یونیسف ضمن هشدار نسبت به پیامدهای بحران
سوریه برای کودکان این کشور ،اعالم کرد :در حال حاضر
بیش از  80درصد مردم سوریه زیر خط فقر هستند و / 7
 2میلیون کودک سوری از تحصیل محرومند.
به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه خبری سوریه نیوز،
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل (یونیسف) در
جدیدترین گزارش خود درباره بحران سوریه و پیامدهای
آن برای کودکان این کشور اعالم کرد :بیش از نیمی از
پناهجویان مقیم کشورهای همسایه را کودکان تشکیل
میدهند .تاکنون  142هزار و  749کودک سوری نیز در
کشورهای میزبان مهاجران متولد شدند.
یونیسف افزود 82 :درصد مردم سوریه زیر خط فقر
هستند 2 / 7 .میلیون کودک سوری از تحصیل محرومند
و بیش از چهار میلیون کودک و زن باردار سوری نیز به
کمکهای غذایی نیاز دارند.
طبق گزارش کمیته توسعه اقتصادی و اجتماعی غرب
آسیا در سازمان ملل «اسکوا» با ادامه بحران سوریه در
سال  2015بیش از  90درصد مردم سوریه زیر خط فقر
قرار میگیرند و خسارات وارده به بخش اقتصاد سوریه
از ابتدای بحران (در نیمه مارس  )2011به  140میلیارد
دالر میرسد.
براساس این گزارش ،جنگ و درگیریهای پنج سال
اخیر در سوریه باعث از بین رفتن زندگی میلیونها کودک
و خانواده سوری شده و میلیونها تن مجبور به فرار از
شهرهایشان شدهاند .در کشوری که به شدت نابود شده
است نزدیک به نیم میلیون سوری تحت محاصره هستند
و در این میان  7 / 6میلیون کودک به کمک نیاز دارند.
شهروندان سوری به شدت از شرایط سخت اقتصادی
که همراه با از دست دادن مشاغلشان ،بسته شدن کارگاهها
و تاسیسات حیاتی ،افزایش بسیار شدید قیمتها و کمبود
سوخت بوده رنج میبرند و این مسایل بار مشکالت
معیشتی را افزایش میدهد.
طبق گزارش اسکوا ،در اثر جنگ از هر دو شهروند
سوری یک نفر مجبور به ترک خانه شده خدمات و
زیرساختها در این کشور از بین رفته و تعداد زیادی
کودک به جا گذاشته است که امکان ادامه تحصیل و یا

تامین نیازهای اساسی از جمله مسائل بهداشتی را ندارد و
حتی نسل آتی سوریه نیز از تحصیل محروم خواهند بود.
همچنین آب شرب موجود نیز نصف میزان در دسترس
پیش از بحران است.
در این گزارش تاکید شد 2 / 7 ،میلیون کودک سوری
ترک تحصیل کرده و  25درصد از مدارس سوریه تخریب
شدهاند ،عالوه بر این از هر سه بیمارستان ،دو بیمارستان
به دلیل جنگ تعطیل شده و بیش از نیمی از پزشکان
سوری به خارج از کشور مهاجرت کردند.
یونیسف در سپتامبر گذشته اعالم کرده بود که دو
میلیون کودک سوری در فصل جدید قادر به ورود به
مدرسه نخواهند بود .عالوه بر این نزدیک به  440هزار
کودک دیگر نیز به دلیل درگیریها احتماال مدرسه را
رها میکنند .عالوه بر این پنج هزار مدرسه در سوریه
وجود دارد که به دلیل تخریب و یا اینکه محل پناه برخی
آوارگان شده و یا به پایگاه نظامی تبدیل شدهاند امکان
استفاده از آنها وجود ندارد.
یونیسف هشدار داد  ،بحران کودکان سوری از مرزهای
این کشور فراتر رفته و به سواحل اروپا رسیده است؛ به
طوری که بیش از  11هزار کودک سوری بدون هیچ
سرپرستی خود را به اروپا رساندهاند و در حال حاضر 25
درصد از پناهجویان را کودکان تشکیل میدهند .در نیمه
اول سال  110 ،2015هزار کودک سوری درخواست
پناهندگی کردهاند و این یعنی 18هزار کودک در هر ماه.
طبق آمار سازمان یونیسف ،تعداد کودکانی که طی
هفت ماه اول سال  2015درخواست پناهندگی به
کشورهای اتحادیه اروپا داشتند ،نسبت به سال قبل 80
درصد افزایش یافته است.
یونیسف اخیرا اعالم کرد که تعداد کودکان مهاجر
سوری که خود را از دریای مدیترانه به اروپا رساندهاند
در سال جاری به بیش از 100هزار کودک رسیده است
و درگیریهای مسلحانه در مناطق و شهرهای مختلف
سوریه نیز باعث مهاجرت بیش از سه میلیون تبعه سوری
به کشورهای همسایه و مهاجرت داخلی نزدیک به هفت
میلیون تن دیگر شده است .همزمان اروپا نیز شاهد
بزرگترین موج مهاجرت پناهجویان بوده است.

فرار صدها داعشی از استان االنبار عراق
به رقه در سوریه

نیروهای دولتی در استان االنبار عراق
با حمایت جنگندههای ائتالف ضدداعش و
مشارکت فعال داوطلبان مردمی ،عملیات
پاکسازی و محاصره الرمادی ،فلوجه و
مناطق غربی استان االنبار را تشدید کردهاند
که این امر به فرار صدها داعشی از عراق به
سوریه انجامیده است.
به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه خبری
المسله عراق ،زیاد الدلیمی ،فرمانده داوطلبان
مردمی در استان االنبار اعالم کرد که
تشکیالت داعش با ادامه عملیات پاکسازی و محاصره
الرمادی فلوجه و مناطق غربی استان ،به نیروهای خود
دستور داده با ترک شهر الرمادی به سمت شهر الرقه
سوریه حرکت کنند و در مدت اخیر صدها داعشی از این
شهر گریختهاند.
الدلیمی اظهار داشت :صدها تن از فرماندهان و اعضای
داعش در الرمادی و مناطق غربی براساس دستورات صادر

شده ،از الرمادی گریخته و برای حمایت از دیگر اعضای
خود در سوریه به سمت الرقه حرکت کردهاند.
فرمانده داوطلبان مردمی در االنبار تاکید کرد که
نیروهای امنیتی این استان با حمایت جنگندههای
ائتالف و مشارکت فعال داوطلبان مردمی که در صف
مقدم پاکسازی االنبار حضور دارند ،به عملیات پاکسازی و
محاصره شهر الرمادی و فلوجه ادامه میدهند.

ی ارتش عراق برای آزادی الرمادی از چنگ داعش
پیشرو 

نیروهای ارتش و داوطلبان مردمی عراق با درهم
شکستن دژهای دفاعی داعش ،پیشروی به سمت مرکز
شهر رمادی ،مرکز استان االنبار را از چندین محور آغاز
کردند.
به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه بوابه نیوز ،فرماندهی
عملیات مشترک عراق اعالم کرد که نیروهای ارتش به
همراه نیروهای مردمی و عشایر به پیشروی به سمت
مرکز شهر رمادی ادامه داده و خطوط دفاعی داعش را در
اطراف شهر منهدم کردند.
در این عملیات ارتش عراق 15 ،تروریست کشته و
هشت مقر داعش منهدم شد.
همچنین  15بمب خنثی و دو مرکز بمب گذاری شده
در شمال االنبار منهدم شد.
نیروهای عراقی از روز جمعه گذشته شهر رمادی
را محاصره کردهاند تا بتوانند به سمت مرکز این شهر
پیشروی کنند .اخیرا آمریکا از نیروهای عراقی خواسته
بود تا به عملیات خود برای آزادسازی رمادی سرعت
ببخشند.

ابراز ناامیدی العبادی از عملکرد ائتالف ضد داعش
از سوی دیگر حیدر العبادی ،نخست وزیر عراق طی
کنفرانس مطبوعاتی در کربال گفت که ائتالف ضد داعش
تحت رهبری آمریکا آن طور که باید نتوانسته در مقابله با
داعش به ما کمک کند و انتظاراتمان را در جنگ با داعش
برآورده نکرد.
وی گفت :داعش کشورهای منطقه را تهدید میکند در
نتیجه جامعه جهانی باید خطر این گروه را درک کند.
جان آلن ،فرمانده ائتالف ضد داعش هفته گذشته برای
هماهنگی در جنگ علیه داعش وارد بغداد شد.

حمله خمپارهای داعش به ارتش لبنان

منابع خبری گزارش دادند که داعشیها حمالت خمپارهای به مقر نیروهای لبنانی در
راس بعلبک داشتند.
به گزارش ایسنا ،سایت اینترنتی النشره نوشت :نیروهای داعش مرکز ارتش لبنان را
در تلة الجرش در راس بعلبک با خمپاره هدف قرار دادند که در پی آن ،پنج نیروی ارتش
لبنان زخمی شدند.
ارتش لبنان نیز در پاسخ مواضع تروریستها را با سالحهای سنگین هدف قرار داد.

تالشهای ناموفق داعش برای خرید مواد هستهای
از قاچاقچیان این نوع سالحهای مرگبار
خبرگزاری اسپوتنیک گزارش داد در پنج سال گذشته تروریستهای داعش چندین
بار تالش کردند تا از طریق قاچاقچیان متعلق به جمهوریهای شوروی سابق به مواد
هستهای دست پیدا کنند.
به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک ،پلیس مولداوی دست کم در این
مدت توانسته چهار بار جلوی تالش شبکههای مجرمانه برای فروش مواد هستهای از
جمله اورانیوم مخصوص ساخت بمب را به گروه تروریستی داعش بگیرد.
رسانهها گزارش دادند که ماموران پلیس با ماموران اف بیای آمریکا هماهنگ بودند تا
در جریان چند عملیات اطالعاتی در مولداوی مجرمان را دستگیر کنند.
جدیدترین مورد این تالشها مربوط به فوریه  2015میشود که در جریان آن ماموران
مخفی پیشنهاد فروش محموله بزرگی از ماده رادیو اکتیو سزیوم را برای ساخت بمبهای
مشهور به بمب کثیف دریافت کردند.
کنستانتین مالیچ ،یک مقام پلیس مولداوی به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفت :ما
میتوانیم انتظار اتفاق افتادن موارد بیشتری را داشته باشیم تا زمانی که قاچاقچیان فکر
میکنند میتوانند بدون دستگیر شدن با این کار به پولهای بزرگ دست پیدا کنند فعالیت
خود را ادامه خواهند داد.
در این گزارش تاکید شده اگرچه در بیشتر موارد پلیس در مراحل اولیه جلوی معاملهها
را گرفته است اما رهبران اصلی حلقه قاچاقچیان توانستهاند با محموله هستهای خود
فرار کنند.
در یک مورد در سال  2010دست کم سه تن که در معامله فروش یک سیلندر
اورانیومی خالی دست داشتند ،دستگیر شدند.
در سال  2011نیز پلیس توانست جلوی یک معامله برای فروش اورانیوم سطح
تسهیالت به یک خریدار در سودان را بگیرند.
همچنین سال گذشته نیز تالش ناموفقی از سوی چند نفر انجام شد تا یک نمونه
اورانیوم غنی شده به مبلغ  15هزار دالر به تروریستها فروخته شود.

متهم شدن رئیس سابق مجمع عمومی
ن ملل به دریافت رشوه از تجار چینی
سازما 

مقامات آمریکایی ،رئیس سابق
مجمع عمومی سازمان ملل و چهار تن
دیگر از مسئوالن این نهاد را به دست
دشتن در فساد گسترده متهم کردند.
به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری
رویترز ،جان آشه ،سفیر سابق جزایر
"آنتیگوا و باربودا" در سازمان ملل که
بین سالهای  2013تا  2014رئیس
مجمع عمومی سازمان ملل بود ،به دریافت بیش از  1.3میلیون دالر رشوه از تجار چینی
متهم شده است .دادستان منهتن که بازداشت آشه و چند تن دیگر را اعالم کرده در این
باره گفت :تحقیقات در این پرونده احتماال به مطرح شدن اتهامات بیشتری منجر خواهد
شد .در همین حال استفان دوجاریک ،سخنگوی دبیرکل سازمان ملل "ابراز تاسف و
تعجب شدید" بان کی مون را به خاطر این رسوایی ابراز کرد.
دوجاریک گفت :سازمان ملل پیش از این اطالعی از این تحقیقات نداشت اما با یان
حال در صورت لزوم در این خصوص همکاری خواهد کرد.
براساس متن دادخواست دادگاه منهتن ،آشه برای ارائه مدرکی به دبیرکل سازمان ملل
مبنی بر اینکه مرکز کنفرانس سازمان ملل در ماکوئو چندین میلیارد دالر نیاز دارد ،بیش
از  500هزار دالر رشوه دریافت کرده است.
دادگاه میگوید ،آشه در پروندهای دیگر از تجار چینی برای حمایت از منافع آنها در
سازمان ملل  800هزار دالر رشوه دریافت کرده است.

فرار بیش از یک میلیون اوکراینی به روسیه
از فوریه سال گذشته میالدی تاکنون

یک مقام سرویس مهاجرت فدرال روسیه چهارشنبه گذشته گفت ،بیش از یک میلیون
اوکراینی از زمان وخامت بحران در کشورشان در فوریه  2014تاکنون مجبور به فرار به
روسیه شدهاند.
به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری ایتارتاس ،نیکوالی اسمورودین ،معاون رئیس
سرویس مهاجرت فدرال روسیه در شهر ژنو گفت :در مجموع دولت روسیه بیش از 200
میلیون دالر را برای رفاه اجتماعی شهروندان اوکراینی در روسیه در سالهای 2015-2014
اختصاص داده است.
وی در جریان شصت و ششمین نشست کمیته اجرایی کمیسیونر عالی پناهندگان
سازمان ملل اظهار کرد ،تا اواخر ماه سپتامبر حدود  400هزار اوکراینی تقاضای پناهندگی
موقت در روسیه را مطرح کرده و حدود  125هزار اوکراینی نیز اظهار کرده اند که خواهان
دریافت شهروندی روسیه هستند .به گفته وی همچنین حدود  260هزار اوکراینی هم
تقاضای مجوز اقامت موقت در روسیه را دادهاند.
این مقام روس ادامه داد :روسیه همه منابع الزم برای میزبانی از شهروندان اوکراینی
را که به دنبال نجات خود از درگیری مسلحانه داخلی هستند ،در اختیار دارد و تمرکز ویژه
این کشور بر آموزش ،بهداشت و درمان ،اشتغال ،تامین غذا و مسکن است.
عالوه بر آن از اوت  2014تاکنون کاروانهای انساندوستانه روسیه اقدام به تحویل
 48000تن موادغذایی ،دارو و تجهیزات ضروری به شهروندان جنوب و شرق اوکراین
کردهاند.
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بين الملل
سیدحسن نصراهلل:

سعودیها داعش و القاعده را اداره میکنند
عربستان عمدا به حجاج کمک نکرد

سید حسن نصراهلل تاکید کرد :عربستان
مسئول کشتار در منطقه ماست و همان
کسی است که ما را در جنگ ژوئیه کشت.
به گزارش ایسنا به نقل از سایت اینترنتی
النشره ،سید حسن نصراهلل ،دبیرکل حزب
اهلل لبنان در دیدار سالیانه خود با مبلغان و
مداحان در آستانه آغاز ماه محرم تاکید کرد:
نباید فراموش کرد که به رغم اینکه خطر
موجودیتی در منطقه همان خطر وهابی
است اما دشمن ما همان اسرائیل است.
وی در این دیدار افزود :عربستان ،داعش و القاعده را در یمن اداره میکند به رغم
اینکه آنها تروریستهایی هستند که به زودی خطری برای خود عربستان خواهند بود
اما عربستانیها امروز کور هستند.
نصراهلل تاکید کرد :ریاض به دلیل مدیریت شکست خورده و عدم درس گرفتن از
اشتباهات گذشته خود مسئول کشته شدن هزاران زائر خانه خدا در منا است .آنچه
که رخ داد برخوردی شبیه به برخورد داعشیها بود که هیچ ارتباطی با انسانیت ندارد.
عربستانیها عمدا به مردم کمک نکردند و گذاشتند که آنها برای چند ساعت در
شرایط بسیار سخت به سر ببرند .چرا عربستانیها یکی از مسیرها را بستند در حالی
که میدانستند حجاج از این مسیر وارد منا میشوند؟
وی افزود :اگر ایران صدای خود را بلند نکرده بود این مساله نادیده گرفته میشد
و بدون هیچ پیگیری دفن میشد .ایران به دلیل تکبر و خودخواهی عربستان به دنبال
مخالفت عادل الجبیر ،وزیر خارجه این کشور با درخواست محمد جواد ظریف ،همتای
ایرانی خود برای برگزاری نشستی در این باره ،صدای خود را بلند کرد.
سید حسن نصراهلل تاکید کرد :خطری که منطقه را تهدید میکند خطر وهابیت
است که در حال گسترش در تمامی جهان است .وحدت اسالمی امروزه مساله بسیار
مهمی است .وهابیها و تکفیریها جزو اهل سنت نیستند بلکه آنها بخش کوچکی
از جهانی هستند یک میلیارد مسلمان دارد.
نصراهلل تاکید کرد :نقش عربستان و اسرائیل همواره از زمان تاسیس ،خدمت به
منافع آمریکا در منطقه بوده است .عربستان همان کشوری بود که از زمان جنگ
صدام علیه ایران از تمامی جنگها در افغانستان ،پاکستان ،عراق و دیگر کشورها
حمایت مالی به عمل آورده است .دستگاه اطالعات عربستان از سال  2003مدیریت
گروههای تکفیری در عراق را برعهده داشته و مسئول ریختن خون تمامی طوایف و
مذاهب در این کشور است .عربستان در سال  2006شهروندان ما را کشت و اولین
کسانی که در روز قیامت درباره خون ما از آن سوال خواهد شد آل سعود هستند.
عربستان با کاهش قیمت نفت تالش کرد تا به محور مقاومت از ایران گرفته تا
روسیه و ونزوئال ضربه وارد کند و همواره اقدامات خود را مخفی کرده است اما امروز
تمامی اقدامات عربستان علنی و رسوا شده است.
دبیرکل حزب اهلل لبنان درباره مساله سوریه نیز تاکید کرد :ما در سوریه فرصت
تقویت پیروزیها و ناکام گذاشتن طرحها علیه منطقه را داریم .خطری ماهیتی
همچنان وجود دارد و ما برای دور کردن آن تالش میکنیم ما فرصتی را پیش رو
داریم و مرحله آتی شاهد پیروزیهایی خواهد بود.

نویسنده بالروسی ،برنده نوبل ادبیات 2015

جایزه نوبل ادبیات سال  2015به «سوتالنا الکسیویچ»،
نویسنده اهل بالروس تعلق گرفت.
به گزارش ایسنا« ،سارا دانیوس» ،دبیر جدید آکادمی نوبل،
نام «سوتالنا الکسیویچ» ،نویسنده بالروسی را به عنوان برنده
جایزه نوبل ادبیات سال  2015اعالم کرد.
در بیانیه آکادمی نوبل برای معرفی «الکسیویچ» به عنوان
برنده جایزه نوبل ادبیات  2015آمده است ،وی این جایزه را
به پاس "نوشتههای چندصداییاش که یادآور رنج و شجاعت
در زمان ماست" دریافت کرده است.
سال گذشته «پاتریک مودیانو» ،نویسنده سرشناس فرانسوی موفق به کسب
جایزه نوبل ادبیات شد.
تاکنون  108جایزه نوبل در شاخه ادبیات به  112چهره ادبی تعلق گرفته است
که «رودیارد کیپلینگ» با  42سال جوانترین و «دوریس لسینگ» با  88سال
کهنسالترین برندگان این جایزه معتبر هستند.
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حمله موشکی روسیه به مواضع داعش از دریای خزر
پوتین نتایج اولیه عملیات در سوریه را عالی خواند

رئیس جمهوری روسیه نتایج اولیه عملیات نیروی
هوایی روسیه علیه داعش در سوریه را عالی ارزیابی کرد.
به گزارش ایسنا به نقل از شبکه خبری روسیا الیوم،
والدیمیر پوتین ،رئیس جمهوری روسیه در دیدار با سرگئی
شویگو ،وزیر دفاع این کشور گفت :زود است که بخواهم
در مورد عملیات جنگ نتیجهگیری کنیم ،اما آنچه که تا
به این لحظه محقق شده است ،عالی است.
وی همچنین اظهار امیدواری کرد که نیروی هوایی
روسیه پوشش هوایی برای ارتش سوریه را در حمله به
داعش فراهم کند.
پوتین گفت :روی حمایت نیروهای هوایی روسیه از
تحرکات ارتش سوریه علیه داعش در میدان نبرد حساب
باز کر دهایم.
خبرگزاری اینترفکس نیز گزارش داد که پوتین به
شویگو دستور داده است که همکاری در مورد سوریه با
آمریکا و ترکیه و عربستان و ایران و عراق ادامه داشته
باشد.
وی همچنین اعالم کرد که فرانسوا اوالند ،رئیس
جمهوری فرانسه این پیشنهاد را داده است تا ارتش آزاد
سوریه به نیروهای ارتش سوریه برای مقابله با داعش
بپیوندند.
پوتین افزود که کشتیهای جنگی روسی در دریای
خزر موشکهایی را به مواضع داعش در سوریه شلیک

کردهاند .وزیر دفاع روسیه نیز گفت که چهار کشتی جنگی
روسی  26موشک را به سمت داعش در سوریه شلیک
کردند.
پوتین با بیان این که حل و فصل نزاعهای مشابه
بحران سوریه باید از طریق راههای سیاسی حل و فصل
شود ،گفت :جنگندههای روسیه از ارتش سوریه در حمالت
زمینی پشتیبانی خواهند کرد.
وزیر دفاع روسیه عنوان داشت ،موشکهایی که از
ناوهای جنگی روسیه در دریای خزر شلیک شده است،
 11پایگاه داعش را در سوریه منهدم کرد.
شویگو گفت :جنگندههای روسی  112پایگاه داعش
را از آغاز حمالت در سوریه هدف قرار دادهاند .حمالت
روسیه نیز تشدید خواهد شد ،چرا که یگانهای شناسایی
در چند روز گذشته توانستهاند تعداد زیادی از تاسیسات
وابسته به داعش از جمله مرکز فرماندهی و انبار مهمات و
پایگاههای آموزشی را شناسایی کنند.

آمریکا به رژیم صهیونیستی هشدار داد

در صورت ادامه ساختوساز در شهرکهای صهیونیست نشین
قطعنامههای شورای امنیت را وتو نمیکنیم

آمریکا به بنیامین نتانیاهو هشدار داد که در صورت ادامه
ساختوساز در شهرکهای صهیونیست نشین قطعنامههای
شورای امنیت علیه این رژیم را وتو نخواهد کرد.
به گزارش ایسنا به گزارش خبرگزاری فلسطین الیوم
به نقل از شبکه دوم تلویزیون رژیم صهیونیستی ،مقامات
عالیرتبه رژیم صهیونیستی تصریح کردند که بنیامین نتانیاهو،
نخست وزیر اسرائیل به سبب هشدارهای آمریکا فعال طرح
تازهای را برای ساختوساز در شهرکهای صهیونیست نشین
به تصویب نرسانده است.
منبع مذکور تصریح کرد که واشنگتن به رژیم صهیونیستی هشدار داده است که فرانسه قرار است پیش نویس
قطعنامهای را در خصوص غیرقانونی اعالم کردن شهرکهای صهیونیست نشین به شورای امنیت ارائه دهد و آمریکا
نیز در صورت ادامه ساختوساز در این شهرکها از وتوی این قطعنامه خودداری خواهد کرد.منبع مذکور اشاره کرد که
نتانیاهو در نشست اخیر کابینه مجازاتهای تازهای علیه فلسطینیان در قدس و کرانه باختری اعمال کرد اما با درخواست
وزرای حزبهای لیکود و خانه یهودی در خصوص تصویب طرحهای تازه شهرک سازی به شدت مخالفت کرد.
شبکه دوم تلویزیون رژیم صهیونیستی تاکید کرد که آمریکا به این رژیم ابالغ کرده است که به دقت پیگیر
تصمیماتی است که در نشست کابینه امنیتی کنست صهیونیستی اتخاذ میشود.
همچنین یک منبع دولتی عالی رتبه صهیونیستی اظهار داشت که هرگز حمایتهای بینالمللی را به خاطر ساختوساز
در شهرک صهیونیست نشین ایتمار از دست نمیدهیم.
منبع مذکور تصریح کرد که نتانیاهو به وزرای حزب خانه یهودی اعالم کرده است که نیازی به ساختوسازهای جدید
در شهرکهای صهیونیستی نیست که میتواند خطری برای شهرک نشینان باشد.

پیشنهاد اسنودن برای بازگشت به آمریکا و رفتن به زندان

افشاگر و مقاطعه کار سابق آژانس
امنیت ملی آمریکا تاکید کرد ،پیشنهاد
داده به آمریکا بازگردد و به خاطر افشای
جزئیات برنامههای آژانس امنیت ملی
درخصوص جاسوسی گسترده از دادههای
ارتباطاتی الکترونیکی ،به زندان برود.
به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری
آسوشیتدپرس ،ادوارد اسنودن ،افشاگر
و مقاطعه کار سابق آژانس امنیت ملی
آمریکا درمصاحبه با شبکه خبری بی بی سی گفت :بارها
به دولت واشنگتن پیشنهاد کردهام که داوطلبانه به زندان
بروم اما هنوز هیچ پاسخ رسمی از طرف دولت دریافت
نکردهام .تاکنون آنها گفتهاند که مرا شکنجه نمیکنند
که به نظر من این مساله خود یک شروع است .اما دیگر
اقدامات بیشتری در این خصوص صورت نگرفته است.
وی افزود :من و وکالیم منتظریم تا مقامات آمریکا
پاسخ این پیشنهاد ما را بدهند .اریک هولدر ،دادستان کل
سابق آمریکا اوایل سال جاری میالدی گفت ،دستیابی به
توافقی در خصوص پیشنهاد اسنودن ممکن است.
اسنودن دو سال پس از افشای اطالعات مربوط به

برنامههای جاسوسی محرمانه به مسکو
پرواز کرد و با اتهاماتی از سوی آمریکا رو
به رو است که ممکن است منجر به حبس
 30ساله وی شود .افشاگریهای اسنودن
درباره آژانس امیت ملی آمریکا ،آژانس
جاسوسی انگلیس و دیگر آژانسهای
جاسوسی مناقشات بینالمللی را درباره
قدرتهای جاسوسیها برای نظارت و
جمع آوری اطالعات شخصی و درباره
تعادل بین امنیت و حریم خصوصی به وجود آورد.
منتقدان میگویند ،افشاگریهای اسنودن به توانایی
آمریکا و متحدانش در مبارزه با تروریسم لطمه زده است.
مارک گیو لیانو ،معاون رئیس اداره تحقیقات فدرال
آمریکا (اف.بی.آی) به شبکه بی بی سی گفت که اسنودن
یک خائن است.اسنودن در این باره گفت :سوال این است
که اگر من یک خائن بودم به چه کسی خیانت کردم؟ من
تمامی اطالعاتم را به خبرنگاران آمریکایی و به طور کلی
جامعه آزاد دادم .من بهای این کار را پرداخت کردم اما
از تصمیماتم راضیم و احساس میکنم اگر فردا بمیرم از
کرده خود پشیمان نخواهم بود.

تظاهرات هزاران صهیونیست شهرکنشین مقابل منزل نخستوزیر رژیم صهیونیستی:

ما امنیت میخواهیم

هزاران نفر از شهرکنشینان صهیونیست با تظاهرات در
مقابل منزل بنیامین نتانیاهو ،نخستوزیر رژیم اشغالگر قدس
خواستار تامین امنیت خود و تجاوزات بیشتر در حق ملت
فلسطین شدند.
به گزارش ایسنا به نقل از منابع خبری در قدس اشغالی،
این تظاهرات که با حضور برخی وزرا و مسئوالن دولت تلآویو
برگزار شد ،با سخنان مقامات رژیم صهیونیستی به تظاهراتی

برای ادامه تجاوزها به ملت فلسطین تبدیل شد.
اسرائیل کاتس ،وزیر راه و ترابری رژیم صهیونیستی در این
تجمع خاطرنشان کرد :من از دولت میخواهم که مجازاتهای
بیشتری علیه فلسطینیان اعمال کند و از سوی دیگر ،خواستار
شهرکسازیهای بیشتر در کرانه باختری و قدس هستیم؛
چراکه تعلیق شهرکسازی باعث تحریک فلسطینیان میشود
و آنها به ما به چشم طرف ضعیف نگاه میکنند.

شرطگذاری آمریکا
برای همکاری با روسیه
در مورد موضوع سوریه

آمریکا برای مسکو جهت هماهنگی درخصوص
سوریه این شرط را مطرح کرد که روسیه به حمایت از
نظام سوریه پایان دهد.
به گزارش ایسنا به نقل از سایت شبکه المیادین،
اشتون کارتر ،وزیر دفاع آمریکا اعالم کرد که
کشورش با همکاری نظامی با روسیه در سوریه
موافقت نکرده بود .واشنگتن این شرط را برای مسکو
جهت هماهنگی در مورد سوریه مطرح کرده است
که مسکو حمایت از نظام در دمشق را متوقف کند.
روسیه نیز در مقابل این اظهارات واشنگتن تاکید
کرد که این سخنان نشانگر عدم جدیت آمریکا در
مقابله با داعش است .خبرگزاری اینترفکس گزارش
داده بود که والدیمیر پوتین ،رئیس جمهوری روسیه
به سرگئی شویگو ،وزیر دفاع کشورش دستور داده
است که همکاری در مورد سوریه با آمریکا ،ترکیه،
عربستان ،ایران و عراق ادامه داشته باشد.
وزارت دفاع روسیه:
احتماال پیشنهادات آمریکا برای
هماهنگی علیه داعش را بپذیریم

وزارت دفاع روسیه اعالم کرد که احتماال
پیشنهادات پنتاگون را برای هماهنگی در جنگ علیه
داعش در سوریه میپذیرد.
سخنگوی وزارت دفاع روسیه با اعالم این خبر
تاکید کرد که مسکو در حال بررسی پیشنهادات طرف
آمریکایی برای هماهنگی در جنگ علیه داعش در
سوریه است و احتماال این پیشنهادات را میپذیرد.
روسیه از هفته گذشته حمالت هوایی خود را در
سوریه آغاز کرده است و تاکید دارد که اگر بغداد نیز
خواهان حمالت روسیه علیه داعش در عراق شود
حمالت خود را در این کشور نیز انجام خواهد داد.
به نظر میرسد که حمالت دقیق جنگندههای
روسی در سوریه طی این یک هفته مثبت و موثر
بوده و موجب وارد آمدن تلفات و خسارات قابل
توجه به داعشیها شده است .سخنگوی وزارت دفاع
روسیه اعالم کرد که نمایندگان وزارت دفاع روسیه
و همتایان خود در پنتاگون چهارشنبه گذشته درباره
جزئیات پیشنهادات واشنگتن گفتگو خواهند کرد.
آمریکا که ائتالف ضد داعش را برای مقابله با
این گروه تروریستی در سوریه و عراق به راه انداخته
تاکنون در از بین بردن داعش و یا حتی تضعیف
قدرت داعش موفق نبوده و اکنون خواهان هماهنگی
با روسیه برای انجام حمالت است.

دبیرکل ناتو:

روسیه به اپوزیسیون دولت
سوریه حمله میکند نه داعش

دبیرکل ناتو گفت که وی
از روسیه میخواهد تا نقشی
سازنده و فعال در جنگ علیه
داعش ایفا کند.
به گزارش ایسنا به نقل از
خبرگزاری اسپوتنیک" ،ینس
استولتنبرگ" ،دبیرکل ناتو
بار دیگر نسبت به اقدام روسیه که از نظر وی هدف
گرفتن اپوزیسیون دولت سوریه و نه تروریستهای
داعش است ،ابراز نگرانی کرد.
وی پیش از نشست وزرای ناتو در یک کنفرانس
خبری مدعی شد :من نگران این هستم که روسیه،
داعش را هدف نمی گیرد و در عوض به اپوزیسیون
و غیرنظامیان سوریه حمله میکند .من هفته گذشته
در این رابطه با سرگئی الوروف ،وزیر امور خارجه
روسیه در نیویورک گفتوگو کردم .من تاکید کردم
که روسیه باید نقشی سازنده و فعال در جنگ علیه
داعش ایفا کند و همینطور برای یافتن راه حل سیاسی
مذاکرهشده تالش کند .دبیرکل ناتو همچنین گفت
که نسبت به توضیح مسکو درباره نقض هوایی ترکیه
تردید دارد .مسکو گفته است که اقدام جنگنده روس
اشتباهی و غیرعمدی بوده است .به گفته استولتنبرگ،
تردیدهایی در رابطه با توضیح مسکو وجود دارد چرا
که دو حادثه این چنینی رخ داده که بیشتر از چند ثانیه
طول کشیده است .وی افزود :من درباره انگیزههای
آن گمانهزنی نمیکنم اما این به نظر حادثه نمیآید.
چرا که دو بار رخ داده است .ائتالف ناتو به رهبری
آمریکا که ترکیه نیز عضوی از آن است ،توضیح
واقعی دریافت نکرده است .ناتو با مسکو تماس
مستقیم نداشته است اما این ائتالف استفاده احتمالی
از خطوط ارتباطی نظامی با روسیه را بررسی میکند.

