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آیتاهلل هاشمی رفسنجانی:

آینده هستهای ایران مثل ژاپن میشود
دلواپسان فقط خود را بدنام کردند

آیت اهلل هاشمی رفسنجانی در مصاحبه با سایت امید هسته ای ایرانیان به سواالت مهمی
درباره روند مذاکرات هسته ای ،نقش تیم مذاکره کننده و آینده ایران در دوران پسابرجام
پاسخ داد و تاکید کرد :مزاحمت های دلواپسان در مسیر توافق به ضرر خودشان تمام شد.
چون ما میدانیم و آنها هم میدانند که  80تا  90درصد مردم با روند توافق ،موافق هستند
و میخواهند که راحت شوند و انرژی هستهای صلحآمیز را داشته باشند ولی آنها با این
بداخالقی هایی که در مجلس راه انداختند فقط خودشان را بدنام کردند.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی آیت اهلل هاشمی رفسنجانی ،در بخشهایی از این مصاحبه
آمده است:
شما روند پیشرفت مذاکرات هستهای که در دولت آقای روحانی و توسط
آقای ظریف شروع شد ،را پیگیری کردید و از مذاکرات گذشته هم مطلع
هستید .میخواهیم نقش دکتر صالحی و دکتر ظریف را به عنوان دو بازوی
دیپلماتیک و فنی مذاکرات هستهای در دوره اخیر بدانیم .و این که نظر شما
در مورد مذاکرات اخیر چیست؟
قبل از اینکه دولت آقای خاتمی تمام شود ،مذاکرات بود و چون آقای روحانی دبیر شورای
امنیت بود ،نقش مذاکره کننده را داشت .آن موقع تهدیدها و خطر شروع شده بود و به جایی
رسیده بود که ما داوطلبانه کارها را تعلیق کنیم و فقط کارهای محدودی را که مشخص شده
بود ،انجام بدهیم .ولی غنیسازی و این کارها را تعطیل کنیم و تحقیقات را ادامه بدهیم که
ماجرای آن مفصل است .رهبری هم تأیید کردند .یعنی رهبری آخرین سندی را که در سعد
آباد امضا شد ،تأیید کردند .حتی وقتی علیه آن هیاهو شد ،دفاع کردند و گفتند کار خوبی بود
که انجام شد .در همان دوران تعلیق ،ما موفق شدیم کار اصفهان را تمام کنیم که این توفیقی
بود ،چون کار را به جایی رساندیم .وقتی آقای احمدینژاد آمد ،با رهبری تصمیم گرفتند که
تعلیق را بشکنیم .هنوز کار آقای احمدینژاد شروع نشده بود که به آقای خاتمی پیشنهاد
کردند که ایشان تعلیق را بشکند .در آن دوره گاهی جلسهای خدمت رهبری بود که جمع
زیادی شرکت میکردند .در آن جمع وزیر خارجه ،رئیسجمهور ،رؤسای قوا ،من ،نظامیها
مثل آقای شمخانی و دیگران بودند و برای قدم به قدم کارها مشورت میشد .تصمیمات
رهبری با مشورت بود که نتیجهی آن جلسه را میپذیرفتند .وقتی احمدینژاد آمد و گفت
که تعلیق را بشکنیم ،آقای خاتمی گفت :من نمیشکنم ،برای اینکه یک پرونده سنگین
تهدید برای دولت بعد باقی میماند و من نمیخواهم دولت بعد از من وارث این مشکل شود.
بعدها نمیدانم چگونه آقای خاتمی را قانع کردند که ایشان تعلیق را باز کرد .از آن به بعد
دعواها شدت گرفت و بقیهی مسایل که تا االن ادامه دارد .آقای روحانی ،آقای ظریف و
آقای صالحی -که اواخر جزو دولت آقای احمدینژاد شده بود ـ در این مایهها نبودند .وقتی
آقای روحانی آمد ،این جزو اهدافش بود و مسأله را برای حل در دستور قرار داد.آقای ظریف
هم وزیر خارجه شد و بعد چند نفر آمدند و رفتند که آقای صالحی آمد و سازمان را به عهده
گرفت و کارشان را شروع کردند.
میخواهیم نظر شما را در مورد نقش آقای ظریف و صالحی در پیشبرد
مذاکرات بدانیم.
اینها کام ً
ال به صورت فنی مذاکره میکردند .آقای صالحی از لحاظ کارهای آژانس و آقای
ظریف اصل مسایل و مذاکرات را پیگیری میکردند .آقای صالحی بیشتر با آژانس و آقای
ظریف بیشتر با  5+1سروکار داشت .قبل از اینها ،آقای جلیلی مذاکره میکرد .یک دوره هم
آقای الریجانی مذاکره میکرد .آقای الریجانی خوب پیش میرفت و هیاهویی نداشت و
منطقی صحبت میکرد و داشت نتیجه میگرفت که عوض شد .وقتی موضوعی مثل پرونده
هستهای ،سیاسی و فنی شد ،اعضای تیم مذاکره کننده هم باید ترکیبی از شخصیتهای
آگاه به مسایل سیاسی و فنی باشد .در اینگونه مسایل حرفهای شعاری و صدور بیانیههای
تند جواب نمیدهد .در تمام سالهایی که پرونده هستهای ایران باز شد ،حرف ما این بود
که غرب دارد بهانهگیری میکند ،در چنین فضایی نباید بهانه به دست آنها بدهیم .ولی تیم
جدید خیلی خوب عمل کرد.
حضرت آیتاهلل ،رقابتهای سیاسی که بعد از مذاکرات و مسایل هستهای
در داخل شکل گرفت ،در مواردی خوب نبود ،البته وجود منتقد خیلی هم مفید
است ،ولی رقابتهای ما یک مقدار لجام گسیخته هم شد .در حدی که بحث
سیمان گرفتن افراد را مطرح کردند! چرا رقابت سیاسی ما سر این موضوع
لجام گسیخته شد؟ و چاره کار چیست؟ برای ترمیم شکافها چه باید کرد؟
متأسفانه بحثهای داخلی برای یک موضوع ملی ،سیاسی و با اهداف جناحی است .فکر
نمیکنم هیچکس در قلبش نخواهد که مسایل هستهای ما حل شود .چون بنبست این
مسایل ،جنگ است .غربیها هم نشان دادند که اگر نتوانند موضوعی را حل کنند ،گزینهی
نهاییشان جنگ است .ایران هم همیشه گفته که علیرغم آمادگی کامل برای دفاع ،هیچ
وقت مایل نبوده که وارد جنگ شود .آن هم جنگی که احتمال اقدامات منجر به کشتار
جمعی زیاد باشد .چند جنگ اخیر با چند کشور نشان داده که غربیها و آمریکاییها سربازان
خود را داخل کشور در حال جنگ نمیآورند ،از راه دور میجنگند و کارشان نابود کردن زیر
ساختهاست .ما هیچ مایل نیستیم که وارد چنین جنگی شویم .اگر چه در مقطعی بعضیها
شعار میدادند ،اما آقای روحانی هم در تبلیغاتش و هم در سوابقش به گونهای بود که دنیا

او را برای جلوگیری از جنگی دیگر در خاورمیانه مناسبدید و آنها هم استقبال کردند .در
گذشته هیچوقت مذاکرات هستهای پیشرفت نداشت .ولی مذاکرات دولت آقای روحانی با
روندی منطقی پیشرفت کرد .چون آقای ظریف تخصص مذاکره را از پیش داشت و تیم
خوبی هم تشکیل داده بود ،با منطق برخورد میکرد و با طرفهای غربی و آمریکایی مذاکره
میکردند .در این مقطع هم ما جدی بودیم و هم آنها جدی بودند .البته در داخل رقابت
سیاسی روی اصل موضوع سایه انداخته بود و هر روز چیزی گفته میشد که شما به عنوان
مسؤوالن سایت تخصصی از آن مطلع بودید .بیشتر سیاست داخلی بود و هنوز هم همین
است و االن که به همین جا رسیدیم ،افرادی هستند که میگویند اگر این دولت موفق شود
تحریمها را بردارد و زندگی در کشور ما عادی شود ،مردم به ناحق بودن حرفها و شعارهای
آنها پی میبرند .مخصوص ًا وقتی میبینند خارجیها با این وسعت برای کار کردن با ما
میآیند ،فکر میکنند میدان از دستشان به طور کلی گرفته میشود .چون تمام کارهای
آنها سیاسی ،جناحی و باندی بوده ،برای آنها مهم است که اینگونه نشود.
برخیها میگویند که برجام ضمانت اجرا ندارد .برخیها مثل دولتیها
و مذاکره کنندگان خودمان میگویند که مهمترین مؤلفه ضمانت اجرایی
برجام ،قدرت ملی ایران است .میخواهیم نظر شما را بدانیم که اساساً
ضمانت اجرا و تضمین اجرای برجام چیست؟
خیلی روشن است .من فکر میکنم کسانی که این حرفها را میزنند ،یا میدانند و
سفسطه میکنند و یا نمیدانند .برای اینکه اجرا و عدم اجرای آن دو طرفه است .اگر آنها
کوتاه بیایند ،ما هم کوتاه میآییم .ما از روز اول کارهایی میکردیم که االن با آمادگی
بیشتری انجام میدهیم .چون در این فاصله تحقیقات کردیم و هنوز هم مشغول هستیم و
چیزی را از دست ندادیم .ما چیزی را از دست ندادیم .آب سنگین ما هنوز سر جای خودش
است .غنی سازی ما سر جای خودش است و به نسل پنجم رسیدیم و االن نسل پنجم ما
میتواند بیست برابر نسل اول تولید کند .در همین فاصله خیلی چیزها پیشرفت کرده است.
مثل همان تعلیق که پیشرفت کرده ،االن همینطور پیشرفت کرده است .چون هنوز اجرا
نکردیم .مث ً
ال اورانیوم هایی که بیست درصد درست کرده بودیم ،آنها به درد ما نمیخورد.
ما میخواستیم آنها را برای چه نگه داریم؟ ما برای سوخت بوشهر نگه داشته بودیم ولی به
درد بوشهر نمیخورد .با اینها به صورت دیگری رفتار کردیم .من فکر میکنم ما چیزی را از
دست نمیدهیم و اگر آنها زمانی تخلف کنند و اجرا نکنند ،ما آسانتر میتوانیم اجرا نکنیم
و یکدفعه همهی کارها با یک فرمان شروع میشود.
ولی در همین مجلس ما گفتند و کتبی نوشتند که برجام امنیت ملی کشور
را با خطر مواجه کرده است .حضرتعالی که تجربههای زیادی در حوزهی
امنیتی کشور دارید ،آیا امنیت ملی را در خطر میبینید؟
پایههای امنیتی کشور آن قدر قوی است که با این کار یک ذره خطر برای کشور ندارد.
برای امنیت ملی خطری ندارد؟
نه ،چه ربطی دارد؟
در بحث دفاعی و موشکی چطور؟
دفاع موشکی ما در برجام نیست و اص ً
ال وارد این موضوع نشدیم و حتی مذاکره کنندگان
ما هم اجازه نداشتند ،وارد آن شوند .رهبری فقط برای بحث روی برجام اجازه دادند .مث ً
ال
اینها میگویند که در پروتکل الحاقی آمده که سایتهای نظامی ما را ببینند .اما نمیگویند
که قبل از این و در زمان احمدینژاد دو بار اجازه صادر شده و آمدند و دیدند .همهی اینها
بهانه است و هیاهو میکنند .البته امتیازاتی دادیم و امتیازاتی هم گرفتیم .همین که آنها
ی را از بیست هزار به شش یا هفت هزار یا کمتر
ببینند که ما تعداد واحدهای غنی ساز 
و بیشتر آوردیم ،برای آنها یک امتیاز است و اینکه آب سنگین را با هزینهی آنها به یک
نوع دیگر تبدیل کنیم که پلوتونیوم در آن نباشد و همهی خواص آب سنگین را داشته
باشد ،برای ما پیشرفت است و یک تکنولوژی خیلی جدید را میگیریم .ما که پلوتونیوم را
نمیخواهیم ،چون به درد کار نظامی میخورد .تا آن مقداری که میدانم ،هیچ خطر ملی
وجود ندارد .ضمانت اجرای آن هم یک طرفه نیست .چون اگر آنها تخلف کنند ،ما هم
میتوانیم تخلف کنیم.
مقام معظم رهبری توصیه کردند که روال و روند قانونی برجام در مجلس
طی شود ،ولی این ماجرا نباید باعث دو دستگی و شکاف شود .کارشناسان
و خبرگان این حوزه هم در این زمینه وارد شوند و نظر بدهند .اما بعضیها
از ابتدا فضای بحثهایشان به گونهای است که برای دولت بن بست ایجاد
کنند .هدفشان از اول همین بود .میخواهم از حضرتعالی بپرسم برای
اینکه دولت حقوق همین مخالفان حتی اندک را هم رعایت کند ،شما چه
توصیهای دارید که روند اعتدالی پیش برود و حقوق مخالفان تأمین شود؟
ما از چند بعد دستاورد داریم .اینکه اینها چه کار کنند؟ باید گفت که مخالف حق دارد و اگر
در مجلس مطرح شد ،نظرش را بگوید و نهایت ًا رأیگیری شود ،چنین شد و شورای نگهبان
هم نظر شما را داده است .البته چون دولت قانون ًا الزم نمیدانست ،خودش نداد و اینها آمدند
طرح دادند .دولت هم مخالفت نکرد و دولتیها هم آمدند و دفاع کردند .یعنی قهر نکردند.
ولی خودشان برای این کار اقدام نکردند .دلیلش هم این بود که به عقیدهی آقای روحانی،

اینها چنین حقی ندارند و لزومی ندارد که مجلس ببیند و نظر دهد .چون رهبری هم صریح
نگفتند که الزم است مجلس ببیند .اما از لحاظ سیاسی خوب نیست مجلس برکنار باشد .اگر
مجلس تأیید کند ،یک پشتوانه است و قویتر میشود .همین اتفاقی که در مجلس افتاد و
ایشان هم میدانستند .چون قب ً
ال آقای الریجانی به آقای روحانی گفته بود که در مجلس رد
نمیشود .چون اینها فراکسیون بزرگی دارند و صد و هفتاد ،هشتاد نفر هستند و میدانست که
رأی میدهند .این جای نگرانی نداشت .اما بد اخالقیهای برخی واقع ًا بد اخالقی بود .یعنی
دلواپسها نه تنها در مجلس ،بلکه عدهای از انسانهای بیاطالع را تحریک میکردند که
حرفهای بدی بزنند .صدا و سیما به آنها میدان میداد که درآنجا تحلیلهای سطحی کنند.
البته تمام این کارها و مزاحمتهایی که میکردند ،به ضررشان تمام شد .چون ما میدانیم
و آنها هم میدانند که  80تا  90درصد مردم با این روند وتوافق موافق هستند و میخواهند
که راحت شوند و انرژی هستهای صلحآمیز را داشته باشند .مردم این را میخواهند .آنها
خودشان را بدنام کردند .جلسه دیروز و پریروز ( قبل از رای گیری مجلس) برای آنها خیلی
سنگین تمام شد و در جامعه مقدار زیادی برای خودشان مسأله درست کردند .چون اینها
خودشان را به گونهای به رهبری منتسب میکنند که مث ً
ال ما نظر ایشان را بیان میکنیم.
ایشان خودشان زبان دارند و بیشتر از همه هم میتوانند بگویند و میتوانستند جلوی آن را
بگیرند .نیاز به دعوا و حاشیهسازی نبود .خیلی بد بود که در مجلس این کار را کردند .البته
شیوهی رهبری همین است که میدان میدهد تا دیگران حرفهایشان را بزنند .اگر با اخالق
و براساس منافع ملی رفتار میکردند ،بد نبود .چون وقتی بحث میشود ،مردم هم مسایل را
میفهمند .اما اینگونه نشد.
مهمترین دستاورد توافق از منظر حضرتعالی چیست؟
او ًال آغاز تعامل ایران با کشورهای مهم و پیشرفته دنیاست .وقتی تحریمها برداشته شود،
میفهمیم که چقدر مشکل داشتیم .هنوز کسی نمیخواهد ابعاد خسارتهایی را که دیدیم،
بگوید .چون هنوز تمام نشده و موقع گفتن نیست .به هر حال تحریمهای ظالمانه متوقف و
تا حدودی هم جبران میشود .بعد هم با رونق پیش خواهیم رفت و کارهای ما بهتر میشود.
ثانی ًا موقعیت بینالمللی ما در دنیا بهتر میشود .موقعیت ما در دنیا بد شده بود .تا همین حد
هم ایرانیها عزتی در دنیا پیدا کردند .البته جنگیها فکر میکنند که عزت ما این است که
تندرویهای دنیا از ما خوششان بیاید که این کار ،همیشه آسان است .یعنی هر وقت میتوان
این کار را کرد .ما کشور بزرگی هستیم و باید در دنیا حرف بزنیم و کار کنیم و باید در مسایل
جهانی شرکت داشته باشیم .ایران میتواند وزنهی سنگینی در دنیا داشته باشد .مهمترین
دستاوردی که داشتیم ،این است که رسم ًا به عنوان کشوری که عضو باشگاه هستهای است،
شناخته شدیم .تا به حال قبول نکرده بودند .اما االن قبول کردند که هستیم .قبول کردند
غنیسازی کنیم .نیروگاه داشته باشیم و به صورت صلحآمیز از هر چه میخواهیم ،استفاده
کنیم .در مسأله هستهای در دنیا بعضیها جلوتر و بعضیها عقبتر هستند .مث ً
ال ژاپن هم
مثل ماست .حدود سی ،چهل کشور هستند که مثل ما اجازه غنیسازی صلح آمیز دارند و در
عین حال حق ندارند کار نظامی بکنند و ما هم مثل آنها میشویم.
ارزیابی شما از چشمانداز پیش روی برجام چیست؟ به نظر شما در مسیر
اجرای توافق در گام اجرایی ،جمهوری اسالمی ایران باید چگونه عمل
کند؟
ما باید به همانهایی که امضا کردیم ،عمل کنیم .منتها بنا شده که اینها هم وزن باشند
و تعیین هم کردند که مث ً
ال چه چیز در مقابل چه چیز عمل شود .االن آقای عراقچی مسؤول
هستند و از جزییات توافق اطالع دارد .در آن طرف هم فردی را گذاشتند که مطلع است.
تنظیم میکنند و یکی یکی اجرا میشود .ما در اینجا گیر نداریم .مگر اینکه یک طرف
بخواهد بهانه بیاورد که این نیاز به بحثهای دیگری دارد.
با توجه به تجربیات ارزشمندی که حضرتعالی در حوزهی سیاست
خارجی دارید ،میخواهیم بدانیم شما آینده جمهوری اسالمی ایران را با
توجه به دانش هستهای چگونه ارزیابی میکنید؟ فکر میکنید این مذاکرات
و توافق چه تأثیری در دانش و حوزه سیاست خارجی و داخلی داشته
است؟
بسیار تأثیر داشته است .اعتبار ایران باال میرود .این درست است که ما اجازهی رفتن به
طرف سالح هستهای را نداریم ،ولی اگر شرایطی پیش بیاید و ضرورت پیدا کند و یا دشمنی
پیدا کنیم که بخواهد از این سالح استفاده کند ،قدرت ما محفوظ است .آقای اوباما به این
قانع بود و همیشه هم میگفت که ما باید کاری کنیم که اگر ایران تصمیم گرفت ،یک
سال وقت داشته باشیم که جلویش را بگیریم .یعنی تا این قدر مسأله نزدیک است .بنابراین
من فکر میکنم که از این لحاظ ما به یک قدرت باالتر تبدیل میشویم .از لحاظ استفاده
صلح آمیز ،به خاطر همین موقعیت در ایتر پذیرفته میشویم که جزو آن  9کشور شویم که
میخواهند از گداخت هستهای انرژی بگیرند که یک انرژی پایان پذیر مثل نفت نخواهد بود،
بلکه یک منبع انرژی است که مواد اولیهاش آب دریاست و هیچ خطری هم برای هیچکس
ندارد .جوش هستهای مثل خورشید است .یعنی هم نور و هم حرارت در سطح باال میدهد.
االن در پالسما به بخشی رسیدیم که کار بزرگی است .البته آن پالسما بخش دیگری است.
االن آقای قرآن نویس دنبالش است و در دانشگاه آزاد اسالمی برنامهای ریختیم که مسأله
زبالهی کشور را با این پالسما حل کنیم .پالسما حرارتی فوقالعاده و کورههای کم خطر و
کم ضرری ایجاد و از زبالهها برق تولید میکند .االن ما برای زبالههای بیمارستانی هنوز
جایی را نداریم که مطمئن تصفیه کند .یعنی میکروبها به گونهای هستند که با حرارتهای
معمولی نمیمیرند .اما با پالسما میتوانیم اینها را پاک کنیم .االن دست ما از خیلی چیزها
خالی است که میتوانیم از این راه جلو برویم.
به عنوان سوال پایانی عرض کنم که حضرتعالی به عنوان یکی
ازسیاستمدارانی هستید که با ثبت خاطراتتان ،نقش ویژهای در ماندگاری
تاریخ و وقایع در جمهوری اسالمی ایفا کردید .میخواهیم نظرتان را راجع
به ثبت و ضبط مذاکرات هستهای بفرمایید و راهکاری برای این موضوع
بفرمایید که خبرنگاران و مذاکره کنندگان این حوزه چه کاری کنند و این
اقدام چه تأثیری برای آینده دارد؟
خاطراتی را که این آقایان حاضر در مذاکره دارند ،من ندارم .ما اطالعاتی را داریم و
چیزهایی را میدانیم که آنها به ما گزارش دادند یا منتشر کردند .حتم ًا آن آقایان خاطره
دارند.
آنها باید در این رابطه چکار کنند؟
اینها باید خاطرات را آماده کنند و موقع لزوم به اطالع مردم برسانند و وقتی که مباحث
سری نیست و جزو اسرار نیست ،مردم را خوب آگاه کنند.
دیگر ّ
نکتهای باقی نمانده که بفرمایید.
واقع ًا از بد اخالقیهایی که میشود ،بدم میآید .چون تکلیف این برخوردها در اخالق
اسالمی و انسانی کام ً
ال روشن است و به پرهیز از این اقدامات توصیه دارم.
چون باید با اینها که در مسائل سیاسی و اجتماعی بعضا بداخالقی می
کنند زندگی کنیم ،به نظرتان چه باید کرد؟
همینطور باید تحمل کرد و آستانه تحمل را باال ببریم .در همهی دنیا اینگونه است .هر
جا آزادی و رأیگیری هست ،همین است ،شما به آمریکا نگاه کنید که چه الم شنگهای
در کنگره در آوردند و آخرش هم شکست خوردند .در بقیهی جاها هم اینگونه است .اگر
مسأله آزادی و رأی گیری باشد ،همه از این بازیها را دارند و باید به اینها عادت کنیم و
بلد باشیم.
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سیدحسین مرعشی
سخنگوی حزب کارگزاران
سازندگی:

در پساتحریم
میتوانیم
 300میلیارد دالر
سرمایهجذب کنیم

رئیس دفتر سیاسی حزب کارگزاران
سازندگی گفت :پیشبینی ما این است
که پس از تحریمها حداقل 300
میلیارد دالر سرمایهگذاری میتواند در
ایران انجام شود.
به گزارش ایسنا ،حسین مرعشی
در همایش "توسعه کرمانشاه پس
از تحریمها" که از سوی حزب
کارگزاران سازندگی استان کرمانشاه
در تاالر انتظار برگزار شد ،از انتخابات
سال 1392به عنوان نقطه عطفی در
تاریخ کشور یاد کرد که ایران را در
مسیر جدیدی قرار داد.
وی به بحرانها و ناامنی موجود
در کشورهای همسایه ایران و منطقه
اشاره کرد و گفت :در این شرایط و با
تدبیر دولت در موضوع هستهای ،امنیت
ایران تضمین شد و با وجود تالش
دشمنان و مطرح کردن گزینههای
مختلف برای مقابله با ایران ،کشورمان
در یک حاشیه امن قرار گرفت .این
فعال سیاسی افزود :امروز همگان به
این نتیجه رسیدهاند که بدون ایران
قدرتمند ،خاورمیانه آرام نخواهد
شد.
وی با بیان اینکه وارد فصل
جدیدی از حیات سیاسی و اقتصادی
کشور شدهایم ،گفت :اما اینکه توافق
مشکالت ما را حل میکند یا نه به
همت و نوع نگاه خودمان و طرحهایی
که برای استفاده از این فضا داریم،
بستگی دارد.
وی اظهار کرد :نباید انتظار داشت
در پساتحریم همه مشکالت ما رفع
شود ،مشکالت ما مشکالت واقعی
است و مرتفع شدن آنها به تالش
خودمان بستگی دارد .وی افزود :در
دوران پساتحریم ،به خود ما بستگی
دارد که راه آسان را انتخاب کرده و
کاال وارد کنیم ،یا اینکه به دنبال وارد
کردن تکنولوژی ،سرمایه و  ...به کشور
باشیم .مرعشی ادامه داد :در شرایط
پس از تحریم سه امکان مشخص
شامل امکان ورود تکنولوژی ،امکان
استفاده از پول ارزان و امکان استفاده
از بازار مصرف بینالمللی در اختیارمان
قرار خواهد گرفت و باید از این امکانات
استفاده کنیم.
وی با بیان اینکه برای استفاده از
این فرصت باید آماده باشیم ،گفت:
بدون طرح و پروژه مطالعه شده
نمیشود با دنیا حرف زد و اگر حرف
مشخص و تعریف شده نداشته باشیم
نمیتوانیم سهم خوبی از شرایط
پساتحریم بگیریم.
وی در ادامه گفت :استان کرمانشاه
هم باید خود را برای استفاده از این
شرایط آماده کند و پروژه تعریف شده
داشته باشد .مرعشی افزود :مزیت
بزرگ استان کرمانشاه هم مرز بودن با
کشور عراق است و باید از آن استفاده
کند .وی گفت :همچنین بزرگان
کرمانشاه باید تمرین در کنار هم بودن
را جدی بگیرند.
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آیت اهلل هاشمی رفسنجانی:

دگم انديشان ،زنان را خانه نشين ميخواهند
خانمها از كانديدا شدن در انتخابات نترسند

آیت اهلل هاشمی رفسنجانی در پیامی به
دومین گردهمایی استانی "زنان تالشگر در
عرصه اصالح و توسعه" ،تاكيد كرد :زنان
ایرانی باید به این حقیقت مسلّم در انقالب
اسالمی به عنوان دستاورد مردمساالری
دینی اعتماد کنند تا به عنوان نیمی از جمعیت
جامعه ،با مشارکت فعال و مؤثر در انتخابات،
مطالبات خویش را در صندوقهای رأی فریاد
کنند و کسانی که قابلیت ،توانایی و ظرفیت
انجام وظایف انتخابی و انتصابی را دارند ،از
اعالم آمادگی و نامزدی نترسند و وارد میدان
عرضه اندیشههای خویش برای انتخاب مردم
شوند.
به گزارش پايگاه اطالع رساني آيت اهلل
هاشمي رفسنجاني ،متن كامل پيام ايشان
بدين شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی
و جعلناکم شعوب ًا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم
عنداهلل اتقیکم
(سوره مبارکه حجرات ،آیه شریفه )13
روزی که اسالم ندای عدالت اجتماعی را
با همه ابعادش در سرزمین حجاز سر داد ،هنوز
اکثریت مطلق مردم بر بستر جهالت در خواب
غفلت بودند و به قول قرآن کریم در آیات 58
و  59سوره نحل « َوإِ َذا بُ ِّش َر أَ َح ُد ُهم ب ِ أْ ُ
الن َثى
ْ
يم َي َت َو َارى م َِن ال َق ْو ِم
َظ َّل َو ْج ُه ُه ُم ْس َو ًّدا َو ُه َو َكظِ ٌ
ون أ ْمَ
ُ
َ
مِن ُسو ِء َما بُ ِّش َر ب ِ ِه أَ ُي ْمسِ ك ُه َعلى ُه ٍ
اب أَلاَ َسا َء َما َي ُ
ون» ،هرگاه
َي ُد ُّس ُه فِي ال ُّت َر ِ
حْك ُم َ
برای یکی از آنان مژده آورند که صاحب دختر
شده است ،چهرهاش سیاه میگردد ،در حالی
که خشم و اندوه خود را فرو میخورد ،از بدی
آنچه به آن بشارت داده شده ،از قبیله خود
روی میپوشاند .آیا آن دختر را با خواری نگاه
دارد یا در خاک پنهانش کند و چه بد داوری
میکنند!
تغییر این نگاه مردم ،یکی از معجزات

اجتماعی پیامبر اکرم(ص) بود که بعدها با
تعبیر «ام ابیها» برای حضرت فاطمه(س)،
زن را به اوج عزت و افتخار در خانواده و به
تبع آن در جامعه رساند.
در این فرصت اندک ،از فراز و فرودهای
جایگاه زن در ادوار مختلف اسالم میگذرم و
به مقطع انقالب اسالمی میپردازم .از همان
نخستین روزهای شروع مبارزه ،متوجه خالء
بزرگ حضور زنان در عرصههای علم و دانش
بودیم که خانوادههای متدین به خاطر فضای
اجتماعی ،فرهنگی و آموزشی آن روزها،
اقبالی به تحصیل دختران خویش نداشتند.
برای جبران این وضعیت ،مدارس خاصی را
با کمک متدینین بازار راه اندازی کردیم که
فارغ التحصیالن آن مدارس از نخستین زنان
مدیر ،در سالهای اول انقالب بودند.
اگرچه توطئههای گوناگون اوایل
انقالب اسالمی ،فرصت پرداختن به امور
زیربنایی ،از جمله ارتقای تحصیلی فرزندان
ایران را از انقالب گرفت و پس از آن
گرفتار یک جنگ تحمیلی  8ساله شدیم،
اما در تمام این سالها ،زنان به سهم خود،
پا به پای مردان از انقالب و تمامیت ارضی
ایران دفاع کردهاند که خاطرات بعضی از
زنان آزاده ،یکی از افتخارآمیزترین اسناد
برای اقناع افکار عمومی در جهت باور
قابلیتهای زن ایرانی است ،هرچند در
تمام این سالها دگماندیشان ،تندروها و
افراطیون با بهانههای بنیاسرائیلی سعی
در حصر زنان تحصیلکرده و اجتماعی در
چاردیواری منزل داشتند ،اما تحصیل زنان
در مقاطع تحصیلی و حتی حضور آنان به
عنوان مدیر ،دبیر و استاد دانشگاه ،راهی را
پیش روی جامعه گشود که دیگر با هیچ
سنگی بسته نخواهد شد.
زن ایرانی که روزگاری متاعی برای
سوءاستفادههای جنسیتی و حتی گاهی

سیاسی بود ،امروز به چنان جایگاهی رسیده
که با آزاداندیشی دینی و نواندیشی اسالمی،
به فکر فتح قلههای مدیریتی کشور است که
البته این مهم مستلزم رعایت شرایط و شروط
خاص است.
او ًال زنان ایرانی باید به این حقیقت
مسلّم در انقالب اسالمی به عنوان دستاورد
مردمساالری دینی اعتماد کنند تا به عنوان
نیمی از جمعیت جامعه ،با مشارکت فعال و
مؤثر در انتخابات ،مطالبات خویش را در
صندوقهای رأی فریاد کنند و کسانی که
قابلیت ،توانایی و ظرفیت انجام وظایف
انتخابی و انتصابی را دارند ،از اعالم آمادگی
و نامزدی نترسند و وارد میدان عرضه
اندیشههای خویش برای انتخاب مردم شوند.
البته زن تحصیلکرده حتی اگر عرصهای
برای نشان دادن تواناییهای مدیریتی
خویش نیابد و با تعابیر «همسر» و «مادر»
در خانواده بماند ،زیربناییترین خدمت را با
تربیت فرزندانی باسواد به جامعه مینماید که
کمترین دستاورد آن حضور خیل دختران و
پسران باسواد و درخشش آنها در آزمونهای
ملی و المپیادهای بینالمللی است که االن
شاهد آن هستیم.
اینجانب با تشکر از حسن سلیقه زمانی
دستاندرکاران برگزاری «دومین گردهمایی
استانی زنان تالشگر در عرصه اصالح
و توسعه» آن هم در آستانه برگزاری دو
انتخابات سرنوشتساز مجلس خبرگان
رهبری و مجلس شورای اسالمی ،امیدوارم
نتایج این اجتماع و مباحث آن ،تقویت عاقالنه
جامعه زنان برای احقاق حقوق بر حقشان
باشد که البته باید بدون تعصبهای مثبت و
منفی بر استعدادها و ظرفیتهای زنان ایرانی
تأکید شود.
اکبر هاشمی رفسنجانی
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام

دکتر محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه:

برای شرکت در مذاکرات سوریه هیچ
شرطی را نپذیرفتهایم
وزیر امور خارجه کشورمان با تاکید
براینکه ایران برای شرکت در نشست
وین برای حل بحران سوریه هیچ شرطی
را نپذیرفت ه است ،گفت :در این نشست
هیچگاه شرطی برای حضور ایران مطرح
نشده و اگر بود ما نمی پذیرفتیم.
به گزارش ایلنا ،محمد جواد ظریف
در بدو ورود به وین در جمع خبرنگاران با
بیان اینکه ایران هیچ وقت برای شرکت
در مجامع بینالمللی شرطی نپذیرفته و
نخواهد پذیرفت ،گفت :ایران کشوری
ثبات بخش بوده و هست و نمیتوان
برای آن شرطی گذاشت.
وزیر امور خارجه کشورمان با بیان
اینکه کشورهایی که برای حل بحران
سوریه فعالیت میکردند به این امر رسیدهاند که بدون ایران نمیتوانند به راهحلی معقول و
منطقی در مورد سوریه دست یابند ،ادامه داد :بحران سوریه ناشی از مسایل داخلی و خارجی
و تقویت نیروهای افراطی است.
وی افزود :جمهوری اسالمی با مواضعی که همواره داشته یعنی تاکید بر اینکه تصمیم
گیری راجع به آینده سوریه فقط مربوط به مردم سوریه است و دیگران باید از مداخله در
امور سوریه خودداری کنند و ما باید رسیدن به یک وحدت ملی در سوریه را تسهیل کنیم
وبا هدف تاکید بر همکاری و همراهی همه برای مبارزه با افراط و ترور در این کشور و
منطقه به این اجالس آمده ،تا درباره دیدگاه های خود و راهکارها برای رسیدن به راه حل
در این بحث بسیار خطرناک و ناراحت کننده و آزار دهنده و بدتر از همه کشتار مردم سوریه
و آوارگی چند میلیون نفر از مردم بیگناه سوریه بحث و گفتو گو کنیم.
وزیر امور خارجه کشورمان در مورد طرح احتمالی ایران برای حل بحران سوریه گفت:
ما همواره تاکید کردیم که راه حل سوریه باید مبتنی بر اصولی باشد که این اصول مورد
پذیرش همه است .عدم مداخله در امور داخلی سوریه ،مبارزه با تروریسم ،احترام به حاکمیت
و تمامیت ارضی سوریه ،احترام به حق مردم سوریه برای تعیین سرنوشتشان و هر طرحی
باید مراحلی را داشته باشد که شامل توقف درگیری ها ،مبارزه جمعی با تروریسم ،حکومت
وحدت ملی و رسیدن به یک راه حل دائمی گفتوگوها بین مردم سوریه و بین گروه های
سوری می شود وآمادگی داریم این موضوعات را در جلسه مطرح کنیم.
ظریف در پاسخ به این پرسش که آیا ایران با شرایطی در این نشست شرکت کرده است؟
تاکید کرد :ایران برای حضور در مجامع بینالمللی هیچ شرطی را نمی پذیرد .ایران یک
دولت و کشور ثبات بخش به منطقه بوده و نمی شود برای حضور ایران شرطی را قائل شد و
در این نشست هیچگاه شرطی برای حضور ایران مطرح نشده و اگر بود ما نمی پذیرفتیم.
وی در مورد مالقات با طرف های  ۵+۱در مورد برجام در جریان این سفر اظهار کرد:
با وزیر امور خارجه امریکا که منحصر به مسئله هستهای خواهد بود فقط درباره برجام
گفتوگو دارم که امروز عصر خواهد بود .مذاکراتی با خانم موگرینی درباره برجام و بحث
های منطقه ای خواهم داشت .بحث اراک و سایر بحث هایی که برای اجرای برجام نیاز
است مورد گفتوگو است.

متن بیانیه وزارت خارجه آمریکا درباره جزییات رفع تحریمهای ایران

وزیر امور خارجه آمریکا اخیرا با انتشار بیانیهای تصمیمات و مجوزهای الزم
برای رفع تحریمهای ایران بر اساس برنامه جامع اقدام مشترک را اعالم کرد.
به گزارش ایسنا ،به نقل از پایگاه اینترنتی وزارت امور خارجه آمریکا ،جان
کری در این بیانیه آورده است ،براساس اختیارات من به عنوان وزیر امور خارجه
شامل ،مسوولیت تفویض اختیار بدین وسیله تصمیمات و مجوزهای زیر درباره
تحریمهای ایران صادر میشود:
من براساس بند  1244iو  1245gو  1246eو  1247fقانون آزادی و منع
اشاعه ایران مربوط به سال  2012تصمیم گرفتم که ضروری است تا برای امنیت
ملی آمریکا از اجرای تحریمها براساس مفاد زیر تا جایی که برای اجرای برنامه
جامع اقدام مشترک (برجام) الزم است ،چشم پوشی شود که شامل تعهدات آمریکا
در ارتباط با تحریمهایی است که در بندهای  17.1و  17.2و  17.5ضمیمه پنج
برجام توصیف شده است و همانطور که در آخرین پاراگراف گفته شده ،به شرح
زیر قابل اجرا است:
 .1بند  )1()c(1244قانون آزادی و منع اشاعه ایران:
 .aمعامالت اشخاص غیرآمریکایی و
 .bمعامالت اشخاص آمریکایی برای فروش هواپیمای مسافربری و قطعات
یدکی و اجزاء این هواپیماها و خدمات مرتبط به ایران همانطور که در بند 5.1.1
ضمیمه دو برجام توصیف شده است به شرط این که دفتر کنترل دارایی خارجی
هر نوع مجوزهای الزم را صادر کند و هر نوع معامالت شامل اشخاص در فهرست
تعیین شده دفتر کنترل دارایی خارجی به عنوان اشخاص و اتباع ممنوع شده
مستثنی میشود.
 .2بند  )d(1244قانون آزادی و منع اشاعه ایران برای معامالت به وسیله
اشخاص غیرآمریکایی به استثناء هر نوع معامالتی که در فهرست تعیین شده دفتر
کنترل دارایی خارجی به عنوان اشخاص و اتباع ممنوع شده قرار دارند.
 .3بند  )2()H(1244قانون آزادی و منع اشاعه ایران برای معامالت به وسیله
اشخاص غیرآمریکایی به جز معامالتی که شامل اشخاصی شود که در فهرست
تعیین شده دفتر کنترل دارایی خارجی به عنوان اشخاص و اتباع ممنوع شده قرار
دارند.
 .4بند  )A()1()A(1245از قانون آزادی و منع اشاعه ایران برای معامالت
اشخاص غیرآمریکایی به جز معامالتی که شامل اشخاصی شود که در فهرست
تعیین شده دفتر کنترل دارایی خارجی به عنوان اشخاص و اتباع ممنوع شده قرار
دارند.
 .5بند )B()1()A(1245از قانون آزادی و منع اشاعه ایران برای معامالت
اشخاص غیرآمریکایی به جز معامالتی که شامل اشخاصی شود که در فهرست
تعیین شده دفتر کنترل دارایی خارجی به عنوان اشخاص و اتباع ممنوع شده قرار
دارند.
 .6بند  )C()1()A(1245از قانون آزادی و منع اشاعه ایران برای معامالت
اشخاص غیرآمریکایی جهت فروش ،تامین و انتقال مستقیم یا غیرمستقیم مواد
توصیف شده در بند  )d(1245به یا از ایران و خدمات مرتبط در ارتباط با این مواد
که به شرح زیر است:
( )aقرار است در ارتباط با انرژی ،کشتیرانی یا بخش کشتی سازی ایران
استفاده شود یا به یک کاربرد نهایی در یک بخش یا بیش از یک چنین بخشهایی

مجددا فروخته ،انتقال یا تامین شود.
( )bبرای هر شخص یا شرکت ممنوع شده براساس  E.O13599فروخته یا
تامین یا انتقال داده شود یا برای چنین فرد یا شرکتی مجددا فروخته یا انتقال یا
تامین شود.
( )cبراساس بند  )3()e(1245قرار است همانطور که در آن توصیف شده است
مورد استفاده قرار گیرد یا برای استفاده در برنامه هستهای ایران مجددا فروخته،
انتقال یا تامین شود به استثناء معامالتی که؛ ( )iاشخاصی که در فهرست تعیین
شده دفتر کنترل دارایی خارجی به عنوان اشخاص و اتباع ممنوع شده قرار دارند،
( )iiفروش ،تامین یا انتقال مواد توصیف شده در بند  )d(1245که شبکه تدارک
تعیین شده در پارگراف  16قطعنامه  2231شورای امنیت سازمان ملل متحد و بند
 6ضمیمه شش برجام در مواردی که از شبکه تدارک به کار گرفته شده باشد آن را
تایید نکرده باشد یا ( )iiiفروش ،تامین یا انتقال مواد توصیف شده در بند )d(1245
در صورتی که این مواد فروخته ،تامین ،انتقال ،انتقال مجدد یا فروخته شده باشد یا
غیر از آن بهطور مستقیم یا غیرمستقیم برای استفاده در ارتباط با نظامی یا برنامه
موشک بالستیک ایران تامین شده باشد.
 .7بند  )c(1245قانون آزادی و منع اشاعه ایران برای معامالت اشخاص
غیرآمریکایی که براساس بند  )1()a(1245قانون آزادی و منع اشاعه ایران
همانطور که در پاراگرافهای  4-6باال توصیف شده است در حوزه ابطال قرار
دارند بجز هر نوع معامالت اشخاصی که در فهرست تعیین شده دفتر کنترل دارایی
خارجی به عنوان اشخاص و اتباع ممنوع شده قرار دارند.
 .8بند  )a()1()a(1246قانون آزادی و منع اشاعه ایران برای مقررات مربوط
به خدمات بیمه یا بیمه یا بیمه مجدد اشخاص غیرآمریکایی مرتبط با فعالیتهایی
شامل ایران که در بندهای  17.1و  17.2و  17.5ضمیمه  5برنامه جامع اقدام
مشترک توصیف شده است به استثنای هر نوع معامالت اشخاصی که در فهرست
تعیین شده دفتر کنترل دارایی خارجی به عنوان اشخاص و اتباع ممنوع شده قرار
دارند.
 .9بند  )b)(i()1()a(1246قانون آزادی و منع اشاعه ایران مربوط به خدمات
بیمه یا بیمه یا بیمه مجدد اشخاص غیرآمریکایی به استثنای هر نوع معامالت
اشخاصی که در فهرست تعیین شده دفتر کنترل دارایی خارجی به عنوان اشخاص
و اتباع ممنوع شده قرار دارند.
 .10بند  )b)(ii()1()a(1246قانون آزادی و منع اشاعه ایران مربوط به خدمات
بیمه یا بیمه یا بیمه مجدد اشخاص غیرآمریکایی برای معامالتی که براساس بند
 )b), (c()1()a(1246قانون آزادی و منع اشاعه ایران که در پارگراف های پنج و
شش باال تشریح شده است ،در حوزه ابطال قرار دارند ،به استثنای هر نوع معامالت
اشخاصی که در فهرست تعیین شده دفتر کنترل دارایی خارجی به عنوان اشخاص
و اتباع ممنوع شده قرار دارند.
 .11بند  )c( )1()a(1246قانون آزادی و منع اشاعه ایران مربوط به خدمات بیمه
یا بیمه یا بیمه مجدد به وسیله اشخاص غیرآمریکایی به یا برای افراد یا شرکت
ممنوعه صرفا براساس  13599 E.Oبه استثنای هر نوع معامالت اشخاصی که در
فهرست تعیین شده دفتر کنترل دارایی خارجی به عنوان اشخاص و اتباع ممنوع
شده قرار دارند.
 .12بند  )a(1246قانون آزادی و منع اشاعه ایران برای مقررات خدمات بیمه

یا بیمه یا بیمه مجدد به وسیله اشخاص غیرآمریکایی برای فروش هواپیمای
مسافربری و قطعات مربوطه و خدمات به ایران همانطور که در بند  5.1.1ضمیمه
 2برجام تشریح شده است به شرط این که اداره کنترل دارایی خارجی وزارت
خارجه مجوزهای الزم را صادر کرده باشد به استثنای هر نوع معامالت اشخاصی
که در فهرست تعیین شده دفتر کنترل دارایی خارجی به عنوان اشخاص و اتباع
ممنوع شده قرار دارند.
 .13بند  )A(1247قانون آزادی و منع اشاعه ایران در حدی که نهادهای مالی
خارجی نیاز به معامالت داشته باشندبه استثنای هر نوع معامالت اشخاصی که در
فهرست تعیین شده دفتر کنترل دارایی خارجی به عنوان اشخاص و اتباع ممنوع
شده قرار دارند.
بر اساس گزارش خبرگزاری صداوسیما ،در ادامه بیانیه جان کری آمده است:
من براساس بند  )5()d(1245قانون اختیار دفاع ملی برای سال مالی ( 2012قانون
عمومی  )112-81همانطور که اصالح شد ،تصمیم گرفتم به نفع امنیت ملی
آمریکا است تا براساس بند  )1()d(1245تا حدی که برای اجرای برجام نیاز است
از جمله تعهدات آمریکا در ارتباط با تحریمها که در بندهای  17.1و  17.2و 17.5
ضمیمه  5برنامه جامع اقدام مشترک توصیف شده است ،در معامالت نهادهای
مالی خارجی با بانک مرکزی ایران از اجرای تحریمها چشمپوشی شود به استثنای
هر نوع معامالت اشخاصی که در فهرست تعیین شده دفتر کنترل دارایی خارجی
به عنوان اشخاص و اتباع ممنوع شده قرار دارند و همانطور که در آخرین پارگراف
زیر گفته شد ،اجرا میشود.
من براساس بندهای  )1()d(212و  )1()b(213کاهش تهدید ایران و قانون
حقوق بشر سوریه مربوط به  ( 2012قانون عمومی  112-158و بند )A()1()c(4
قانون تحریمهای ایران ( 1996قانون عمومی  104-172و) 1701 50U.S.C
متوجه شدم که برای منافع امنیت ملی آمریکا حیاتی است تا درباره بهکارگیری
تحریمها براساس مقررات فوق برای اشخاص و شرکتهایی که وارد فعالیتهای
توصیف شده در بخش ( )1و ( )3زیر شدند یا قصد دارند بشوند ،چشم پوشی صادر
شود و همانطور که در آخرین پاراگراف زیر بیان شده است ،عمل شود:
 .1بند  )a( 212کاهش تهدید ایران برای معامالت به وسیله اتباع غیرآمریکایی
در مواردی که معامالت برابر فعالیتهای توصیف شده در بندهای  7.2.1و 4.3
و  4.4ضمیمه دو برجام باشد و شامل اشخاصی که در فهرست تعیین شده دفتر
کنترل دارایی خارجی به عنوان اشخاص و اتباع ممنوع شده قرار دارند ،نمیشود.
 .2بند  )a(213از قانون کاهش تهدید برای معامالت به وسیله اتباع غیر
آمریکایی در مواردی که معامالت برای فعالیتهای توصیف شده در در بند های
 4.1.5و  4.1.7ضمیمه دو برجام باشد و شامل اشخاصی که در فهرست تعیین
شده دفتر کنترل دارایی خارجی به عنوان اشخاص و اتباع ممنوع شده قرار دارند،
نمیشود.
.3بند  )a(5قانون تحریمهای ایران برای معامالت به وسیله اتباع غیرآمریکایی
در مواردی که این معامالت برای فعالیتهای توصیف شده باشد.
در پایان این بیانیه تاکید شده است که تصمیمات و مجوزهای ارائه شده در
باال ،زمانی که وزیر امور خارجه آمریکا تایید کند ایران اقدامات مرتبط هستهای
خود طبق ضمیمه پنج برجام را با استناد به راستیآزمایی توسط آژانس بینالمللی
انرژی اتمی انجام داده است ،به مرحله اجرا در خواهند آمد.

اقتصادی
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مديركل دفتر برنامه ريزي و اقتصاد مسكن وزارت راه وشهرسازی خبر داد
مدیرکل دفتر لوازم خانگی و صنایع فلزی وزارت صنعت
تشریح کرد

جزئیات تازه از کارت  10میلیون تومانی خرید
اقساطی کاالهای ایرانی
مدیرکل دفتر لوازم خانگی و صنایع فلزی وزارت صنعت با بیان
اینکه کارتهای خرید 10میلیونی برای تحریک تقاضا در بازار است
و امکان خرید و فروش ندارند ،گفت :کارتها به نام خریدار صادر
میشوند و او باید اقساط آنها را پرداخت کند.
به گزارش تسنیم ،عباس هاشمی با اشاره به اینکه دولت برای
خروج واحدهای تولیدی از رکود فعلی بازار طرحهایی را برای تحریک
تقاضا پیشبینی کرده است ،اظهار داشت :یکی از این طرحها فروش
اقساطی لوازم خانگی برای زوجهای جوان بود ،اما بهدلیل آنکه
تسهیالت این طرح از جانب واحدهای تولیدی پرداخت میشد و آنها نیز برای اجرایی
شدن این طرح توجیه نبودند ،نتوانستیم مشارکت کافی تولیدکنندگان را در اجرای این
طرح بههمراه داشته باشیم.
وی با بیان اینکه طرح فروش اقساطی لوازم خانگی برای زوجهای جوان همچنان
برقرار است ،افزود :اما تاکنون فروش اقساطی برای تولیدکنندگانی که نیازمند منابع مالی
هستند بهصرفه نبوده و چندان استقبالی از این طرح صورت نگرفته است.
مدیرکل صنایع فلزی وزارت صنعت به طرح دیگری که به خرید کاالهای مصرفی
بادوام اختصاص داشت ،اشاره کرد و گفت :در این طرح مصوب شده سقف تسهیالت 8
میلیون تومانی از طریق بانک به خریداران ارائه شود .اما بهواسطه آنکه این تسهیالت
با تضامین و نرخ سود باال به خریداران تعلق میگرفت آنها تمایلی برای گرفتن آن
نداشتند.
هاشمی به طرح جدید وزارت صنعت تحت عنوان "کارت اعتباری کاالی ایرانی 10
میلیون تومانی" اشاره کرد و افزود :در این طرح با نرخ سود مناسب کارتهایی در اختیار
خریداران قرار میگیرد که آنها اقدام به خرید کاالی ایرانی کنند.
وی در خصوص جزئیات ارائه این کارت ،گفت :وزارت صنعت برای اجرایی شدن این
موضوع مکاتبات و جلسات متعددی را با مسئوالن مربوطه برگزار کرد و در نهایت توانست
با فرآیندی ساده امکان خرید این کارت را برای خریداران به وجود آورد.
مدیرکل صنایع فلزی وزارت صنعت با تأکید بر اینکه در این طرح احتمال هرگونه
تخلف و انحراف به حداقل رسیده است ،اظهار داشت :ما از تجربیات گذشته استفاده
کردیم ،در این کارت اعتباری خریداران فقط اقدام به خرید کاالهای ایرانی که فهرست
آنها تهیه شده است اقدام میکنند.
هاشمی تصریح کرد :در حال حاضر فهرست تولیدکنندگان و کاالهای تولید داخل
مشمول این طرح تهیه شده است و بهمحض نهایی شدن تاریخ ارائه آن این فهرست
برای اطالع مردم اعالم عمومی خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه تمام کاالهای مشمول این طرح کدبندی شدهاند ،اظهار داشت:
خریداران با مراجعه به نمایندگیها و فروشگاههای معرفی شده با درج کدهای کاالهای
ایرانی اقدام به خرید آنها میکنند.
مدیرکل صنایع فلزی وزارت صنعت با بیان اینکه میزان مبالغ واریزی خرید مردم به
حساب کارخانه داران یا بنکداران پیشبینی شده است ،گفت :این کارتها بهشکلی دسته
بندی شده است که تولید کننده محصول میتواند با روشهای پرداختی متعدد اقدام به
دریافت منابع خود کند .مدیرکل صنایع فلزی وزارت صنعت اضافه کرد :در حال حاضر
زیرساخت اجرایی شدن این طرح در بانک مرکزی تهیه شده است ،اما هنوز چگونگی
ارائه این کارت تعیین نشده ولی این امر بهمنزله عدم توافق نیست بلکه هم اکنون در
حال جمعبندی پیشنهادات هستیم .هاشمی با تأکید بر اینکه این کارت یک نوع تحریک
کننده تقاضا در بازار است و امکان خرید و فروش ندارند ،افزود :کارتها به نام خریدار
صادر میشوند و او باید اقساط آنها را پرداخت کند ،حتی سقف زمانی نیز برای خرج کردن
این کارتها پیشبینی شده است.
بانک مرکزی اعالم کرد

قیمت مسکن به کف رسیده است

بانک مرکزی با انتشار آخرین تحوالت بازار مسکن در مهرماه امسال اعالم کرد
که وضعیت فعلی نشانگر کف قیمتی خانه در بازار شهر تهران است؛ بنابراین ماه های
پیش رو ،زمان مناسبی برای ورود خریداران مصرفی به بازار مسکن خواهد بود.
به گزارش ایسنا ،بنابر آنچه بانک مرکزی از تحوالت بازار مسکن در شهر تهران
در مهرماه سال جاری اعالم کرده است ،متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع
زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاههای معامالت ملکی شهر تهران
 3.9میلیون تومان بوده که نسبت به ماه قبل  0.5و نسبت به ماه مشابه سال قبل
 0.9درصد افزایش یافته است.
در ماه مورد بررسی تعداد آپارتمانهای مسکونی شهر تهران به  11.5هزار واحد
رسید که در مقایسه با ماه مشابه سال قبل  8.2درصد کاهش دارد در عین حال که
در قیاس با شهریور امسال هم کاهش حدود  10.4درصدی داشته است.
همچنین در ماه قبل از میان مناطق  22گانه شهرداری تهران ،بیشترین متوسط
قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده  7.9میلیون تومان و مربوط به
منطقه یک و کمترین آن با حدود دو میلیون تومان مربوط به منطقه  18بوده است.
بخش دیگری از این آمار به تحوالت اجاره بهای مسکن در ماه قبل اشاره دارد
که نشان می دهد شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق
شهری نسبت به شهریور ماه  11درصد و نسبت به مهر سال گذشته  12.4درصد
افزایش یافته است.
اما بانک مرکزی در نتیجه آمار و ارقامی که از بازار مسکن در مهرماه منتشر کرد
در تحلیلی اعالم کرده است که بررسی تغییرات قیمت مسکن در تهران در ماههای
اخیر بیانگر آن است که علی رقم کاهش حجم معامالت نسبت به دوره مشابه سال
قبل ثبات نسبی قیمتها در بازار برقرار است؛ بنابر این با توجه به اینکه قیمت مسکن
در دو سال اخیر تغییر چندانی نداشته ،وضعیت فعلی تا حدودی بیانگر کف قیمت
مسکن در بازار تهران است .بر این اساس ماههای پیش رو ،زمان مناسبی برای ورود
خریداران مصرفی بازار مسکن ارزیابی می شود.
بانک مرکزی همچنین پیش بینی کرده است که با مشخص شدن نتایج مذاکرات
هسته ای و کاهش نا اطمینانی در فضای اقتصاد کالن و همچنین مصوبات اخیر
شورای پول و اعتبار در کمک به تسهیل اعتباری بخش مسکن و ارتقای قدرت خرید
خانوارها بهبود معامالت بازار مسکن در فصل های آتی دور از انتظار نیست.

افزایش وام خرید مسکن
از  ۳۵به  ۶۰میلیون تومان

یک مقام مسئول در وزارت راه
وشهرسازی از  ۶۰میلیون تومان شدن وام
خرید مسکن  ۳۵میلیون تومانی با تصمیم
شورای پول و اعتبار خبر داد و گفت:
مصوبات دیشب دربلندمدت بر بازارمسکن
اثر میگذارد.
به گزارش مهر ،علی چگنی در خصوص
مصوبات شورای پول و اعتبار ،گفت :یکی
از مصوبات این است که سقف تسهیالت
صندوق یکم مسکن که برای شهر تهران
 ۸۰میلیون تومان ،مراکز استانها  ۶۰میلیون تومان و سایر
شهرها  ۴۰میلیون تومان بود ،االن عالوه بر تهران به سایر
شهرهای هم تسری یافته و این شهرها هم میتوانند از وام
 ۸۰میلیون تومانی استفاده کنند.
وی با اشاره به مصوبه دوم شورای پول و اعتبار ،اظهار
داشت :مصوبه دوم مربوط به حساب ممتاز بانک مسکن
است که این حساب در گذشته وام  ۳۵میلیون تومانی خرید
و ساخت و  ۱۰میلیون تومانی جعاله در اختیار متقاضیان
میگذاشت که االن این وام به رقم  ۶۰میلیون تومان
برای تهران ۵۰ ،میلیون تومان برای مراکز استانها و ۴۰
میلیون تومان برای شهرهای باالی  ۲۰۰هزار نفر افزایش
یافته است.
مديركل دفتر برنامه ريزي و اقتصاد مسكن با بیان
اینکه این وام از طریق سپرده گذاری و خرید اوراق در
فرابورس در دسترس متقاضیان قرار دارد ،افزود :متقاضیانی
که قصد خرید واحد مسکونی دارند ،می توانند از طریق
فرابورس اقدام به خرید اوراق کرده و این وام را تهیه کنند،
همچنین با سپرده گذاری مدت دار هم امکان دریافت این
وام وجود دارد.
چگنی با تاکید بر اینکه مصوبه دیگری که به طور

مستقیم بر بازار مسکن اثر گذار باشد ،در
تصمیمات جلسه گذشته شورای پول و اعتبار
نیست ،گفت :کاهش سپرده قانونی بانکها
نزد بانک مرکزی از جمله مواردی است
که بهصورت غیرمستقیم در بازار مسکن
تاثیر دارد ،چرا که قدرت وامدهی بانکها
را افزایش می دهد و می تواند افزایش
تسهیالت در بخش مسکن را به دنبال داشته
باشد.
وی با اشاره به اینکه در مصوبات دیشب
شورای پول و اعتبار موضوع کاهش سود بانکی مطرح
نشده است ،ادامه داد :کاهش سود سپرده و تسهیالت از
مواردی است که در مورد آن پیشنهاداتی مطرح شده اما
هنوز مصوبه ای در این خصوص به تصویب نرسیده است.
مدير كل دفتر برنامه ريزي و اقتصاد مسكن در پاسخ به
این پرسش که آیا این مصوبات تاثیری برای خروج از رکود
مسکن دارد؟ افزود :این مصوبات در بلندمدت خوب است
و به سمت هدف وزارت راه و شهرسازی که افزایش توان
خریداران است ،می رود اما در کوتاه مدت تاثیر چندانی
ندارد.
چگنی در خصوص اینکه آیا افزایش سقف تسهیالت
صندوق ممتاز تاثیری بر نرخ اوراق می گذارد یا نه؟ گفت:
این موضوع بستگی به تقاضا دارد ،چراکه اگر تقاضا افزایش
پیدا کند ،ممکن است قیمت اوراق هم باال برود.
وی درباره بسته خروج از رکود مسکن که از سوی
وزارت راه وشهرسازی به دولت پیشنهاد شده است ،اظهار
داشت :در این بسته موارد مختلفی دیده شده از جمله اینکه
وام جعاله از  ۱۰به  ۲۰میلیون تومان افزایش پیدا کند،
همچنین سقف تسهیالت صندوق پس انداز از  ۸۰به ۱۰۰
میلیون تومان افزایش یابد.

امکان تجمیع امتیاز صندوق پسانداز مسکن یکم با
اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیالت مسکن (اوراق
تسهیالت مسکن) توسط بانک مسکن فراهم شد.
به گزارش ایسنا ،بانک مسکن اعالم کرد دو مدل
تجمیع امتیاز صندوق پسانداز مسکن یکم با سایر
حسابها توسط این بانک فراهم شده است.
مدل نخست تجمیع

باشد ،تنها میتواند تسهیالت مرتبط با یکی از آن حسابها
را با تسهیالت حساب پسانداز مسکن یکم تجمیع کند.
مدل تجمیع دوم

جزئیات  2مدل تجمیع وام  ۶۰با  ۸۰میلیون تومانی
خرید مسکن

بر اساس این گزارش ،در مدل نخست ،امکان تجمیع امتیاز
«صندوق پسانداز مسکن یکم» با «اوراق گواهی حق تقدم
استفاده از تسهیالت مسکن» تا سقف  ۶۰میلیون تومان با
رعایت ضوابط و مقررات مربوطه امکانپذیر است.
به این معنا که اگر هر فردی که در بانک مسکن حساب
پسانداز داشته باشد میتواند پس از طی دوره یک ساله
و بر اساس ضوابط و شرایط حساب پسانداز مسکن یکم،
وام مربوط به این حساب پسانداز را درخواست کند که در
آن صورت بانک مسکن بر اساس میزان گردش مالیاش
در همان حساب پساندازی که دارد ،به او تسهیالت
خرید یا ساخت مسکن میدهد (مثال  ۲۰میلیون تومان)
سپس متقاضی دریافت تسهیالت مسکن با توجه به سقف
تسهیالت مسکن با اوراق گواهی حق تقدم تسهیالت
مسکن ( ۶۰میلیون تومان) با خرید اوراق تسهیالت ،این
مابهالتفاوت (مثال  ۴۰میلیون تومان در همان مثال گفته
شده) را جبران کند.
بانک مسکن اعالم کرده است :در صورتی که متقاضی،
چندین فقره حساب پسانداز مسکن در این بانک داشته

بر اساس اعالم بانک مسکن در مدل دوم ،تجمی ِع
تسهیالت «صندوق پسانداز مسکن یکم» با «صندوق
پسانداز مسکن جوانان» صورت میگیرد که شرایط آن
به این شرح است:
 .۱حداقل یک سال از تاریخ افتتاح حساب مسکن
جوانان از سوی متقاضی تا زمان درخواست تجمیع دو
صندوق سپری شده باشد.
 .۲حداقل متوسط موجودی حساب متقاضی در حساب
مسکن جوانان ،مطابق شرایط گردش حساب صندوق
پسانداز مسکن یکم باشد.
متقاضی تجمی ِع تسهیالت حسابهای «مسکن جوانان»
.۳
ِ
و «مسکن یکم» ،باید عالوه بر حساب پسانداز مسکن جوانان،
حساب صندوق پسانداز مسکن یکم نیز داشته و حداقل یک
دوره  ۶ماهه از زمان افتتاح آن سپری شده باشد.
از دیگر شرایط جدید دریافت وام  ۸۰میلیون تومانی
بانک مسکن بر اساس تغییرات جدید این بانک ،این
است که دارندگان حسابهای صندوق پسانداز مسکن
یکم میتوانند صرفا با بستگان نزدیک خود با مشارکت
دیگر اعضای خانوادهاش شامل پدر ،مادر ،همسر ،فرزند،
خواهر ،برادر ،نوه ،پدربزرگ و مادربزرگ افتتاح حساب،
اخذ تسهیالت یا درخواست انتقال حساب فیمابین خود
را بکند.

معاون امور مسکن و ساختمان خبر داد

پیشنهاد پرداخت وام حداکثری مسکن به دولت

معاون امور مسکن و ساختمان با بیان اینکه پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی در
تدوین بسته خروج از رکود پرداخت وام حداکثری است ،گفت :عملیاتی شدن افزایش
وام جعاله هنوز مشخص نیست و باید در این بسته گنجانده شود.
به گزارش تسنیم ،حامد مظاهریان با بیان اینکه سیاستهای بخش مسکن در گرو
بسته جدید خروج از رکود قرار گرفته است ،اظهار کرد :چون قرار است در این بسته
جامعنگری و بخش مسکن هم در آن لحاظ شود ،باید تا پایان هفته منتظر بمانیم.
وی با بیان اینکه در این بسته وامهای مختلف بخش مسکن نیز دیده شده است،
تصریح کرد :عملیاتی شدن افزایش وام جعاله از  10میلیون تومان به  20میلیون تومان
با توجه به زمان رونمایی از وضعیت مسکن در بسته خروج از رکود ،هنوز مشخص نیست
و باید در این بسته گنجانده شود.
وی در خصوص پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی به کارگروه تدوین بسته خروج از رکود اقتصادی اظهار کرد :پیشنهاد
ما حداکثر مبلغ الزم برای خروج مسکن از رکود با استفاده از تسهیالت خرید است .قیمت نهایی این وام هنوز تأیید نشده
و تا پایان هفته آینده مشخص خواهد شد.

ممنوعالخروج شدن
در صورت 10میلیون تومان
بدهی مالیاتی یا  300میلیون
تومان بدهی معوقه به بانکها

میزان بدهی بانکی و مالیاتی برای آنکه یک
شخص نتواند از کشور خارج شود ،تفاوتی  30برابری
دارد .به این ترتیب که  10میلیون تومان بدهی به
نظام مالیاتی کافی است تا فرد ممنوعالخروج شود ،در
حالی که این مجازات برای فرد بدهکاری که کمتر
از  300میلیون تومان به بانک بدهکار است اعمال
نمیشود.
به گزارش ایسنا ،طی سال جاری با اصالح
قانون مالیاتهای مستقیم سقف بدهی مالیاتی برای
ممنوعیت خروج افزایش پیدا کرد .از سوی دیگر بانک
مرکزی نیز در اقدام اخیر خود با اعالم بخشنامهای
سقف ممنوعیت خروج را برای بدهکاران بانکی
افزایش داد.
سازمان امور مالیاتی در اصالحیه قانون مالیاتهای
مستقیم که البته از سال آینده اجرایی میشود با هدف
کم کردن ممنوعالخروجان بدهکار و تسهیل قوانین
سقف ممنوعیت خود را تغییر داد .بر اساس بند 52
این اصالحیه ،ماده  202قانون مالیاتهای مستقیم
به این شکل تغییر کرد که از سال جدید اشخاص
حقوقی تولیدی که پروانه بهرهبرداری از مراجع قانونی
ذیربط را داشته باشند میتوانند تا  20درصد سرمایه
و تا سقف  500میلیون تومان بدهی مالیاتی داشته
باشند و ممنوعالخروج نشوند.
اما سایر اشخاص حقوقی بعالوه اشخاص حقیقی
تولیدی برای آنکه دچار ممنوعالخروجی نشوند نباید
بیش از  10درصد سرمایه ثبت شده یا بیش از 200
میلیون تومان به نظام مالیاتی کشور بدهی داشته
باشند.
با این حال شرایط برای اشخاص حقیقی غیر
تولیدی سختتر از دو مورد قبل است؛ به طوریکه
طبق اصالحیه تنها داشتن 10میلیون تومان بدهی به
سازمان امور مالیاتی کافی است تا فرد ممنوعالخروج
شود .این در حالی است که پیشتر این رقم معادل
یک میلیون تومان بود.
به این ترتیب اشخاص حقوقی تولید کننده  50برابر
اشخاص حقیقی و سایر اشخاص حقوقی و اشخاص
حقیقی تولیدی  20برابر اشخاص حقیقی میتوانند
بدهی مالیاتی داشته باشند و ممنوعالخروج نشوند.
در پی اعالم این تغییرات از سوی سازمان امور
مالیاتی ،بانک مرکزی نیز طی صدور بخشنامهای
سقف بدهی برای ممنوعالخروجان بانکی را به نفع
بدهکاران افزایش داد.
بر اساس بخشنامه جدید بانک مرکزی ،درخواست
ممنوعیت خروج تنها برای بدهکاران بانکی تا میزان
بدهی اشخاص حقیقی معادل  300میلیون تومان یا
باالتر و بدهی اشخاص حقوقی معادل  500میلیون
تومان یا باالتر صادر میشود .این در حالی است که
پیش از این این رقم معادل  200میلیون تومان بود.
در این بین همچنان اختالف فاحشی بین سقف
ممنوعیت برای خروج بدهکارانی که مالیات خود
را نپرداختهاند و بدهکارانی که تسهیالت خود را
بازپرداخت نکردهاند وجود دارد.
بر اساس مصوبات جدید سازمان امور مالیاتی و
بانک مرکزی ،بدهی ممنوعالخروجانی که بانک
مرکزی و نظام بانکی طرف حساب آنها است حداقل
 30برابر بدهی ممنوعالخروجانی است که معوقات
مالیاتی دارند .اگرچه شرایط برای واحدهای تولیدی
در قانون مالیاتی عادالنهتر است و سقف بدهی
مالیاتی و بانکی برای ممنوعالخروج شدن این دسته
از اشخاص حقیقی در هر دو قانون یکسان است ،اما
شرایط برای سایر اشخاص حقوقی و البته اشخاص
حقیقی تولیدکننده باز هم متفاوت است .به این ترتیب
اشخاص حقوقی غیر تولیدی یا حقیقی تولیدی که
از سوی سازمان امور مالیاتی ممنوع الخروج شناخته
میشوند ،تا  300میلیون تومان کمتر از مجموع
اشخاص حقوقی است که بدهکار نظام بانکیاند

کسری  10هزار میلیارد تومانی
بودجه دولت طی  3ماه اول سال
کسری بودجه دولت در سه ماهه اول سال جاری
به مرز  10هزار میلیارد تومان رسیده است.
به گزارش تسنیم ،کسری تراز عملیاتی و سرمایه
ای بودجه  94طی سه ماهه نخست امسال به حدود
 10هزار میلیارد تومان رسیده است.
بنابراین گزارش ،کسری بودجه امسال در فروردین
 4هزار میلیارد تومان ،اردیبهشت  4500میلیارد تومان
و خرداد نیز  1500میلیارد تومان بوده است.

اقتصادی
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رئیس کل بانک مرکزی تشریح کرد

جزئیات وام  25میلیون تومانی خرید خودرو

رئیس کل بانک مرکزی با اعالم
جزئیات برنامه تحریک تقاضا توسط
دولت ،اعالم کرد :سقف وام خرید
خودرو از  ۱۵به  ۲۵میلیون تومان
افزایش یافت.
به گزارش مهر ،ولی اهلل سیف
در نشستی خبری مشترک با رئیس
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
و وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد
اعالم جزئیات بسته سیاستی اقتصادی
دولت برای  ۶ماه دوم سال گفت :در
آذرماه سال  ۹۳با افت شدید قیمت نفت مواجه بودیم و اثرات آن در
اقتصاد مورد کنترل و مهار قرار گرفت .برهمین اساس ،در چهار فصل
سال  ۹۳نرخ رشد اقتصادی مثبت شد و کمترین آن مربوط به سه
ماهه آخر سال  ۹۳در حد  ۶دهم درصد بود.
رئیس کل بانک مرکزی با اعالم اینکه پیش بینی می شود در
سال  ،۹۴رشد اقتصادی کمتر از سال  ۹۳باشد ،افزود :بر این اساس
برای تحریک تولید و افزایش رشد اقتصادی ،تصمیم گرفته شد که
برای دوره گذار  ۶ماهه (از حال حاضر تا زمان پیاده شدن برجام)
تحرک در اقتصاد ایجاد کنیم که این امر منجر به رشد اقتصادی
مطلوب در سال  ۹۴شود.
وی ادامه داد :از ابزارهای مورد نیاز در این رابطه جهت گیری نظام
بانکی ،سیاستهای بانک مرکزی و بخش پولی است .بر این اساس،
دو جهت گیری توسط بانک مرکزی برای خروج از تنگنای مالی و
کاهش نرخ سود جاری کشور مدنظر قرار گرفته است.
سیف از ورود بانک مرکزی به بازار بین بانکی خبرداد و گفت:
سیاست نرخ ثابت  ۱۳درصد برای سپرده قانونی اجرایی خواهد شد
که قرار است به سیاست دامنه سپرده قانونی برای بانکهای تجاری
از  ۱۵به  ۱۳درصد تغییر یابد .بانک مرکزی برای انضباط بخشی
بانکها مجاز شد نسبت به پایبندی به سپرده قانونی برای آنها حدی
را تعیین کند که هر سه ماه یکبار مورد تجدید نظر قرار خواهد گرفت
که در پایان هر فصل این تجدید نظر مبنایی برای افزایش یا کاهش
نرخ خواهد بود.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه بخشی از سپرده قانونی
بانکها آزاد می شود و این امر بر روی کاهش نرخ سود اثرگذار
است ،افزود :ورود بانک مرکزی به بازار بین بانکی ،رفع تنگنای مالی
و هدایت سود به سمت دامنه مورد قبول که همان دامنه  ۱۵درصد
است ،منجر به تحرک تقاضا خواهد شد.
وی با بیان اینکه نرخ سود بانکی متناسب با تورم کاهش نیافته و
این اشکال بزرگی است ،گفت :بخشی از این امر به فعالیت موسسات
غیر مجاز بازمی گردد و بخشی نیز مربوط به مطالبات بانکها از
دولت است.
سیف خاطرنشان کرد :مجموعه این عوامل باعث شده است که
برعکس این قاعده قابل قبول که نرخ سود باید متناسب با تورم
کاهش یابد ،محقق نشده است اما بانک مرکزی زمینه ای ایجاد می
کند که در بازار بین بانکی تنگنای مالی برطرف شود و این امر به
کاهش نرخ رایج عملیات بانکی برای رفع عدم تعادل موجود کمک
خواهد کرد.
وی در مورد بانکهایی که نرخ سود ابالغی را اجرا نکرده اند،
گفت :در روزهای آینده اقداماتی که در این زمینه اجرایی خواهد شد،
اعالم میشود و در این زمینه بانکهای پیشتاز معرفی خواهند شد،
همچنین پرونده هایی در مورد بانکهایی که دامنه قابل قبول نرخ را
اجرا نکرده اند ،تشکیل شده است.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به پروژه تامین مالی تولید و
تسهیل اعتباری خریدار برای تحرک بخشی به بخش تولید ،تصریح
کرد :با توجه به مصوبه دو جلسه پیش شورای پول و اعتبار درمورد
عقد خرید دین که به بانکها ابالغ شده ،زمینه ای ایجاد شده است
که بر اساس آن ،اسناد ناشی از فروش مدت دار محصوالت تولیدی
در بانک مربوطه تنزیل شود و اسناد را بانک مرکزی تامین منابع

کند.
وی ادامه داد :کاالیی که به دلیل
عدم تقاضا و امکان نقدینگی در انبارها
مانده و با انباشت مواجه شده است ،با
این طرح به سرعت به فروش خواهد
رفت و متناسب با آن عامالن عمده و
خرده فروشان می توانند از این مزیتها
و فرصتها استفاده کنند.
رئیس کل بانک مرکزی گفت:
بانکهایی که با نرخ روز منابع از بانک
مرکزی می گیرند ،مجاز می شوند که
اسناد ناشی از فروش مدت دار را در شرکتهای تولیدی تنظیم کنند
و مستندات خود را می توانند به بانک مرکزی بیاورند و بانک مرکزی
می تواند در این نرخها تجدیدنظر کند .بانک مرکزی با نرخ  ۱۴درصد
منابع را در اختیار بانکها قرار می دهد و بانکها هم می توانند با نرخ
 ۱۶درصد در اختیار تولید قرار دهند.
سیف اظهارداشت :در این راستا ،از وزارت صنعت تقاضا شده است
که لیست شرکتهایی که با انباشت تولید مواجه هستند را اعالم کند
تا به سرعت از طریق این مدل بتوانیم تحرک و گردش جدیدی را
برای آنها ایجاد کنیم تا بتوانیم از رکود خارج شویم.
وی در مورد تحرک بخشی به بخش خودرو نیز گفت :تصمیم
خاصی در این زمینه گرفته شده که براساس آن ،در نهایت مصرف
کننده می تواند تا  ۸۰درصد قیمت خودرو و تا سقف  ۲۵میلیون تومان
را به صورت وام دریافت کرده که به صورت  ۸ساله نیز آن را می توان
بازپرداخت کند .نرخ سودی که در این زمینه اعمال می شود ،از طریق
نمایندگی های مجاز  ۱۶درصد است و اسناد توسط خودروسازان در
بانک مربوطه با نرخ  ۱۶درصد خریداری می شود اما بانک مرکزی
آن را با نرخ  ۱۴درصد تنزیل می کند.
رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد :برای تسهیل خرید
برای افرادی که کاالی مصرفی بادوام می خرند ،بانکها می
توانند از مکانیزم کارت اعتباری استفاده کنند؛ به صورتی که بانکها
مجاز هستند کارت اعتباری برای مشتریان خود ،کارمندان دولت و
بخش خصوصی و افرادی که درآمد مشخص دارند ،از طریق خرید
محصوالت داخلی اقدام کنند .این اعتبار  ۱۰میلیون تومان متناسب با
توان پرداخت و شرایط گیرنده است که البته می تواند متفاوت باشد.
نرخ سود کارتها برای صاحب کارت  ۱۲درصد است و منابع بانک
مرکزی با نرخ  ۱۰درصد در اختیار بانکها قرار میگیرد.
وی گفت :برای تحرک بخشی در بخش ساخت و ساز نیز از
وزارت راه و شهرسازی خواسته ایم که برای اصالح بافت های
فرسوده لیست و پروژه ها را به بانک مرکزی اعالم کند .وزارت نفت
نیز موظف شده است که لیست پروژه های صرفه جویی در بخش
انرژی را برای اختصاص منابع به بانک مرکزی ارسال کند.
سیف در پایان یادآور شد :بانک مرکزی برای تحرک بخشی به
بخش تولید عالوه بر اقدامات مذکور ،موظف شده است که ماهانه
نتایج اقدامات صورت گرفته برای فروش کاالهای واحدهای تولیدی
را مورد بررسی قرار دهد و عکس العملهای الزم را بررسی کند.
در عین حال ،تمامی این اقدامات برای شش ماهه دوم سال جاری
طراحی شده است تا تحرک ملموس برای اقتصاد ایجاد شود.
رئیس کل بانک مرکزی همچنین در پاسخ به سئوالی درباره
سیاست بسته دولت برای ارز تک نرخی گفت :فضا و شرایط برای
اجرای برنامه یکسان سازی نرخ ارز آماده است اما به دلیل ضرورت
وجود کانالهای بین بانکی ،بعد از پیاده سازی و عملیاتی شدن برجام،
 ۶ماه زمان نیاز دارد .بر این اساس در اوایل سال  ۹۵می تواند عملیاتی
شود و مقدمات آن فراهم شده است.
سیف تصریح کرد :امکانات اخیری که در رابطه با تسهیالت نظام
بانکی و نرخ سودی که برای خریدهای مدتدار با نرخ  ۱۲و ۱۶
درصدی از سوی نظام بانکی در نظر گرفته شده ،ممکن است در سال
بعد اجرایی نشود ،چراکه آن زمان نرخ به صورت طبیعی حدود همین
اعداد است ،بنابراین مردم ممکن است این فرصت را از دست بدهند.

مقامات دولتی میگویند ورود زودهنگام ۴.۵میلیون تقاضای
متفاوت شغلی به بازار کار جدی شده و دانشگاهها ایجاد کننده
 ۴۰درصد کل بیکاری کشور هستند .همچنین از هر ۱۰۰
فارغالتحصیل دانشگاهی ۱۱نفر بیکار میمانند.
به گزارش مهر ،مقامات دولتی مرتبا هشدار می دهند ۴
میلیون و  ۵۰۰هزار نفر که در حال حاضر دانشجو هستند بزودی
متقاضی کار خواهند شد ولی بازار کار در شرایط فعلی ظرفیت و
توان پذیرش آنها را ندارد .در عین حال ،دانشگاه ها بی توجه به
اینگونه مباحث در حال رقابت برای جذب و پذیرش جوانان و ُپر
کردن صندلی های خالی مانده دانشگاه ها هستند.
گویی سیاست گذاری ها در این دو بخش سالهاست بدون
هماهنگی صورت می گیرد و این روند همچنان نیز ادامه دارد،
دانشگاه ها به راه خود می روند و بازار کار نیز .چنین به نظر می
رسد که سیستم آموزش عالی کشور برای تامین نیاز بازار کار نیرو
تربیت نمی کند و تنها می خواهد بار خود را به مقصد برساند.
افت شدید اعتبار مدارک دانشگاهی

بهتر است.
معموال دانشجویان در رشته های علوم انسانی و نظری در
دوره تحصیل با مباحث دنیای واقعی کار آشنا نمی شوند و تازه
پس از دوران فراغت از تحصیل است که به این مشکل برخورد
کرده و آن را لمس می کنند .کارشناسان بازار کار می گویند باید
این روند متوقف شده چرا که دیگر کشور به افراد با مدارج باالی
علمی که مهارت انجام کار ندارند ،نیازی ندارد.
کشور با انبوهی از جوانان فارغ التحصیل دانشگاهی مواجه
است و در این زمینه کمبودی وجود ندارد .چیزی که مهم است
اینکه باید در رشته های دانشگاهی بازنگری اساسی صورت گیرد.
اگر جوانان در زمان ورود به دانشگاه ها متوجه هدر دادن عمر
گرانبهای خود و هزینه در رشته ای که برای آن نیازی در بازار
کار وجود ندارد نیستند ،این سیستم آموزشی است که باید آنها را
آگاه و به راه درست هدایت کند.
برخی فقط میخواهند مدرک بگیرند

رئیس کل بانک مرکزی اظهار داشت :البته عالوه بر این نرخ سود
که به صورت ترجیحی از سوی دولت برای خرید کاال در نظر گرفته
شده ،تولیدکنندگان هم ممکن است تخفیفهایی ارائه دهند که از
سوی وزارت صنعت ،معدن و تجارت باید پیگیری شود.
وی افزود :در سال  ۹۳به هیچ عنوان بانک مرکزی سیاست
انقباضی نداشته و هماهنگ با اهداف اقتصاد کالن پیش رفته است،
ضمن اینکه اجازه دادیم بخشی از منابع نیز از سوی بانکها به اقتصاد
تزریق شود ،در حالی که برخی نرخ رشد نقدینگی را «مبالغهآمیز»
عنوان کردند.
سیف گفت :در شرایط موجود ،تنگناهای مالی داریم و بانکها در
مواجهه با تقاضا ممکن است نتوانند پاسخگو باشند.
زمان ارائه وام  25میلیونی خودرو و خرید اقساطی
کاال

رییس کل بانک مرکزی از اجرایی شدن سیاستهای اعتباری
این بانک در رابطه با فروش اقساطی کاالهای داخلی از جمله وام 25
میلیونی خودرو از نیمه دوم آبان خبر داد .بعد از تصویب سیاستهای
اعتباری بانک مرکزی برای اجرایی شدن بسته رونق اقتصادی
که تسهیالت  25میلیونی خودرو ،کارتهای اعتباری  10میلیونی
همچنین خرید دین کاالهای داخلی (خرید اوراق و اسناد تجاری به
بهایی کمتر از مبلغ اسمی) از جمله آنها بودند ،ولیاهلل سیف امروز در
حاشیه همایش تراکنش در پاسخ به ایسنا درباره زمان اجرایی شدن
این سیاست اظهار کرد :تمامی سیاستهای اعتباری بانک مرکزی
در رابطه با اجرایی شدن بسته رونق اقتصادی از نیمه دوم آبانماه در
دستور کار قرار گرفته و اجرایی میشود.
وی همچنین در مورد میزان منابع الزم برای مجموع سیاستهای
اعتباری بانک مرکزی و تسهیالتدهی برای فروش اقساطی کاالهای
داخلی رقم مشخصی اعالم نکرد ،اما توضیح داد که بانک مرکزی در
این مورد مسوول مراقبت از تاثیر ارائ ه این اعتبارات بر رشد نقدینگی و
تورم نیز خواهد بود و با مالحظات کافی این روند را پیش میبرد.
 2برنامه بانک مرکزی برای تسهیل بازرگانی خارجی
رییس کل بانک مرکزی همچنین در این همایش به دو برنامه
این بانک برای تسهیل بازرگانی خارجی در شرایط پساتحریم نیز
اشاره کرد و گفت :برنامه اول بازگشت دوباره بانک مرکزی و
بانکهای جداشده از شبکه جهانی سوئیفت به آن شبکه است ،چرا
که عدم حضور گسترده در گذشته موجب ایجاد مشکالتی در بازرگانی
خارجی شد که امیدواریم در آینده این مسائل برطرف شود.
سیف ادامه داد :برنامه دوم ما برای تسهیل بازرگانی خارجی
اتصال شبکه ملی پرداخت به شبکههای خرد و کالن بینالملل از
جمله سوئیچ پرداخت کارتی کشورهای همسایه و شبکههای معتمد
پرداخت کارتی در دنیاست که البته نقشه راه دستیابی به آن در دستور
کار قرار دارد.
راهاندازی جامعه بدون پول نقد

سیف همچنین به برنامه بانک مرکزی برای کاهش هر چه
بیشتر استفاده از پول نقد در کشور اشاره کرد و افزود :حجم
باالی مبادالت در نظامهای پرداخت و گسترش نفوذ ابزارهای
پرداخت الکترونیک حتی در دورترین نقاط کشور ،باعث شده،
تقاضای اسکناس و مسکوک در دست اشخاص ،روندی کاهشی
به خود بگیرد به نحوی که نسبت اسکناس و مسکوک در دست
اشخاص از نقدینگی به عدد  3.64درصد در خرداد ماه امسال
رسید که نسبت به مدت مشابه دو سال پیش از آن بیشتر از 2
واحد درصد کاهش را نشان می دهد و این روند همچنان ادامه
خواهد یافت زیرا کاهش این نسبت یکی از عوامل اصلی افزایش
ضریب فزاینده و سالم سازی نقدینگی در دولت یازدهم بوده و
باعث شده برای تامین نقدینگی ،پول پرقدرت کمتری به اقتصاد
کشور تزریق شود .در همین راستا ما قصد داریم نخستین جامعه
بدون پول نقد را در کشور به صورت آزمایشی در جزیره کیش
راهاندازی کنیم.

فارغالتحصیالن دانشگاهها 40 ،درصد لشکر بیکاران!

سال ها رویه ورود صدها هزار جوان به دانشگاه ها پس از طی
دوره متوسطه ادامه دارد ،بدون اینکه اندک تمایلی در دانشگاه
ها و یا سایر سازمان های مسئول در این بخش برای شناسایی
نیازهای روز بازار کار و تربیت نیرو در آن بخش ها وجود داشته
باشد .دانشگاه ها می گویند اساسا رسالتشان چیز دیگری است و
این آنها نیستند که باید در زمینه کاستی های بازار کار نیازسنجی
کنند.
مشکل در هر کجا باشد و مسئول هر سازمانی که باشد باعث
شده تا امروز صدها هزار نفر از دانشگاه ها فارغ التحصیل شوند
و متاسفانه مهارت انجام کار نداشته باشند .افراد بین دو تا چند
سال از عمرشان را در دانشگاه های کشور صرف کرده اند ،بدون
اینکه آموزشی به آنها بر اساس نیازهای شغلی در آینده داده شود
و یا حتی قبل از ورود جایی به آنها بگویند چه چیزی بخوانند

البته نمی توان این مسئله را نیز از یاد بُرد که تب مدرک
گرایی و تمایل شدید به تحصیالت در سطح عالی دانشگاهی نیز
در جامعه وجود دارد و این مسئله نیز باعث بدتر شدن اوضاع شده
است .همچنین نباید این مسئله را نیز فراموش کرد که برخی
تالش می کنند فقط یک مدرک از دانشگاه داشته باشند نه اینکه
برای آن آینده شغلی هم متصور باشد.
از آنسو این مسئله وجود دارد که آیا کشاندن جوانان به
دانشگاه ها و ُپر کردن کالس ها در رشته های مختلف ،نوعی
کسب درآمد برای دانشگاه ها شده است؟ هر چند وظیفه آگاهی
بخشی به جوانان به نوعی وظیفه مدارس و سیستم آموزش و
پرورش در دوران تحصیالت پایه نیز است ،ولی دستکم می توان
از طریق بازنگری در برخی رشته ها ،توقف جذب تا مدت زمان
مشخصی ،به روز کردن مطالبی که در هر سطح دانشگاهی ارائه
می شود و اقداماتی از این دست؛ جوانانی آماده تر برای بازار

آینده کار کشور تربیت و روانه دنیای واقعی کار کرد .حاال مدتی
است صحبت از این می شود که باید از طریق ارائه آموزش های
مهارتی ،خالء بین آموزش های تئوریک دانشگاه ها و نیاز بازار
کار کشور را ُپر کرد و به بیان ساده تر جوانان دانشگاهی را آماده
ورود به بازار کار کرد .متاسفانه به دالیلی که ذکر شد ،امروز ۴۰
درصد کل بیکاران کشور را فارغ التحصیالن دانشگاهی تشکیل
می دهند .وی با بیان اینکه  ۶۳میلیون نفر جمعیت در سن کار در
کشور وجود دارد اظهارداشت :از این تعداد  ۲۳میلیون نفر فعال و
 ۴۰میلیون نفر غیرفعال هستند که این مفهوم در آمارهای مربوط
به نرخ بیکاری  ۱۱درصدی مطرح نشده است.
 ۴۰درصد بیکاران دانشگاه رفتهاند

پرند با اشاره به اینکه جمعیت بیکار جامعه جنسیت و سطح
تحصیالت متفاوتی نسبت به گذشته دارند تصریح کرد :بیش از
 ۴۰درصد جمعیت بیکار جامعه تحصیل کرده اند و این یعنی از
هر  ۱۰۰فارغ التحصیل دانشگاه ۱۹ ،نفر بیکار هستند.
این مقام مسئول در وزارت کار جذب سرمایه گذار و ایجاد
واحدهای تولیدی و صنعتی را یک برنامه ریزی بلندمدت جهت
ایجاد اشتغال برشمرد و تاکید کرد :با توجه وجود قشر فارغ
التحصیالن و زنان فاقد کار ،باید از استراتژی های کوتاه مدت
نظیر توسعه کسب و کار کوچک و خُ رد و مشاغل خانگی برای
رسیدن به این مقصود ،بهره برد.
معاون وزیر تعاون ،کار و رفاه بیان داشت :با اجرای الگوی
آموزشی بازار محور از توانمندی افراد در جهت تولید و اشتغال
بهتر می توان بهره مند شد .وی اجرای طرح توانمندسازی و
آموزش های مهارتی روستائیان ،عشایر و مناطق محروم و مرزی
کشور با رویکرد اشتغال پایدار در جهت عدالت آموزشي و به
منظور جلوگيري از مهاجرت روستائيان و مشكل حاشيه نشيني و
سكونت گاه هاي غيررسمي را از برنامه هاي مهم فنی و حرفه
ای در سال جاري اعالم کرد.

دکتر حمید میرزاده رئیس دانشگاه آزاد اسالمی خبر داد

حمایت از مخترعان دانشگاه آزاد اسالمی
با تاسیس اداره تجاری سازی
در باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان استانها
شصت و پنجمین جلسه شورای هدایت استعداد درخشان
با حضور دکتر میرزاده و مسئوالن باشگاه پژوهشگران جوان و
نخبگان برگزار شد .به گزارش مرکز حوزه ریاست و روابط عمومی
دانشگاه آزاد اسالمی ،دکتر میرزاده رییس دانشگاه آزاد اسالمی در
این جلسه با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص
تولید ثروت از علم ،اظهار داشت :ایشان بارها و به ویژه در سند
علم و فناوری که شهریورماه  93ابالغ شد بر موضوع تجاری
تحقیقات تاکید کردند و دانشگاهیان را مخاطب قرار داده اند .وی
با بیان اینکه از آنجایی که دانشگاه آزاد اسالمی نقش مهمی را
در آموزش عالی ایفا می کند ،یکی از مخاطبان اصلی این سند به
شمار می رود ،افزود :بر این اساس مدیران این دانشگاه باید اهتمام
ویژه ای برای رسیدن به این هدف داشته باشند .رییس دانشگاه آزاد اسالمی خاطرنشان کرد:
برای تحقق سند علم و فناوری ابالغی از سوی مقام معظم رهبری نیاز است که تمامی کارهای
تحقیقاتی با هدف تجاری سازی محصوالت انجام شود .دکتر میرزاده در این جلسه پیشنهاد داد
تا اداره تجاری سازی در تمامی باشگاه های پژوهشگران جوان و نخبگان استانها نیز تشکیل
شود .وی با اشاره به گسترش فعالیت های اقتصاد دانش بنیان طی مدت دو سال گذشته در
دانشگاه آزاد اسالمی گفت :طبق برنامه پیش بینی شده تا پایان سال  ،96تعداد واحدهای فناور
به  800واحد و تعداد مراکز رشد از  73مرکز به  150مرکز افزایش خواهد یافت .دکتر میرزاده
با بیان اینکه دانشگاه آزاد اسالمی ،دانشگاهی نسل اول طراحی شده است ،خاطر نشان کرد:
هدف ما رسیدن به نسل سوم دانشگاه یعنی دانشگاه های نوآور و کارآفرین است ،هر چند
رسیدن به این هدف کار دشواری است اما مطمئنیم با جدیت و پیگیری به نتیجه خواهیم رسید.
رییس دانشگاه آزاد اسالمی همچنین در این جلسه درخصوص حمایت از اختراعات دانشجویان
این دانشگاه گفت :دانشگاه آزاد اسالمی از تمامی اختراعات بین المللی که با پسوند این دانشگاه
به ثبت رسیده باشد حمایت کرده و تمامی هزینه های آن را پرداخت خواهد کرد.

معاون وزیر اقتصاد اعالم کرد

جلوگیری از سوءاستفاده کالن مالی با تدبیر بانک
ملی و با شناسایی متهمان قبل از خروج از کشور
معاون وزیر اقتصاد از کشف و جلوگیری از سوء استفاده کالن
مالی در نظام بانکی خبر داد و اعالم کرد :اعضای این باند بین المللی
دستگیر و بازداشت شدند.
به گزارش تابناک ،محمد پاریزی از کشف و جلوگیری از سوء
استفاده کالن مالی با اقدام به موقع بانک ملی خبر داد و گفت :با
تدبیر ،مراقبت و اقدام به موقع مدیریت بانک ملی و همراهی صمیمانه
سازمان اطالعات استان تهران ،باند بزرگی که قصد سوءاستفاده از
حسابهای بانک ملی را داشتند ،کشف و دستگیر شدند .معاون امور
بانکی ،بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد افزود :در تاریخ
 1394/۰۴/۳۰گزارشی به مدیریت حراست بانک ملی واصل شد که حاکی از قصد یک باند
کالهبردار با هدایت از خارج از کشور ،برای سوءاستفاده از حسابهای بانکها از جمله بانک ملی را
داشتند .وی افزود :این موضوع بالفاصله از سوی حراست بانک ملی به سازمان اطالعات استان تهران
انعکاس و طی سه ماه گذشته با مدیریت بانک ملی و همکاری حراست ،بازرسی بانک و سازمان
اطالعات استان تهران اقدامات و تماسهای آنها مورد رصد قرار گرفت .پاریزی تأکید کرد :این باند
نهایتا در پنجشنبه دو هفته قبل که قصد داشتند از طریق معاون یکی از شعب بانک ،مبالغ کالنی را
به حساب چند صرافی ،جهت انتقال بعدی به حسابهای دیگر واریز کنند که با توجه به تمهیدات قبلی
بانک ،تمام حسابها مسدود و اعضای باند توسط سازمان اطالعات تهران بازداشت شدند در حالی که
این گروه هیچگونه اطالعی از کنترل و نظارت بانک ملی و سازمان اطالعات تهران نداشتند.وی با
اشاره به اینکه برای افراد عامل این سوءاستفاده و خانواده آنها ویزای شنگن جهت خروج از کشور اخذ
شده بود ،تصریح کرد :این افراد قصد داشتند با استفاده از تعطیلی ایام تاسوعا و عاشورا انتقال وجوه
را تکمیل و از کشور خارج شوند.

معاون وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی تشریح کرد

جزئیات برنامه جدید دولت
برای آزادسازی سهام عدالت

معاون وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی با اعالم این خبر که
پیشنهاد تشکیل یک تعاونی مادر در حوزه سهام عدالت به صورت
سهامی عام توسط تعاونیها ارائه شده است ،گفت :پیشنهاد وزارت
اقتصاد ایجاد  ۵صندوق قابل معامله بورسی به صورت تخصصی
است.
به گزارش فارس ،سید حمید کالنتری با اشاره به آخرین نشست
تشکیل شده پیرامون سهام عدالت اظهار داشت :طبق نظر شورای
اصل  44نشستی با حضور وزیر اقتصاد ،نمایندگان مجمع تشخیص
مصلحت نظام و وزارت تعاون تشکیل شد .وی افزود :پیشنهاد وزارت اقتصاد ،تشکیل صندوق
های قابل معامله بورسی ( )ETFبود که پیشنهاد وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،ایجاد یک
تعاونی مادر سهامی عام بود .معاون وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر اینکه پیشنهادات
ارائه شده به وزارت اقتصاد طبق گفته طیبنیا در الیحه جدید دولت گنجانده شود ،اظهار
امیدواری کرد ،نظرات وزارت تعاون مورد توجه مسئوالن در وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار
گیرد .وی افزود :به طور مشخص پیشنهاد شد که مدیریت سهام عدالت به چند صندوق قابل
معامله بورسی ( )ETFواگذار شود و در این طرح وزارت اقتصاد بر لزوم ایجاد صندوق های
تخصصی تأکید شد ،به طوری که شرکت های پتروشیمی ،بیمه ای ،بانکی و حوزه انرژی به
صورت جداگانه مدیریت بخش سهام را به عهده بگیرند .کالنتری گفت :پیشنهاد وزارت اقتصاد
این است که سهامداران عدالت ،مالک صندوقهای سرمایهگذاری مذکور شوند ،در مقابل
پیشنهاد وزارت تعاون ایجاد یک تعاونی مادر سهام عدالت و حضور تعاونی های شهرستانی
سهام عدالت در زیرمجموعه این تعاونی است .وی افزود :در این پیشنهاد وزارت تعاون ،تمام
تعاونی های شهرستانی سهام عدالت اعضای مجمع تعاونی سهامی عام مادر خواهند بود و
در کنار آن  7شرکت سرمایهگذاری بورسی با ادغام شرکتهای سرمایهگذاری استانی تشکیل
شود .این مقام مسئول در وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه تعاونیهای
شهرستانی سهام عدالت ،نماینده سهامداران هر استان در تعاونی سهامی عام مادر خواهند بود،
تصریح کرد :هماکنون  350تعاونی سهامی عدالت وجود دارد که مدیران شرکتهای تعاونی
سهام عدالت به عنوان عضو مجمع به نمایندگی سهامداران حضور خواهند داشت .کالنتری
گفت :در این شرایط سهامداران به عنوان مالک دارایی حق رأی دارند و برای حضور در مجامع،
تعاونی مادر ،تعاونیهای شهرستانی حضور خواهند داشت.
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رئیس سازمان بهزیستی کشور:

مشاور وزیر آموزش و پرورش هشدار داد

خروج ساالنه  150هزار نخبه علمی از کشور!

مدیرکل امور شهدا و ایثارگران وزارت آموزش و
پرورش گفت :ساالنه نزدیک به  150هزار نفر نخبه
علمی از کشور خارج شده و حدود  50میلیارد دالر فرار
مغزها داریم ،پس باید به دنبال ایجاد گردش مغزها از
طریق متعهد سازی دانشآموزان باشیم.
به گزارش ایسنا ،محمدحسین کفراشی در مراسم
گردهمایی عوامل اجرایی طرحهای شاهد استان
اصفهان ،با بیان اینکه نباید مدارس شهدا را با مدارس
نمونه دولتی و استعدادهای درخشان اشتباه گرفت،
ادامه داد :مدارس شاهد به دلیل تنوع باالیی که در دانش آموزان دارد ،مدارسی
دولتی با شرایط خاص محسوب میشوند و هدف اصلی این مدارس ارائه خدمات
بهتر به فرزندان شهدا و ایثارگران است و مدیران مدارس نباید ایجاد توقعی کنند که
مدارس شاهد توانایی پاسخگویی به آن را نداشته باشند.
مشاور وزیر آموزش و پرورش با اشاره به تالش مدیران آموزش و پرورش برای
ارتقا سطح علمی مدارس شاهد ،اضافه کرد :برخی تصور میکنند که تعداد دانش
آموزان شاهد کم شده و باید این مدارس را تعطیل کنیم ،اما این تصور غلطی است،
زیرا تعداد فرزندان جانبازان حتی با میزان جانبازی پنج درصد و آزادگان همچنان
زیاد است.
کفراشی با بیان اینکه مشکالت و فرسایشات روحی و جسمی جانبازان ،آزادگان
و ایثارگران خواه یا ناخواه بر روی خانواده آنها تاثیر میگذارد ،گفت :مدیران مدارس
شاهد باید تالش کنند تا محیطی برای کاهش مشکالت اضطرابی فرزندان شاهد
ایجاد کنند.
وی با بیان اینکه برخی فرزندان شاهد به دلیل سخت بودن محیط خانه و دیدن
عذابی که پدرشان تحمل میکند ،میگویند ای کاش که پدرمان شهید شده بود،
اظهار کرد :در آموزش و پرورش مدیران مدارس شاهد به صورت ویژه انتخاب
میشوند ،چراکه آنها سبب جلوهگر شدن زیبایی آموزش و پرورش شده و میدانند
که چگونه با این دانش آموزان برخورد کنند.
مدیر کل امور شهدا و ایثارگران وزارت آموزش و پرورش ادامه داد :ایجاد محیط
با نشاط و شاداب که در سند تحولی به آن اشاره شده است باید به صورت ویژه در
مدارس شاهد به خصوص برای دانش آموزان دختر پیگیری شود به نحوی که مانع
انحطاط این دانش آموزان به دلیل مشکالت خانواده شود.
کفراشی با بیان اینکه در مدارس شاهد هدف این نیست که همه دانش آموزان
برتر و ممتاز باشند ،تصریح کرد :در این مدارس باید عالوه پرداختن به بخش
تخصصی دانش آموزان ،به بخش تعهدی آنها نیز به صورت ویژه توجه شود.
وی افزود :ساالنه نزدیک به  150هزار نفر نخبه علمی از کشور خارج شده و
حدود  50میلیارد دالر فرار مغزها داریم ،سایر کسانی که در کشور میمانند این کار
را به دلیل تعهد ،ریشه خانوادگی و مذهبی انجام میدهند ،پس باید به دنبال ایجاد
گردش مغزها از طریق متعهد سازی دانش آموزان باشیم.
مشاور وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه مدارس شاهد مولود آموزشی انقالب
اسالمی بوده و مدیران باید کاری کنند تا فرهنگ ایثار و شهادت در همه مدارس
جاری و ساری شود ،اظهار کرد :متاسفانه در گذشته اهداف ایجاد مدارس شاهد
فراموش شده و این عامل موجب ثبت نام افرادی در این مدارس شد که استحقاق
آن را نداشتند.
کفراشی ادامه داد :امروز به دلیل آشنایی وزیر آموزش و پرورش با مدارس شاهد
شرایط خوبی فراهم شده است؛ در این شرایط باید مدارس شاهد احیا شوند و به
اهداف اصلی بازگردند.
وی با اشاره به طرح شاهد مربوط به پذیرش فرزندان جانبازان  25درصد به باال،
گفت :با ایجاد سامانه سجا به طور دقیق میدانیم که در کدام مدرسه فرزند ایثارگر
داریم ،امسال به همین دلیل هیچ دانش آموز ایثارگری با مانعی برای ثبت نام برخورد
نکرد و آمار ورودی دانش آموزان ایثارگر به مدارس شاهد که سال گذشته  45در صد
بود ،امسال به  70درصد رسید.
مشاور وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه بنیاد شهید به طور جدی وارد موضوع
مدارس شاهد شده و اعالم کردهاند که بودجه سال تحصیلی  95-94را هرچه
سریعتر پرداخت میکنند ،ادامه داد :یکی از مشکالت در مدارس این است که دانش
آموزان در تکنولوژی و فضای مجازی از مدیران و مسئوالن جلوتر هستند و این
موضوع از یک جهت نگران کننده است.
وی با بیان اینکه از تعداد 13هزار کالس مدارس شاهد 9 ،هزار عدد از آنها
هوشمند شدهاند ،اضافه کرد :یکی از کارهایی که در این زمینه انجام شده ،تهیه
محتوای الکترونیک به صورت آنالین ،آف الین و تهیه لوح فشرده درسی برای
آموزش مجازی بوده است.
مدیر کل امور شهدا و ایثارگران وزارت آموزش و پرورش گفت :یکی از اهداف
آموزش و پرورش کیفیت بخشی به آموزش و انگیزش در همکاران فرهنگی برای
تربیت نیروهای بهینه ،متخصص و متعهد و ارائه خدمات بهتر است.
کفراشی با بیان اینکه رتبه بندی مدارس شاهد از سال گذشته آغاز شده و وزارت
آموزش و پرورش در چند روز آینده مدارس متعالی را معرفی میکند ،اظهار کرد :اگر
برخی از مدارس که در رتبه پایینی قرار گرفتهاند در ارزیابی سال آینده همان رتبه
ضعیف را کسب کنند ،در کادر مدیریتی آنها تغیر ایجاد خواهد شد.
وی ادامه داد :ثبت نام اینترنتی و ایجاد سامانه سجا در سال تحصیلی جدید با
وجود مشکالتی که داشت ،موجب کاهش درگیری مدیران مدارس شاهد با خانوادهها
و همچنین دادن فرصت استراحت و برنامه ریزی بهتر به آنها شد.
مشاور وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه دانش آموزان به ترتیب اولویت فرزند
شهید ،فرزند آزاده یا جانباز ،رزمندگان و کارمندان بنیاد شهید و امور ایثارگران در
مدارس شاهد ثبت نام میشوند ،اظهار کرد :مدارس شاهد باید به دنبال جذب
حداکثری فرزندان ایثارگران باشند چراکه اگر تعداد ثبت نام آنها کم شود به تعطیلی
مدارس شاهد نزدیک میشویم.
کفراشی با بیان اینکه هدف از تاسیس مدارس شاهد خدمت رسانی به فرزندان
شهدا و ایثارگران است ،اظهار کرد :متاسفانه در برخی استانها مدیران وظایف و
فلسفه ایجاد مدارس شاهد را فراموش کردهاند.

در  8سال گذشتهاز هر  17ازدواج یک طالق
و در 5سال گذشته از هر  6ازدواج یکی منجر به طالق شده است

رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت :از هر  6ازدواج در
کشور یک ازدواج به طالق منجر می شود.
به گزارش ایسنا ،انوشیروان محسنی بندپی در مراسم
تودیع و معارفه مدیرکل بهزیستی استان اردبیل تصریح
کرد :با توجه به تغییرات زندگی و بروز مشکالت فرهنگی و
آسیبهای اجتماعی در جوامع امروزی شاهد افزایش آسیب
های اجتماعی ازجمله طالق ،اعتیاد و غیره هستیم.
وی با اشاره به اینکه میزان طالق در سطح کشور
نسبت به سالهای گذشته افزایش یافته است ،خاطرنشان
کرد :در هشت سال گذشته از  17ازدواج یک طالق اتفاق
می افتاد ولی درطول  5سال گذشته از هر 6ازدواج درکشور
یک طالق اتفاق می افتد.
بندپی با بیان اینکه متاسفانه مصرف مواد مخدر نیز از
سنتی به صنعتی در این مدت تغییر کرده است ،افزود :باید

رویکرد جدیدی را برای مقابله با این آسیبهای
اجتماعی طراحی کنیم.
وی با اشاره به اینکه سازمان بهزیستی
کشور در دولت یازدهم  3راهبرد را اولویت
قرار داده است ،اضافه کرد :اولویت اول تالش
و برنامهریزی علمی و مبتنی بر شواهد برای
پیشگیری از بروز آسیبها و معلولیتهاست.
محسنی بندپی با ابراز خوشحالی پیشگیری
از تنبلی چشم در استان اردبیل ،گفت :طرح
غربالگری چشم در استان اردبیل در کودکان  3تا  6ساله با
پوشش  98درصدی اقدام ارزشمندی بوده است.
وی با تاکید براینکه با ابزار پیشگیری باید سراغ
آسیبهایی که باعث معلولیت می شود ،برویم تصریح
کرد :خدمات بهزیستی در بحث مشاوره باید از استاندارد

الزم برخورد شود و مراکزی که با سازمان
بهزیستی نیز همکاری می کنند به منظور
ارتقاء خدمات از استانداردهای الزم برخوردار
باشند.
رئیس سازمان بهزیستی با اعالم اینکه
درحال حاضر سازمان بهزیستی کشور بیش
از  90درصد خدمات خود را برونسپاری
کرده است ،خاطرنشان کرد :بخش خصوصی
سعی می کند با برگزاری کالسهای مختلف
دررابطه با آسیبهای اجتماعی سازمان بهزیستی را همیاری
کند .وی گفت :مدیر کل قبلی استان درمدت  9سال و5
ماه عملکرد ارزشمند را از خود به یادگارگذاشته که سازمان
بهزیستی درنظر دارد ازایدهها و تجربیات ارزشمند وی
درفعالیتهایش استفاده کند.

هفته گذشته  ٦مامور پلیس آگاهی سبزوار پیش روی
بازپرس ویژه قتل دادسرای جنایی پایتخت ایستادند و پرده
از جزئیات تعقیب و گریز  ٤تبهکار فراری برداشتند .اشرار
فراری جرایمی همچون قتل ،تجاوز ،شرب خمر ،خرید و
فروش مواد مخدر و خمر در کارنامه قضایی خود ثبت
کرده بودند.
به گزارش شهروند ،بامداد روز دوشنبه چهارم آبانماه ٦
مامور پلیس یک خودروی پراید را در منطقه افسریه تهران
هدف گلولههای مرگبار خود قرار دادند .وقتی گزارش این
تیراندازی به کالنتری  ١٥٧مسعودیه مخابره شد تیمی از
ماموران وارد عمل شدند و مشخص شد  ٦مامور اداره
آگاهی سبزوار عامالن این تیراندازی بودهاند که با اسلحه
کالشینکف به سمت این خودرو شلیک کرده بودند.
بررسیها نشان میداد  ٣نفر از سرنشینان کشته شدهاند
و یک نفر دیگر نیز به شدت مجروح شد ه است.
ماموران پلیس روز سهشنبه گذشته پیش روی بازپرس
منافیآذر قرار گرفتند و پرده از جزئیات ماجرا برداشتند.
بررسیها نشان میدهد که ماموران پلیس آگاهی به دنبال
مردی قاتل بودند که یک ماه پیش یک دامدار را در سبزوار
به قتل رسانده است .متهم پس از این جنایت به تهران
گریخته و در خانه خواهر و برادرش پنهان شده بود .این در
حالی بود که او و برادرانش بارها زندان را تجربه کردهاند و
سابقه شرارت و حمل مواد مخدر دارند .به همین خاطر ٦
مامور پلیس با نیابت قضایی برای دستگیری متهم راهی
تهران شدند.
«خودروی متهم را با انجام اقدامات اطالعاتی و
شگردهای پلیسی حوالی پاکدشت شناسایی کردیم .هوا

تاریک بود .تصور میکردیم خودروی متهمان  ٢سرنشین
دارد .حوالی سهراه افسریه به راننده ایست دادیم .از آنجا
که آنها به اتهام قتل مسلحانه تحت تعقیب بودند ،تصور
کردیم که اسلحه گرم دارند و به همین خاطر به سمت آنها
شلیک کردیم».
 3نفر در این حادثه کشته شدند .در تحقیقات مشخص
شد که نفر سومی که گلوله به سرش خورده از آشنایان این
دو برادر بوده که او هم در سبزوار سابقه سرقت داشته و از
مدتی قبل به اتهام زورگیری تحت تعقیب بوده است .پس
از آن گویا همراه  ٢برادر از سبزوار به تهران آمده بود که
او نیز کشته شد.
سرهنگ سیدمحمدهاشمزاد ه هاشمی فرمانده انتظامی
سبزوار در نشست خبری با اصحاب رسانه و خبر سبزوار
با اشاره به جزئیات عملیات دستگیری شرور فراری اظهار
کرد :این شرور فراری به نام «ابوالفضل.خ» دارای سوابقی
از جمله قتل ،تجاوز ،شرب خمر ،خرید و فروش مواد مخدر
و خمر در شهرستان است .او در آخرین اقدام خود مبادرت
به قتل یکی از شهروندان سبزواری کرده بود .عملیات
دستگیری این شرور فراری بالفاصله در دستور کار
کارآگاهان قرار گرفت و تیمی از مجربترین و زبدهترین
نیروهای انتظامی شهرستان برای دستگیری این فرد
مامور شدند .وی با بیان اینکه شناسایی محلهای اختفا و
ترددهای فرد شناسایی و کنترل شده بود ،خاطرنشان کرد:
متاسفانه خانواده این فرد نیز دارای سابقه شرارت بودند
بهطوری که پدر این خانواده نیز کارنامه سیاهی در پرونده
کیفری خود دارد .با پیگیریهای صورتگرفته ،تحقیقات
میدانی و کسب اخبار از مخبران ،عملیات شناسایی و

جستوجو برای دستگیری این فرد آغاز شد که در حین
تحقیقات متوجه شدیم این متهم به استان تهران گریخته
است.
هاشمی افزود :متهم فردی بسیار حرفهای بوده
بهطوری که از  ١٢خط تلفن همراه برای تماس با افراد
باند خود استفاده کرده و مدام محل اختفای خود را نیز
تغییر میداده است .یکی از همدستان این فرد سربازی بود
که با متهم قرابت نسبی داشته و با لباس نظامی از پادگان
محل خدمت خود فرار کرده بود .رئیس پلیس سبزوار
با بیان اینکه ماموران پس از  ١٠روز عملیات کنترل و
مراقبت متهم را در سپیدهدم روز دوشنبه شناسایی و از
پای درآوردند ،گفت :ماموران ما در عین شجاعت این باند
مسلح را تحت تعقیب قرار دادند که پس از توقف خودروی
آنها ،متهمان که  ٤نفر بودند با سالح به سمت ماموران
حمله کردند که در نهایت با رعایت قانون بهکارگیری
سالح و ضوابط قانونی ٣ ،تن از افراد کشته و فرد چهارم
نیز زخمی و به بیمارستان منتقل شد.
هاشمی با بیان اینکه هدف ما در شهرستان حذف
کامل شرارت و قانونگریزان است ،افزود :در حال حاضر
فهرستی از افراد سابقهدار شهرستان تهیه شده و از آنها
خواستهایم که با توبه به دامان اجتماع بازگردند که اگر
عمل شرارتباری انجام دهند با آنها برخورد میشود.
وی با بیان اینکه وظیفه نیروی انتظامی تامین امنیت
عموم شهروندان است ،افزود :ما در زمینه تامین امنیت
اجتماعی به هیچ عنوان نسبت به بر همزنندگان نظم و
امنیت مماشات و اغماضی به خرج نخواهیم داد و با همه
برخورد قاطع میکنیم.

یک پزشک جراح که در ماجرای مرگ مرموز پسر سه
سالهاش تحت تعقیب قضایی بود در دادگاه عمومی جزایی
تهران بیگناه شناخته شد .این در حالی بود که مادر پارسا
کوچولو اصرار داشت این مرد پسرشان را به قتل رسانده
است.
به گزارش ایران ،یازدهم آذرماه سال  92ماجرای سقوط
پارسا  3ساله از طبقه چهارم خانهشان به پلیس مخابره
شد .با اعالم این خبر ،بالفاصله مأموران پلیس همراه تیم
جنایی خود را به محل حادثه در خیابان ستارخان رساندند.
همزمان با این حادثه ،امدادگران اورژانس با حضور در
محل و معاینه پسر سه ساله مرگ وی را تأیید کردند .به
این ترتیب کارآگاهان رسیدگی به این پرونده را در دستور
کار خود قرار دادند .پلیس در نخستین اقدام به تحقیق از
شاهدان ماجرا پرداخت.
در بررسیهای تخصصی پلیس مشخص شد در زمان
حادثه پارسا با پدرش در خانه تنها بودند بنابراین پدر پارسا
که یک پزشک جراح عمومی است تحت بازجوییهای
فنی قرار گرفت .پزشک جوان در مراحل بازجویی مدعی
شد پسرش در حال بازی و شیطنتهای کودکانه بوده
و یک لحظه در غفلت وی به بالکن رفته و این سقوط
هولناک رخ داده است.
برخالف ادعای «ناصر» ،مادر پارسا به دادسرا مراجعه و از
همسرش به جرم قتل پسر  3سالهاش شکایت کرد .زن جوان

به بازپرس پرونده گفت :مدتی بود رفتارهای شوهرم تغییر کرده
بود .او دیگر به فکر زندگی و فرزندمان نبود .بیتفاوتیهای وی
آزارم میداد به همین دلیل سعی کردم دلیل تغییر رفتارش را
بیابم .در حالی که سعی میکردم به خاطر آینده پارسا زندگیام
را از نابودی نجات دهم به رد پای زنی رسیدم که همسرم به
وی وعده ازدواج داده بود .مشکالت و اختالفات ما به حدی
باال بود که ناصر مرا از خانه بیرون انداخت .حدود  12روز بود
که در خانه پدرم بودم تا اینکه خبر مرگ پسرم را شنیدم .ناصر
با قتل پارسا میخواست مرا طالق دهد و به راحتی با زن
دیگری زندگی کند.
بازپرس جنایی تهران پس از شنیدن ادعای مادر پارسا
کوچولو تا انجام مراحل بازپرسی ،پدر پارسا را با قرار وثیقه آزاد
کرد .این در حالی بود که  10آذرماه سال گذشته ضامن ناصر
 متهم به قتل  -سند خود را از دادسرا پس گرفت و بازپرسسپیدنامه وی را برای انجام بقیه مراحل دادرسی احضار کرد.
هنگامی که ناصر در شعبه  10دادسرای امور جنایی در برابر
بازپرس سپیدنامه قرار گرفت ،ادعا کرد :روز حادثه با دیدن
رفتار ناشایست پارسا و سخنان نادرست او ناراحت شدم و برای
تنبیهکردن وی ،او را داخل یکی از اتاقها زندانی کردم که
متوجه اشتباهش شود اما او به بالکن رفت و از آنجا سقوط
کرد.
با ادعاهای متفاوت این زوج ،پرونده برای رسیدگی به شعبه
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شد 19 .اردیبهشت سا ل جاری قاضی پرونده در خصوص اتهام
پزشک جراح در قتل شبه عمد پارسا کوچولو و شکایت مادر
پارسا رأی دادگاه را صادر کرد.
در این حکم اعالم شد چون همسر متهم خود خانه مشترک
را رها کرده و در محل دیگری زندگی میکرد و پارسا نیز بر اثر
حادثه از بالکن به پایین سقوط کرده است بنابراین با توجه به
محتویات پرونده برای دادگاه محرز نیست که متهم با سوءنیت
پارسا را در جایی رها کرده باشد؛ حاال چه کسی در خانه بوده
یا نبوده باشد و در واقع پسرک در خانه پدریاش دچار حادثه
شده است .با توجه به دفاعیات متهم در جلسه دادرسی و استناد
به ماده  177قانون دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در
امور کیفری و اصل  37قانون اساسی ،حکم بر برائت متهم
صادر میشود.
این حکم با اعتراض مادر پارسا کوچولو در شعبه  23دادگاه
تجدید نظر استان تهران تحت بررسی قرار گرفت و قاضی
حسینعلی منصوری رئیس شعبه به همراه مستشار دادگاه روز
 23شهریور سا ل جاری پزشک جراح عمومی را در پرونده
مرگ پسرک  3سالهاش بیگناه شناختند.
ناصر در اینباره گفت :من وقتی عزادار بودم با اتهام قتل
پسرم روبهرو شدم و در این مدت چه زمانی که بازداشت بودم و
چه زمانی که با سپردن وثیقه آزاد بودم از لحاظ روحی و روانی
لطمات زیادی به من وارد شد و این روزهای سخت را هرگز
فراموش نخواهم کرد.

جزئیات تعقیب و گریز مرگبار  ٤متهم فراری
با ماموران پلیس از سبزوار تا تهران

تبرئه پزشک جراح از اتهام قتل پسر  3سالهاش

یکی از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی یکشنبه دو هفته
جانباختن دانشجوی
سال آخر پزشکی قبل بر اثر سقوط از یک ساختمان شش طبقه درگذشت .به گزارش ایسنا،
دکتر نبی مطلبی مدیر کل امور دانشجویان وزارت بهداشت ،با تایید خبر فوت
بر اثر سقوط از
این دانشجو گفت :فوت این دانشجو تایید شده ،اما اینکه دلیل سقوط او از
ساختمان  6طبقه
ساختمان شش طبقه چه بوده در مراجع انتظامی و قضایی در دست بررسی
در تهران
است.همچنین یکی از دوستان دانشجوی متوفی در مورد جریان پیش آمده

توضیح داد :در روز  26مهرماه جاری ساعت  11ظهر این شخص از یک
ساختمان نیمه کاره شش طبقه کنار بیمارستان لقمان خود را به پایین پرت
کرده که این امر منجر به فوت او شده است.وی با بیان اینکه هیچ کس از
چرایی این اتفاق اطالعی ندارد ،افزود :این دانشجو رتبه  73کنکور و دانشجوی
سال آخر رشته پزشکی بوده و از نظر روحی هیچ مشکل خاصی نداشته و هیچ
ماده مخدر خاصی مصرف نمیکرده است.
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روایت فرمانده نیروی انتظامی ازحادثه تجاوز به عنف و زورگیری در قزوین
فرمانده نیروی انتظامی نتایج جلسه هفته گذشته
اجرای  ،LEZحادثه قزوین ،تمهیدات پلیس برای اربعین
و ...توضیحاتی را ارائه کرد.
به گزارش ایسنا ،سردار حسین اشتری در حاشیه
اختتامیه دورههای آموزشی کوثر و در جمع خبرنگاران
با بیان اینکه این دوره با هدف ارتقای سطح مدیریتی
و مهارتی مدیران و کارکنان پلیس پیشگیری ناجا برگزار
شده است ،گفت :استانداردسازی رفتار کارکنان ،استفاده از
تجهیزات نوین و به روز رسانی و آموزش کارکنان از جمله
اهداف برگزاری این سلسله دورهها بوده است.
وی با بیان اینکه با توجه به تنوع ماموریتها ،باید
همه ماموران در سطح کشور با آموزشهای جدید آشنا
باشند گفت :باید آموزش ماموران استمرار داشته باشد تا
سرعت و دقت آنها افزایش یافته و شاهد کمترین خطا
باشیم.
فرمانده نیروی انتظامی درخصوص کمبود تجهیزات در
پلیس پیشگیری به خصوص کالنتری و پاسگاهها گفت:
سعی شده هر ساله تجهیزات جدیدی به بدنه نیروی
انتظامی به خصوص کالنتریها و پاسگاهها تزریق شود.
اشتری افزود :اگر اعتبارات دولتی تخصیص یابد ،در
آیندهای نزدیک شاهد نوآوریهای جدید در کالنتری و
پاسگاهها خواهیم بود اما با این مقدار تجهیزات نیز سعی
کردهایم پاسخگوی مراجعات مردمی باشیم.
بازداشت مجرمان حادثه قزوین
وی درخصوص جزییات حادثه قزوین نیز با بیان اینکه
حادثه به این شکلی که در رسانهها اعالم شده ،نبوده،

گفت :برخی سایتها و خبرگزاریها به
اشتباه به این موضوع پرداختهاند که موجب
تشویش اذهان عمومی شد که پیشنهاد
میشود رسانهها قبل از درج اخبار اطالعات
دقیق را از مراجع قضایی و انتظامی اخذ
کنند.
فرمانده نیروی انتظامی با بیان اینکه
در اتفاق قزوین تنها یک مورد تجاوز به
عنف صورت گرفته است ،گفت :این خبر
که گروهی مسلح با استفاده از سالح گرم افراد را به درخت
بسته و به آنها تجاوز کردهاند درست نیست.
اشتری با بیان اینکه در نیمه دوم شهریورماه این اتفاق
رخ داد و با همکاری خوب مراجع قضایی متهمان این
پرونده دستگیر شدند ،گفت :این پرونده سه شاکی دارد که
یک نفر از آنها به دلیل تجاوز به عنف و مابقی آنها به دلیل
خفتگیری و سرقت از متهمان شکایت کردند که تمامی
مجرمان بازداشت شدند.
ممنوعیت تردد بدون گذرنامه زائران
در اربعین
وی در مورد تردد زائران در اربعین نیز گفت :برای انجام
مراسم اربعین حسینی پلیس تمهیدات ویژهای را در نظر
گرفته و گیتهای زیادی را در سه مرز مهران ،شلمچه و
چذابه گذاشته است به گونهای که در مرز مهران شاهد
افزایش  5برابری گیتها هستیم تا بررسی مدارک افراد با
سرعت انجام گیرد.
فرمانده نیروی انتظامی با بیان اینکه مسووالن مربوطه

برای افزایش حال رفاه زائران اقدامات خوبی
انجام دادهاند ،گفت :زائران حتما باید گذرنامه
معتبری برای عبور از مرز داشته باشند ،چراکه
بدون گذرنامه ترددی به آن سوی مرز نخواهند
داشت .اشتری در مورد ویزا نیز گفت :منتظر
دولت عراق درخصوص ویزا هستیم چراکه
ممکن است نظر خاصی درخصوص داشتن یا
نداشتن ویزا داشته باشد اما هماکنون داشتن
ویزای عراق برای خروج از مرز الزامی است.
وی درخصوص نظارت پلیس بر فضای مجازی و
تلگرام نیز گفت :اقدامات و نظارت ما بر فضای مجازی،
براساس مصوبات شورای عالی فضای مجازی و تعیین
مصادیق مجرمانه است.
مصوبه جدید درباره  LEZنداریم

فرمانده نیروی انتظامی درخصوص جلسه هفته گذشته
مسووالن پلیس با شهردار تهران و مسووالن وزارت کشور
درخصوص نهایی شدن اجرای طرح  LEZگفت :هنوز
مصوبه جدیدی دراین خصوص نداریم و اجازه بدهید
جلسات دیگری نیز برگزار شود اما حتما در چند روز آینده
نظرات نهایی اعالم میشود.
اشتری با بیان اینکه پلیس هرکاری که بتواند در کاهش
آلودگی هوا تاثیر بگذارد را انجام میدهد ،گفت :ما به دنبال
کاهش آلودگی هوا و تسهیل در تردد هستیم و با توجه به
همکاری خوبی که بین پلیس و شهردار تهران وجود دارد،
امیدواریم به توافقنامهای در این زمینه برسیم و نتیجه آن
موجب رفاه حال مردم باشد.

کالهبرداری با ادعای جمعآوری کمک برای«نجات یک زن از چوبه دار»
در شبکههای مجازی

سرپرست دادسرای جنایی تهران از شیوع یک
کالهبرداری جدید که به بهانه نجات یک محکوم به
قصاص از پای چوبه دار در شبکههای اجتماعی رواج پیدا
کرده است ،خبر داد.
به گزارش همشهریآنالین ،از چند روز پیش متنی در
شبکه اجتماعی تلگرام دست بهدست چرخید که از تالش
برای نجات یک زن از پای چوبه دار حکایت داشت .در
این متن آمده است« :خانمی در زندان هست که کمتر از
 7روز به اعدامش باقی مانده .او فقط بهخاطر حدود 40
میلیون تومان با تنها گذاشتن  2فرزند ،پای دار میرود .اگر
شخص یا اشخاصی را میشناسید که بتوانند خیلی سریع
هر مبلغی که ممکن است کمک کنند برای نجات این
خانم ،لطفا به بنده معرفی کنید .پرونده و مستندات آن
موجود است .خواهش میکنم کمک کنید .کوچکترین
کمک ،نشر دادن این پیام در گروههای مختلف است تا
بلکه مریم اعدام نشود و فرزندانش از بیمادری نجات پیدا
کنند».
در ادامه این متن درباره جرم مریم چنین نوشته شده
است« :او به دلیل قتل مشکوک به عمد قرار است قصاص
شود .او از دختر  14سالهاش که در حال تجاوز قرار داشته
دفاع کرده که این اتفاق تلخ رخ داده و این زن  7سال در

زندان چشمانتظار جور شدن دیهای است که خانواده مقتول
طلب کردهاند .البته در این مدت با همت آقای احسان
علیخانی و عدهای دیگر بخشی از دیه فراهم شده و فقط
حدود  43میلیون تومان باقی مانده است».
در انتهای متن نیز شماره تلفنی درج و از افراد خواسته
شده برای کمک و گرفتن شماره حساب قوه قضائیه ،با
این تلفن تماس بگیرند .حاال اما قاضی محمد شهریاری
سرپرست دادسرای جنایی تهران از دروغ بودن این
متن خبر میدهد و میگوید :شخصی که این پیام را در
گروههای تلگرامی منتشر کرده به دادسرا احضار شده است
تا در این خصوص توضیح بدهد.
او ادامه میدهد :پروندهای که در این متن به آن اشاره
شده ،در حقیقت مربوط به زنی  40ساله به نام مریم است.
او در سال  88بهعلت اختالفی که با همسر موقت خود
داشت ،با همدستی یک زن و مرد که از دوستانش بودند
نقشه قتل شوهر خود را اجرا کرد .این زن ابتدا به شوهرش
قرص خوابآور خوراند و پس از اینکه او بیهوش شد با
چاقو چند ضربه به وی زد و او را به قتل رساند .این زن
بعد از دستگیری در دادگاه کیفری محاکمه و به قصاص
محکوم شد .این درحالی بود که همدستانش به اتهام
معاونت در قتل به زندان محکوم شدند.

معاون دادستان تهران میگوید :هر چند مریم در آستانه
قصاص قرار داشت اما پس از مدتی خانواده مقتول اعالم
کردند درصورتی که وی دیه کامل بپردازد ،از قصاص
صرفنظر خواهند کرد .اما انتشار چنین متن کذب و
دروغی آن هم با انگیزه تحریک احساسات مردم قطعا
تبعات منفی هم دارد چرا که ممکن است خانواده مقتول
وقتی با چنین دروغی راجع به پرونده فرزندشان روبهرو
شوند ،از تصمیم خود برای بخشش زن محکوم به قصاص
صرفنظر و اصرار به قصاص کنند.
سرپرست دادسرای جنایی تهران ادامه میدهد :انتشار
چنین متن دروغی ،نوعی کالهبرداری جدید است و به
شهروندان هشدار میدهم که فریب چنین متنهایی را
نخورند؛ چرا که افراد کالهبردار با این شیوه متقلبانه،
احساسات مردم را تحریک میکنند و با نشانهگرفتن اعتماد
شهروندان ،ممکن است جیب خود را پر از پول کنند.
شهریاری میگوید :چنانچه هر فرد خیری قصد کمک
برای آزادکردن زندانیای دارد میتواند به دادسرای جنایی
مراجعه کند و همکاران ما قطعا گزارش دقیق پرونده و
شماره حساب دادگستری را در اختیارشان قرار خواهند
داد و آنها با اطمینان کامل میتوانند به زندانیهای
موردنظرشان کمک کنند.

آمنه بهرامی مشهورترین قربانی اسیدپاشی ،فرسنگها آن
طرفتر از وطن در بارسلون توسط پزشکان اسپانیایی تحت
درمان قرار دارد و امیدوار است بعد از سالها تالش بتواند
بیناییاش را به دست بیاورد.
ی با این مقدمه نوشت :با اینکه بیشتر وقت
روزنامه همشهر 
او در کلینک تخصصی چشمپزشکی میگذرد اما همه خبرهای
مربوط به خودش را از راه دور دنبال میکند حتی خبر آمنه
قالبی را .او می گوید اخیرا فردی خودش را به جای او جا زده و
در شهرها و حتی کشورهای مختلف به بهانه کمک،از افراد خیر
پول می گیرد .او در گفتوگویی تلفنی از سیر تا پیاز این موضوع
و آخرین روند درمانش را توضیح داده است:
* مدتی بود که هیچ کس خبری از شما نداشت.
در این مدت در اسپانیا چه کارهایی انجام دادید؟
در مدتی که اینجا هستم مثل همیشه دنبال درمان چشم
و پوستم هستم .اما متاسفانه به دلیل مشکالت مالی که وجود
دارد روند درمانم کند شده است .هزینههای اینجا بسیار باالست
اما چارهای ندارم و باید مقاومت کنم تا هر طور که شده چشمم
را درمان کنم.
* درباره آخرین وضعیت پزشکیتان صحبت
کنید.
در این مدت مهمترین کاری که انجام شد ترمیم پوست
صورتم بود .االن نسبت به قبل پوستم خیلی بهتر شده و آثار
اسید تقریبا از بین رفته است اما همچنان برای چشمم نمیشود
کاری کرد چون پلک ندارم .آخرین مرتبهای که چشمم جراحی
شد پزشکان برایم پلک نصفه و نیمهای گذاشتند اما باید پلکم
کامل شود و این کار هم به حداقل سه جراحی نیاز دارد که
هزینهاش حدود  24هزار یورو میشود؛ البته فقط این نیست
چون به مشکالت تنفسی هم دچار شدهام و گاهی نفسکشیدن

برایم سخت میشود .دکترها توصیه کردهاند
که باید از ماسک اکسیژن استفاده کنم .اینها
بخشی از مشکالتی است که باید با آن دست
و پنجه نرم کنم.
* پزشکان درباره بازگشت
بیناییتان چه حرفی زدهاند؟ آیا ممکن
است بار دیگر بینا شوید؟
دکتر متخصصی که در این مدت زیرنظرش
بودهام میگوید در صورتی که روند درمان به
خوبی پیش برود و پلک و پروتز چشمم به
خوبی روی چشمم بنشیند ،حدود دو سال دیگر بینا میشوم.
قرار است دوربین مخصوصی در چشمم کار گذاشته شود که با
کمک آن بتوانم ببینم .آنطور که دکترم گفت در این دوربینها
از تکنولوژی تازهای استفاده شده که حدود  90درصد بینایی
را برمیگرداند و در مورد چند قربانی اسیدپاشی در کشورهای
دیگر موفقیتآمیز بوده است .امیدوارم این تجربه پزشکی درباره
من هم جواب بدهد و به امید خدا بتوانم دوباره زیباییهای دنیا
را ببینم .با اینکه هنوز نمیتوانم ببینم اما اخباری که دربارهام
منتشر میشود را دنبال میکنم .چند روز قبل فهمیدم یک نفر
خودش را به جای من معرفی کرده و از مردم پول میگیرد .او
هیچ ربطی به من ندارد و آمنه قالبی است.
* درباره آمنه قالبی بیشتر توضیح بدهید.
چند روز قبل یکی از دوستانم که از اصفهان به اینجا آمده
بود ،ماجرای آمنه قالبی را برایم تعریف کرد .او گفت وقتی
به یکی از رستورانهای اصفهان رفته بوده به او گفتهاند آمنه
بهرامی چند دقیقه قبل آنجا بوده و در آنجا برای درمانش کمک
جمع کرده است .این در حالی است که من اصال تا به حال به
اصفهان نرفتهام .از طرفی هیچوقت از مردم کمک نخواستهام و

فقط از دولت کمک گرفتهام .به جز این ،یکی از
دوستان دیگرم هم تعریف میکرد که یک نفر در
آمریکا خودش را آمنه معرفی کرده و از مردم پول
گرفته است .همه این افراد شیاد هستند و هدفشان
کالهبرداری است .حتی اخیرا فیلمی هم منتشر
شده که در آن دختری که شباهت زیادی به من
دارد وانمود میکند که چشمان نابینایش میبیند.
او در این فیلم میگوید خوشحالم که دوباره دنیا
را میبینم .خیلیها با من تماس گرفتند و بینا
شدنم را تبریک گفتند .خوشحالم که مردم من
را دوست دارند اما من جراحی نشدهام که چشمانم ببیند .این
موارد دلم را شکسته است .یعنی واقعا پول ارزشش را دارد که
عدهای به خاطر آن با آبروی من بازی میکنند؟ دوست دارم به
همه بگویم که گول این افراد را نخورید .آنها شیاد و کالهبردار
هستند.
* چه زمانی به ایران برمیگردید؟
حدود یک ماه دیگر برمیگردم تا دوباره پروندهام را به جریان
بیندازم .با تمام توان به دنبال گرفتن حقم هستم.
* از کدام پرونده صحبت میکنید؟ مگر شما
جوان اسیدپاش را نبخشیدید؟
من از حقم درباره قصاص گذشتم به شرطی که دیهام را به
صورت کامل دریافت کنم اما تا حاال دیهام را به من ندادهاند.
من این پولها را برای خوشگذرانی نمیخواهم .این هزینههای
سنگین باید برای این انجام شود که شاید درصد کمی بینا شوم
و مثل بقیه انسانها فقط بتوانم دنیا را ببینم .این کمترین حق
من است .کسی که به من اسید پاشید آزاد شده و زندگیاش را
میکند اما من ماندهام و مشکالتی بیپایان .با این وجود برای
گرفتن حقم همه تالشم را به کار میگیرم.

آمنه قالبی ،دردسر تازه «آمنه بهرامی»

آزادی پسر  10ساله از چنگ  2آدمربا
قبل از اخاذی  200میلیون تومانی
با دستگیری متهمان در سراوان

فرمانده انتظامی شهرستان سراوان گفت :با دستگیری دو آدم ربا کودک 10
سالهای که ربوده شده بود پس از  3روز آزاد شد.
به گزارش ایسنا ،سرهنگ محسن داوودی افزود :در روز سوم آبان ماه سال
جاری طی تماسی با مرکز فوریتهای پلیسی  110ربودن پسربچهای  10ساله
توسط دو نفر موتورسوار اعالم شد که موضوع بالفاصه در دستور عوامل انتظامی
این شهرستان قرار گرفت.
وی اظهار داشت :بالفاصله پس از دریافت خبر و اطمینان از صحت آن
کارآگاهان پلیس آگاهی به محل اعزام شده و موضوع را مورد بررسی موشکافانه
خود قرار دادند که پس از انجام اقدامات تخصصی و اشراف اطالعاتی و پشتیبانی
فنی کارآگاهان استان توانستند سرنخهایی از آدم ربایان به دست آورند.
داوودی با اشاره به اینکه ربایندگان درخواست مبلغ  200میلیون تومان وجه نقد
کرده بودند ،خاطرنشان کرد :کاراگاهان پلیس هفته گذشته پس از شناسایی محل
اختفای یکی از متهمان ،وی را طی عملیاتی غافلگیرانه دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان سراوان گفت :متهم دستگیر شده در تحقیقات
تخصصی به ربایش کودک  10ساله با همکاری فرد دیگری اعتراف کرد که
کارآگاهان در ادامه رسیدگی به پرونده در عملیاتی پس از دستگیری متهم دوم،
کودک ربوده شده را نیز از چنگان ربایندگان رهایی دادند.
این مقام انتظامی در پایان گفت :نیروی انتظامی با اشراف اطالعاتی و رصد
مداوم افراد سابقهدار و مخالن امنیت اجازه نخواهند داد این افراد سودجو خللی در
امنیت پایدار منطقه وارد کنند و برخود پلیس با این افراد قاطع خواهد بود.

خودکشی دانشآموز کالس ششم ابتدایی
با حلقآویزکردن خود از لوله گاز در اشنویه!

هفته گذشته دانشآموز کالس ششم ابتدایی یکی از مدارس اشنویه با بستن
طناب به لوله گاز ،خود را حلقآویز کرد.
به گزارش تابناک ،هویت این نوجوان  ۱۱ساله «ه.ق» و از ساکنان محله
تاجالدین عنوان شده است.
اقدام همسایگان در انتقال وی به مراکز درمانی بینتیجه مانده و جسد به
سردخانه پزشکی قانونی انتقال یافته است .تاکنون از انگیزه و علت اقدام به
خودکشی این نوجوان گزارشی در دست نیست اما برخی منابع از تهدیدات قبلی
این دانشآموز مبنی بر پایان دادن به زندگیاش خبر میدهند.
پیشتر نیز جوانی  ١٨ساله در همین محل ه اشنویه خودکشی کرده بود.

دستگیری  4شیاد حرفهای به اتهام تالش
برای کالهبرداری  30میلیارد تومانی از طریق فروش
جسد یک زن و مرد به جای اجساد مومیاییشده
دارای ارزش فرهنگی در کرمان
کالهبرداران حرفهای که قصد داشتند جسد زن و مردی را به جای اجساد مومیایی
بفروشند ،نمیدانستند خریداران ،ماموران یگان حفاظت میراث فرهنگی هستند .متهمان
با سرقت دو جسد میخواستند آنها را  30میلیارد تومان بفروشند.
به گزارش جام جم ،چندی قبل ماموران یگان حفاظت میراث فرهنگی استان کرمان
متوجه شدند  4مرد برای فروش دو جسد مومیایی به دنبال خریدار میگردند.
متهمان حتی برای فروش و خارجکردن اجساد به کشورهای حاشیه خلیج فارس با
تعدادی دالل هم وارد معامله شده بودند .ماموران پس از اطالع از ماجرا تحقیقات در این
زمینه را آغاز کردند و دریافتند گزارش صحت دارد .در ادامه ،موضوع به کارآگاهان پلیس
آگاهی استان کرمان اطالع داده شد و تحقیقات مشترک برای شناسایی و دستگیری
متهمان آغاز شد .ماموران در نخستین گام در پوشش خریدار با متهمان وارد معامله
شدند .فروشندگان که به موضوع شک کرده بودند ،ابتدا منکر موضوع شدند اما ماموران
با شگردهای روانی توانستند فروشندگان را راضی به این معامله کنند.
متهمان مدعی بودند این اجساد را در استان کرمان پیدا کردهاند و دارای قدمت
چند هزار ساله هستند و ارزش آنها  30میلیارد تومان است .اعضای این باند چند بار با
خریداران قرار گذاشتند اما در محل قرار حاضر نشدند .سرانجام یکی از متهمان در محل
قرار در حاشیه شهر کرمان حاضر شد که قبل از فرار دستگیر شد.
متهم پس از انتقال به پلیس آگاهی در بازجوییها منکر ماجرا شد و ادعا کرد که به
درخواست فردی برای معامله به محل مورد نظر آمده بوده است.
کارآگاهان که متوجه تناقضگوییهای متهم شده بودند به بازجویی او ادامه دادند
تا اینکه نهایتا مرد جوان لب به اعتراف گشود و گفت :دو جسد را سرقت کرده بودیم و
قصد داشتیم به جای اجساد مومیایی  30میلیارد تومان بفروشیم .برای این معامله با چند
خریدار وارد معامله شدیم و عکس اجساد را برای آنها ارسال کردیم .حتی چند خریدار در
کشورهای حاشیه خلیج فارس پیدا کردیم اما ارسال اجساد به آنجا سخت بود تا اینکه
با مردی آشنا شدیم که حاضر بود  30میلیارد تومان پرداخت کند .برای فروش با وی
وارد معامله شدیم غافل از این که او مامور است و دستگیر خواهیم شد .سرهنگ مهدی
تیموری ،فرمانده یگان حفاظت اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری
استان کرمان در تشریح این پرونده گفت :در حال حاضر چهار نفر دستگیر شدهاند و
تحقیقات از آنها در پلیس آگاهی ادامه دارد .همچنین در بازرسی از مخفیگاههای متهمان
در کرمان و روستایی در حوالی شهر بردسیر ،جسد زن و مردی کشف شد که در داخل
کیسهای پالستیکی قرار داشت و متعفن شده بود.
وی اضافه کرد :پس از بررسی اجساد توسط کارشناسان مشخص شد حدود  50سال
از مرگ آنها میگذرد و اعضای این باند قصد فروش آن به جای مومیایی را داشتند که با
عملیات پلیس آگاهی و یگان حفاظت میراث فرهنگی ناکام ماندند .تیموری ادامه داد :در
مناطق شهداد و گلبافت به دلیل اینکه زمین نمکزار است ،اجساد حدود  300سال سالم
میمانند که برخی سودجویان با سوءاستفاده از این موضوع ادعا میکنند در این مناطق
مومیایی پیدا کردهاند .خرید و فروش عتیقه و مومیایی جرم است و میراث فرهنگی و
پلیس با آن برخورد میکنند .از طرفی باید توجه داشت که اجساد مومیایی مربوط به مصر
است و در ایران ادعای کشف مومیایی برای کالهبرداری است.
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مشاور مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی خبر داد

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی خبر داد

پرداخت تسهیالت 2تا 3میلیون تومانی
بدون بهره و ضامن به مستمریبگیران تأمیناجتماعی
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی گفت:
تسهیالت بدون بهره و ضامن تا سقف  2تا 3
میلیون تومان به بازنشستگان و مستمری بگیران
این سازمان پرداخت میشود.
به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان
تأمین اجتماعی ،دکترسیدتقی نوربخش گفت :برای
پرداخت این تسهیالت در مجموع  1000میلیارد
ریال اختصاص یافته است که تا کنون  400میلیارد
ریال از این مبلغ برای ارائه تسهیالت به بازنشستگان
به بانک تزریق شده است.
وی افزود 600 :میلیارد ریال دیگر نیز بزودی و
پس از هزینه شدن اعتبار فعلی پرداخت خواهد شد.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به اینکه بازپرداخت تسهیالت پیش بینی
شده  36ماهه خواهد بود ،گفت :این تسهیالت ویژه بازنشستگان و مستمری بگیران است
که بدون سود پرداخت میشود و برای استفاده از این تسهیالت نیازی به معرفی ضامن
نخواهد بود.
دکتر نوربخش با بیان اینکه اعتبارات پیش بینی شده در دو مرحله و با همکاری
کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تا پایان سال به مستمری بگیران و بیمه شدگان تعلق
میگیرد ،افزود :اولویت پرداخت این نوع تسهیالت بانکی بدون بهره ،با متقاضیانی است
که تاکنون هیچ نوع وامی دریافت نکردهاند.
مدیرعامل سازمان تامیناجتماعی از اعطای تسهیالت بدون بهره به مستمریبگیران
تامیناجتماعی از هفته آینده ازطریق بانک رفاه خبر داد و افزود :در حال حاضر بیش از
 40میلیون نفر از جمعیت کشور تحت پوشش بیمه تامیناجتماعی هستند که پنج میلیون
نفر آنها مستمریبگیر هستند.
سیدتقی نوربخش در کارگروه تخصصی اشتغال ،کمیسیون کارگری و ستاد رفع موانع
تولید ،اظهار کرد :ارائه هزار تسهیالت بانکی بدون بهره از هفته آینده به مستمریبگیران
این حوزه آغاز میشود تا بتوان از این طریق تا حدی مشکالت مستمریبگیران را حل
کرد.
وی تصریح کرد :این سازمان ماهانه  3000میلیارد تومان مستمری بدون اتکا به بودجه
دولت پرداخت میکند ،همچنین در ماه یکهزار میلیارد تومان در حوزه درمان صرف
ی که در خصوص نرخ مستمری در دولت تدبیر و امید افزایش بیش از 65
میشود؛ بهطور 
درصدی را شاهد بودهایم ،لذا امیدواریم بتوانیم در جهت رفع مشکالت مستمریبگیران
گامهای موثرتری برداریم .همچنین نوربخش در جلسه مشترک نمایندگان کارفرمایان،
کارگران ،تعاونگران و سمن های فعال در حوزه رفاه و تامین اجتماعی زنجان با اشاره به
اینکه در دولت تدبیر و امید گامهای بلندی برای ارتقاء سطح زندگی و معیشت بازنشستگان
برداشته شده است ،اظهار کرد :امسال ماهانه سه هزار میلیارد تومان مستمری از سوی
این سازمان پرداخت میشود .وی بر لزوم تداوم روند رو به بهبود و ارتقاء خدمات سازمان
تأمین اجتماعی به بیمه شدگان و بازنشستگان تأکید کرد و گفت :با وجود تمامی اقدامات
انجام شده هنوز  50درصد مستمری بگیران حداقل بگیر هستند.
نوربخش به برنامه ریزی های انجام شده از سوی دولت تدبیر و امید در زمینه درمان
به عنوان راهبردهای اصلی دولت اشاره و اضافه کرد :میزان پرداخت هزینه درمان از جیب
مردم به چهار تا شش درصد در بخش دولتی رسیده است.
 1200شغل سخت و زیان آور هستند
وی یادآورشد :امسال به صورت ماهانه سه هزار میلیارد تومان در قالب مستمری و هزار
میلیارد تومان در بخش درمان از سوی این سازمان پرداخت شده است.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت :به رغم مشکالت موجود با اتخاذ تدابیر الزم
شرایط به نسبت متعادلی ایجاد شده که این امر به واسطه درک عمیق کارفرمایان به
عنوان اصلی ترین تامین کنندگان منابع سازمان محقق شده است.
نوربخش مطالبات قطعی سازمان تامین اجتماعی از کارفرمایان را هشت هزار میلیارد
تومان اعالم کرد و گفت :سازمان تأمین اجتماعی ضمن حمایت از تولید و اشتغال در
کشور ،برای تأمین هزینه خدمات خود به بیمه شدگان و بازنشستگان دریافت این مطالبات
را نیز پیگیری میکند .وی تصریح کرد :از  6000شغل شناخته و ثبت شده در کشور 18
درصد شامل  1200شغل سخت و زیان آور هستند که الزم است در رابطه با این مشاغل،
قوانین مربوطه با دقت بیشتری اجرایی شوند تا در آینده شاهد حذف و کاهش ویژگیهای
سختی و زیانآوری مشاغل باشیم و نیروی کار با امنیت و آسایش بیشتری بتوانند در
تمامی مشاغل به فعالیت بپردازند .مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت :قانونمداری،
برنامه محوری ،پاکدستی و پاسخگویی به عنوان راهبردهای اصلی این سازمان هستند
و تمامی فعالیتها و برنامههای سازمان تأمین اجتماعی بر اساس این راهبردها اجرایی
میشوند.

زن جوان در دادگاه خانواده:

همسرم از من ميخواهد حجابم را رعايت نكنم،
طالق میخواهم!

زن جوان وقتي ديد كه شوهرش از او ميخواهد حجاب نداشته باشد ،به دادگاه خانواده
رفت و درخواست طالق داد.
به گزارش مردم ساالری ،چندي پيش زن جواني با مراجعه به دادگاه خانواده درخواست
طالق داد و در خصوص علت آن به قاضي گفت :آقاي قاضي شوهرم از من ميخواهد
حجابم را رعايت نكنم و در مقابل مردان غريبه بدون روسري و حجاب باشم .در صورتيكه
اين موضوع اصال براي من قابل تحمل نيست و نميتوانم به حرفهاي شوهرم گوش
كنم .وي افزود:سالهاست كه ما سر اين موضوع با هم جنگ و دعوا داريم و من ديگر
نميتوانم به خواستههاي شوهرم عمل كنم .او هم اصال حاضر نيست كوتاه بيايد و
هميشه با من دعوا ميكند .هر بار كه مهمان به خانه ما ميآيد و من حجابم را رعايت
ميكنم بايد كلي با شوهرم دعوا كنم و با هم جر و بحث داشته باشيم .براي همين ديگر
تحمل اين وضعيت را ندارم و ميخواهم براي هميشه از شوهرم جدا شوم.
بعد از صحبتهاي اين زن قاضي شوهر او را هم به دادگاه احضار كرد تا پس از شنيدن
صحبتهاي او در باره اين پرونده تصميمگيري كند.

حذف شرط پرداخت مستمری بازنشستگان طبق حروف الفبا

مشاور مدیرعامل و مدیرکل امور
استانهای سازمان تامین اجتماعی با بیان
اینکه پرداخت حقوق مستمری بگیران و
بازنشستگان براساس حروف الفبا مورد گله
و شکایت بود و به پراکندگی زمان پرداخت
حقوق در طول یک ماه اعتراضاتی وجود
داشت ،گفت :در همین راستا نظام
پرداخت متمرکز حقوق مستمری بگیران
و بازنشستگان تامین اجتماعی طراحی و
از آبان ماه اجرایی شد.
به گزارش ایسنا ،رضا امینی درباره اجرای نظام پرداخت
متمرکز حقوق مستمری بگیران و بازنشستگان تامین
اجتماعی اظهار کرد :امروزه سازمانها همواره در تالشند تا
میزان رفاه و رضایتمندی مخاطبان و ذی نفعان خود را از
خدماتی ارائه شده ارتقا دهند.
وی افزود :این موضوع یکی از ضرورتهای بقا و
ماندگاری سازمانهاست .سازمان تامین اجتماعی نیز
با درک این ضرورت ها همواره تالش کرده است تا با
استفاده از امکانات و پتانسیل های پیش رو ،بسترهای
جدید ارائه خدمات به مخاطبان خود را توسعه دهد.
مشاور مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه
طی دو سال اخیر این مهم با انتخاب شیوه مدیریت علمی
و تمرکز بر امور تخصصی رویکرد تازهای از مدیریت با
استفاده ازفناوریهای نوین به عنوان راهبرد جدیدی در
خدمت رسانی به آحاد ذی نفعان و مخاطبین سازمان،
محقق شده است گفت :تمرکز بر کاهش مراجعات
کارفرمایان ،بیمه شدگان و مستمری بگیران به شعب از
طریق ارائه خدمات غیرحضوری در بستر اینترنت از این
جمله است.
امینی ادامه داد :این اقدام نه تنها موجب افزایش سطح
رضایتمندی ذی نفعان شده بلکه آثار و فواید بسیاری برای
اقتصاد کشور به همراه داشته است.
وی با بیان اینکه اجرای طرحهای سراسری از جمله
ارسال لیست اینترنتی ،پرداخت انواع حق بیمه و ابالغ

اوراق مطالباتی در بستر اینترنت و ...
آغازی بر راهبردهای تخصصی سازمان
در ارائه خدمات در بستر فناوری های روز
آی تی است عنوان کرد :نظام پرداخت
متمرکز حقوق بازنشستگان و مستمری
بگیران سازمان نیز در راستای راهبردهای
مذکور اجرا می شود.
امینی ادامه داد :از آنجا که پرداخت
حقوق مستمری بگیران و بازنشستگان
براساس حروف الفبا مورد گله و شکایت
بود و به پراکندگی زمان پرداخت حقوق در طول یک ماه
اعتراضاتی وجود داشت ،موضوع در دستور کار مجموعه
مدیریتی و کارشناسی سازمان قرار گرفت که نهایت ًا منجر
به آماده سازی بسترهای فنی ،تخصصی و اجرایی از آبان
ماه سال جاری شد.
مدیرکل امور استانهای سازمان تامین اجتماعی به
مزایای اجرای نظام پرداخت متمرکز نیز اشاره و عنوان کرد:
یکپارچگی در پرداختها ،برقراری عدالت و رفتار همسان و
عادالنه در پرداخت حقوق خارج از اولویت الفبایی ،کشف
و شناسایی هم پوشانیها ،مدیریت بهینه وجوه ،سهولت در
پرداخت و دریافت حقوق ،دقت در پرداختها و صیانت از
منابع و منافع مستمری بگیران و بازنشستگان سازمان از
جمله این مزایا هستند.
پیش از این اعتصامی ،معاون فرهنگی و اجتماعی
سازمان تامین اجتماعی گفته بود :سامانه تلفن گویای
ندای تامین ( ،)1420به منظور اطالع رسانی دقیق به
بازنشستگان و مستمری بگیران ،برنامه زمان بندی پرداخت
حقوق آنان را از طریق این سامانه اعالم می کند.
بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی که
حقوق خود را از بانک رفاه دریافت می کنند ،میتوانند با
وارد کردن تاریخ روز دریافت مستمری خود به این سامانه،
تاریخ دقیق واریز مستمری در ماههای آبان لغایت اسفند
سال جاری را دریافت کنند .این برنامه تنها برای مستمری
بگیرانی که در فاصله زمانی پنج تا  19هر ماه حقوق خود را

از بانک رفاه کارگران دریافت میکردهاند ،اجرایی است.
مستمری بگیرانی که از  20لغایت پایان ماه ،حقوق خود
را دریافت می کردهاند ،همچنان بدون تغییر در برنامه زمان
بندی ،در همان تاریخ ،حقوق خود را دریافت خواهند کرد.
در طرح جدید پرداختها ،در صورت قرار گرفتن روز پرداخت
حقوق در روزهای تعطیل ،حقوق بازنشستگان یک روز قبل
پرداخت خواهد شد.
اعالم برنامه زمانبندی پرداخت مستمری
بازنشستگان تأمین اجتماعی از طریق سامانه
تلفنی 1420

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان تامین اجتماعی
گفت :سامانه تلفن گویای ندای تامین ( ،)1420به منظور
اطالع رسانی دقیق به بازنشستگان و مستمری بگیران،
برنامه زمان بندی پرداخت حقوق آنان را از طریق این
سامانه اعالم میکند.
دکتر منصور اعتصامی اظهار کرد :بازنشستگان و
مستمری بگیران تامین اجتماعی که حقوق خود را از بانک
رفاه دریافت می کنند ،میتوانند با وارد کردن تاریخ روز
دریافت مستمری خود به این سامانه ،تاریخ دقیق واریز
مستمری در ماههای آبان لغایت اسفند سال جاری را
دریافت کنند.
وی افزود :این برنامه تنها برای مستمری بگیرانی که
در فاصله زمانی  5لغایت  19هر ماه حقوق خود را از بانک
رفاه کارگران دریافت میکردهاند ،اجرایی است.
وی تصریح کرد :مستمری بگیرانی که از تاریخ 20
لغایت پایان ماه ،حقوق خود را دریافت می کرده اند،
همچنان بدون تغییر در برنامه زمان بندی ،در همان تاریخ،
حقوق خود را دریافت خواهند کرد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین
اجتماعی ،اعتصامی ادامه داد :در طرح جدید پرداختها،
در صورت قرار گرفتن روز پرداخت حقوق در روزهای
تعطیل ،حقوق بازنشستگان عزیز یک روز قبل پرداخت
خواهد شد.

بلوتوث سیاه ،علت قتل مرد جوان در درگیری  2خانواده
در یکی از روستاهای حومه مشهد

درگیری اعضای دو خانواده بر سر انتشار بلوتوث سیاه در یکی از روستاهای مشهد با
قتل پایان یافت.
به گزارش جام جم ،ساعت  23و  30دقیقه دوشنبه ماموران پاسگاه هاللی مشهد در
تماس با بازپرس جنایی از قتل مرد جوانی در بیمارستان هاشمی نژاد این شهر خبر دادند.
در ادامه جواد حسینی بازپرس جنایی مشهد همراه تیمی از ماموران در بیمارستان حاضر
شده و تحقیقات برای افشای راز قتل مرد جوان را آغاز کردند.
در بررسی های مقدماتی مشخص شد ،مرد  34ساله هدف شلیک گلوله اسلحه شکاری
قرار گرفته و پس از انتقال به بیمارستان فوت کرده بود.
تیم جنایی در تحقیقات خود متوجه شدند ،اعضای دو خانواده در یکی از روستاهای
اطراف مشهد ،ساعت  19دو شنبه با یکدیگر درگیر شده بودند که در این درگیری اقدام
به تیراندازی و پرتاب سنگ به سوی یکدیگر کرده بودند .شش نفر در این درگیری بر اثر

اصابت گلوله یا سنگ مجروح شده بودند که به مراکز درمانی انتقال یافته بودند.
ماموران سپس تجسس برای شناسایی انگیزه این درگیری را آغاز کرده و دریافتند،
انتشار یک فیلم از طریق بلوتوث در روستا باعث شروع این درگیری شده بود .در این فیلم
ادعا شده بود یکی از دختران روستا همراه پسر غریبه ای دیده شده است .در ادامه دو نفر از
طرفین دعوا با اسلحه شکاری اقدام به تیراندازی کرده و شعله های آتش باال گرفته بود.
با حضور بازپرس و کارآگاهان در روستا ،چهار نفر در این رابطه دستگیر شدند ،اما عامالن
تیراندازی متواری شده بودند .متهمان در بازجویی ها گفتند ،درگیری ابتدا به صورت لفظی بود،
اما پس از شلیک تیر و مجروح شدن مقتول ،دو طرف به جان یکدیگر افتادند .اختالفات از سه
روز قبل و پس از انتشار بلوتوث سیاه آغاز شد .قاضی حسینی پس از تحقیق از متهم ،دستور
انتقال جسد به پزشکی قانونی را صادر کرد .همچنین به تیمی از کارآگاهان دستور داد ،تحقیقات
برای دستگیری متهمان اصلی را در دستور کار قرار دهند.

درخواست پلیس برای شناسایی مخفیگاه شیاد حرفهای
به اتهام کالهبرداری از خانوادههای سادهلوح با وعده اشتغال
پلیس برای دستگیری مردی که به بهانه اشتغال اقدام به
کالهبرداری میکند ،از مردم درخواست کمک کرد.
به گزارش شرق ،فردی  ٢٤فروردین با مراجعه به کالنتری
تهراننو به مأموران اعالم کرد« :فردی ناشناس ،با وعده
استخدام در یک شرکت خصوصی و به بهانه درخواست ضمانت
برای اشتغال ،طالهای همسرم را گرفته و متواری شده است».
کارآگاهان پایگاه ششم پلیس آگاهی تهران بزرگ با تشکیل
پرونده مقدماتی با موضوع «کالهبرداری» به دستور بازپرس
شعبه شانزدهم دادسرای ناحیه چهار ،رسیدگی به موضوع را آغاز
کردند.
شاکی پس از حضور در پایگاه ششم پلیس آگاهی تهران
بزرگ ،در اظهاراتش به کارآگاهان گفت« :در پارک خیام با
شخصی حدودا ٤٠ساله آشنا شدم که پیشنهاد شغل داد .با هم
به منزل من رفتیم و پس از صرف چای برای بستن قرارداد از
خانه خارج شدیم .به بهانه گرفتن عکس ،داخل یک عکاسی
رفتیم .این شخص در آنجا مرا گذاشت و خودش با موتور مجددا
به د ِر منزلم رفت و به بهانه ضمانت ،از همسرم  ١٠عدد النگو،
یک عدد زنجیر و پالک ،یک جفت گوشواره و یک حلقه انگشتر

دستگیری پسر
کینهجو به اتهام
انتشار اینترنتی
عکسهای
خصوصی دختر
جوان در مشهد

گرفت و متواری شد».
همسر شاکی نیز ضمن تأیید اظهارات شوهرش به کارآگاهان
گفت« :ساعت  ١٢:٣٠روز حادثه همسرم همراه فردی حدودا
٤٥ساله وارد خانه شد .آن شخص گفت :برای همسرتان شغلی
پیدا کردهام .آیا شما موافق هستید که شوهرتان سر کار برود
که من پاسخ مثبت دادم .سپس هر دو نفر از منزل خارج شدند
تا اینکه بعد از گذشت نیمساعت ،این شخص مجددا این بار
بهتنهایی به در خانه ما مراجعه و با نشاندادن دو کاغذ امضاشده
عنوان کرد :همسرتان گفته طالهایتان را بدهید تا برای ضمانتش
ببرم و من نیز طالهایم را به او دادم».
در ادامه رسیدگی به پرونده ،دومین شاکی که دقیقا به همین
شیوه و شگرد مورد کالهبرداری قرار گرفته بود ،نیز شناسایی
شد .شاکی دوم در اظهاراتش به کارآگاهان گفت« :در بانک با
شخص ناشناسی آشنا شدم .پس از گذشت دقایقی این شخص
عنوان کرد« :آیا مایل هستید با حقوق خوب در یک محضرخانه
مشغول به کار شوید؟» و من نیز عنوان کردم اگر شغل خوبی
باشد ،موردی ندارد.
در ادامه این شخص عنوان کرد« :باید رضایت همسرتان را

مرد جوانی برای این تصاویر دوست خیابانی
اش را در فضای مجازی منتشرکرد که او را با
دیگری در خیابان دیده بود .
به گزارش خراسان ،دختر جوانی با مراجعه
به شعبه جرایم رایانه ای مشهد شکایت خود را
این گونه مطرح کرد  :چند وقت پیش متوجه
شدم تصاویر خصوصی ام در برخی شبکه های
اجتماعی منتشر شده است ،اما عامل این اقدام
را نمی شناسم .

نیز داشته باشم» و به این بهانه ،بهاتفاق به منزل من مراجعه
کردیم .او از همسرم پرسید« :آیا شما مایل هستید که همسرتان
با حقوق خوب به سر کار برود؟» که همسرم نیز جواب مثبت
دادند .در ساعت  ١٢برای رفتن به محضرخانه و بستن قرارداد
کاری از منزل خارج شدیم که در بین راه ،آن مرد مرا مقابل یک
مغازه عکاسی از موتور پیاده کرد تا من عکس بیندازم؛ سپس
خودش به منزلم مراجعه کرد و از همسرم طالهایش را به بهانه
ضمانت شغلی گرفت و فرار کرد».
مرکز اطالعرسانی پلیس آگاهی تهران بزرگ ،با تأیید این خبر
اعالم کرد :در ادامه رسیدگی به این پرونده ،با توجه به شناسایی
تصویر متهم از طریق تصاویر دوربینهای مداربسته بانکی و به
منظور شناسایی و دستگیری این شخص ،دستور انتشار بدون
پوشش تصویر متهم توسط مقام قضائی صادر شده است و از
شهروندانی که موفق به شناسایی تصویر متهم شدهاند درخواست
میشود اطالعات خود را درباره هویت ،مخفیگاه یا محلهای
تردد این شخص از طریق شماره تماسهای  ٢١٨٦٥٦٨٠و
 ٢١٨٦٥٨٥٣در اختیار کارآگاهان تیم مبارزه با کالهبرداری
پایگاه ششم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار دهند».

بدین ترتیب  ،بازپرس جاوید نیا طی
دستوری ،از ماموران پلیس فتا خواست عامل
بارگذاری تصاویر شاکی را شناسایی کنند .
کارآگاهان پلیس فضای تبادل اطالعات در
حالی تحقیقات خود را به سر انجام رساندند
وعامل انتشار تصاویر دختر جوان را در مشهد
دستگیر کردند و متهم را به شعبه مذکور انتقال
دادند که او تصاویر دختر جوان را از خطوط
بی هویت تلفن همراه روی فضای مجازی

بارگذاری کرده بود تا به تصورخودش با این
کار شناسایی نشود .
اواخر ماه گذشته متهم در حالی مقابل میز
محاکمه قرار گرفت که مدعی بود مدتی پیش
با دختر جوان به واسطه یک دوستی خیابانی
ارتباط برقرار کرده است اما یک روز که او را در
خیابان با فرد دیگری دیده ،تصمیم گرفته است
از او انتقام بگیرد و برای این کار ،تصاویر او را
در فضای مجازی منتشر کرده است .
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جانشین فرمانده نیروی انتظامی خبر داد

دستگیری عامالن حادثه تیراندازی دزفول
کاهش جرائم خشن و سرقتهای مسلحانه در کشور

جانشین فرمانده ناجا از کاهش جرائم
خشن و سرقت های مسلحانه در کشور
خبر داد.
به گزارش ایسنا ،سردار اسکندر مومنی
در صبحگاه نیروی انتظامی در ستاد
فرماندهی بجنورد اظهار کرد :جرائم خشن
و سرقتهای مسلحانه در خراسانشمالی و
به تناسب آن در سطح کشور کاهش قابل
توجهی داشته است.
وی افزود :با همکاری همه دستگاه های
سیاسی،قضایی،انتظامی و نظامی و زعامت
مقام معظم رهبری ،امنیت کامل از نقطه صفر مرزی تا عمق
شهر ها در کشور برقرار است.
مومنی ادامه داد :در حالی که در کشورهای پیرامون ناامنی
موج می زند و تروریسم با حمایت استکبار امان را از زندگی
عادی مردم گرفته است،در جمهوری اسالمی امنیت قابل
قبول و مطلوبی برقرار است.
وی با ذکر این که بدون امنیت پیشرفت و توسعه محقق
نخواهد شد،افزود :امنیت مقدمه پیشرفت و توسعه در هر
کشوری است.
مومنی با اشاره به رویکردهای امنیت،عنوان کرد :پلیس
باید پلیس اجتماعی بوده و امنیت را در همه ابعاد برای مردم
برقرار کند.
وی با بیان این که امنیت مردم محور از اهمیت باالیی
برخوردار است،گفت :امنیتی که مردم محور نباشد شکننده بوده
و پایدار و قابل قبول نخواهد بود.
مومنی با اشاره به پلیس افتخاری و استقبال مردم از این
طرح ،افزود :باید در پلیس اجتماعی و یا محله محور به گونه
ای رفتار شود که آحاد ملت احساس امنیت کنند.
وی یادآورشد :با توجه به این که بخش بسیار اندکی از
افراد در جامعه قانون شکن هستند ،برقراری امنیت به وسیله
پلیس ،مشارکت و حضور مردم را می طلبد تا مجرمین و قانون
شکنان احساس ناامنی داشته باشند.
مومنی با ذکر این که رفتار پلیس با مردم باید توام با
ادب،اخالق،رافت،عدالت و اقتدار باشد،خاطر نشان کرد:
خوشبختانه در خراسانشمالی نیروی انتظامی با تالش
مجاهدانه و به دلیل تعامل گسترده با همه دستگاه قضایی،
نظامی و انتظامی از امنیت مطلوب و قابل قبولی برخوردار
است.
وی با اشاره به وجود بیش از  300کیلومتر مرز مشترک با
ترکمنستان ،ادامه داد :خراسانشمالی با وجود مسائل اجتماعی
و امنیتی در حوزه داخلی عالوه بر این که باید پاسخگوی
جمعیت استان باشد ،جایگاه عظیمی در کشور به لحاظ میزبانی
خیل جمعیت مشتاق بارگاه علی ابن موسی الرضا (ع) و تامین
امنیت آنان در بعد نظامی و انتظامی دارد.
فرمانده انتظامی خراسان شمالی نیز در این مراسم اظهار
کرد :با توجه به در پیش رو بودن دو انتخابات مجلس خبرگان
رهبری و مجلس شورای اسالمی طی سال جاری ایجاد امنیت
کامل و آرامش برای مردم اولویت مهم ناجا در استان است.
سردار علیرضا مظاهری ادامه داد :طی نیمه نخست امسال

تلفات جاده ای در محورهای استان کاهش
قابل توجهی داشته است.
وی با اشاره به فعالیت قرارگاه سرقت در
استان،افزود :طی سال جاری سرقتهای
مسلحانه و جرائم خشن در استان کاهش یافته
است.
کاهش  7درصدی سرقت در کشور

سردار مومنی همچنین در جمع خبرنگاران
اظهار کرد :به رغم افزایش سرقت در سال های
گذشته و با تشکیل قرارگاه مبارزه با سرقت این
روند افزایشی ،متوقف شده و هم اکنون سرقت
در سراسر کشور هفت درصد کاهش یافته است.
وی با اشاره به تشکیل قرارگاه اربعین در نیروی انتظامی
به منظور پیگیری مسائل مربوط به تردد زائران در اربعین
حسینی،عنوان کرد :در آن ایام مرزهای مهران،شلمچه و چذابه
آمادگی پذیرش زائرین را دارند و براساس قانون وجود گذرنامه
برای زائران الزامی است.
مومنی با بیان این که زائران بدون گذرنامه اجازه خروج
از مرز را ندارند،افزود :هموطنان و زائران باید در فرصت باقی
مانده نسبت به تهیه گذرنامه اقدام کنند.
وی در خصوص صدور ویزا برای زائران حسینی نیز ،خاطر
نشان کرد :صدور ویزا برای زائران موضوع کامال جدایی بوده
و به منظور تردد نیاز به روادید وجود دارد البته از طریق مراجع
رسمی جزئیات این موضوع اعالم خواهد شد.
مومنی درباره انتخابات و تدابیر نیروی انتظامی ،ادامه داد:
هم اکنون ستاد امنیت انتخابات در نیروی انتظامی تشکیل
شده است و پلیس با همه توان خود امنیت در انتخابات را
تامین می کند.
وی با اشاره به این که هم اکنون در سطح کشور 20
هزار نفر به صورت داوطلبانه در طرح پلیس افتخاری ثبت نام
کرده اند،یادآورشد :طی سال جاری مشارکت مردم در پلیس
افتخاری به  50هزار نفر افزایش خواهد یافت.
مومنی با ذکر این که طی امسال روند کاهشی در تلفات
جاده ای سوانح رانندگی در کشور داشته ایم،افزود :اولویت
اصلی پلیس استمرار کاهش حوادث با توسعه سیستم های
آموزش همگانی بوده و امیدواریم این روند تاپایان سال ادامه
یابد.
وی یادآورشد :فقط عامل انسانی دلیل بروز تصادفات
نیست بلکه به تناسب آن راهها و ایمنی خودرو نیز در این
مهم تاثیرگذار هستند.
مومنی افزود :با ارتقاء رفتارهای ترافیکی تلفات حوادث
رانندگی از  28هزار نفر به  17هزار نفر کاهش داشته است که
این امر به مولفه های ایمنی در بخش های خودرو،راه،مردم و
رسانه ها برمی گردد.
وی در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران مبنی برکمین
پلیس در برخی از نقاط  ،خاطر نشان کرد :باید به جایی برسیم
که پلیس باشد یا نباشد مردم قانون را اجرا کنند که عمل
به این مهم سبب ایجاد آرامش ،سالمتی و ایمنی خود مردم
است.
وی با بیان این که  90درصد مردم قانون را رعایت می

کنند،گفت :دسته بسیار اندکی از افراد قانون شکن هستند که
باید برابر مقررات با آنان رفتار شود.
مومنی در پاسخ به سوالی مبنی بر برنامه نیروی انتظامی
به منظور تشکیل پلیس اقتصادی،اظهار کرد :بخشی از راه
اندازی پلیس اقتصادی با نیروی انتظامی بوده و نیاز به سازکار
و تجهیزات الزم دارد و بخش عمده ای نیز نیازمند قوانین
مربوطه توسط دولت و مجلس شورای اسالمی است.
وی ادامه داد :اما در عین حال نیروی انتظامی آمادگی الزم
را به منظور راه اندازی پلیس اقتصادی دارد.
دستگیری عامالن حادثه تیراندازی دزفول

فرمانده نیروی انتظامی با اعالم خبر دستگیری عامالن
تیراندازی به عزاداران حسینی در دزفول در حاشیه اختتامیه
دوره آموزشی پرسنل راهور که در مرکز آموزش وزارت علوم
واقع در شهریار برگزار شد ،در پاسخ به سوالی درباره سرانجام
حادثه دزفول اظهار کرد :همانطور که مطلع هستید در این
حادثه افراد ناشناسی اقدام به تیراندازی به سمت مردم کردند
ی دستگاههای
که بالفاصله پلیس وارد عمل شده و با همکار 
اطالعاتی و امنیتی رسیدگی به موضوع را در دستور کار خود
قرار داد.
وی با بیان اینکه هفته گذشته تعدادی از این افراد شناسایی
و دستگیر شدند ،خاطر نشان کرد :این افراد دستگیر شده و
تحقیقات از آنان درباره کشف انگیزه و هدفشان ادامه دارد.
فرمانده نیروی انتظامی همچنین در پاسخ به سوالی
درباره سرانجام طرح «الایزد» و تایید پلیس در اجرای
این طرح خاطرنشان کرد :ما نیز به دنبال کاهش آلودگی
هوا هستیم و از طرحی که بتواند در این زمینه موثر باشد
استقبال خواهیم کرد .درباره این طرح نیز اقدامات الزم در
حال انجام است و هر زمانی که بنا باشد اجرایی شود آنرا
اعالم خواهیم کرد.
وی درباره اینکه پس آیا پلیس امضایش را به پای این طرح
ثبت میکند یا خیر تصریح کرد :همانطور که گفتم هر زمانی
که بخواهد طرح اجرایی شود آنرا اعالم میکنیم.
اشتری در پاسخ به سوال دیگری درباره اینکه آیا
منشور حقوق شهروندی عالوه بر پلیس راهور در دیگر زیر
مجموعههای انتظامی نیز رونمایی خواهد شد یا خیر؟ اظهار
کرد :منشورهای حقوق شهروندی در تمام پلیسها تهیه شده
یا در حال تهیه است.
در برخی از زیرمجموعههای پلیس از جمله راهور این
منشور رونمایی شده و در دیگر پلیسها نیز پس از تکمیل
و تصویب آنرا رونمایی خواهیم کرد.
اشتری درباره تبلیغات ماهوارهای و ساخت کلیپهای
شبکههای ماهوارهای در داخل کشور و پخش آن در این
شبکهها اظهار کرد :پلیس برابر قانون با هرگونه هنجارشکنی
و موارد خالف جمهوری اسالمی برخورد خواهد کرد .پلیس
فتا و دیگر پلیسها نیز بر این موضوع نظارت دارند و ما نیز
در این فضاها رصدهای خود را انجام میدهیم.اشتری درباره
برگزاری دورههای آموزشی نیز اظهار کرد :این دورهها با
هدف آموزش و ارتقای ماموریتها انجام شده و امیدواریم
به اهداف مطلوب خود برسد ،ضمن اینکه تنها این آموزشها
مربوط به راهور نبوده و در کلیه پلیسها اجرا میشود.

رسیدگی ویژه قضایی به پرونده  2شرور شیطانصفت به اتهام آدمربایی با پوشش
مسافرکشی ،تجاوز به عنف و زورگیریهای خشن از  17زن و دختر جوان در تهران
پرونده سیاه دو پسر جوان که با پراید دودی در
خیابانهای پایتخت پرسه میزدند و  17زن و دختر را به
دام خود انداختند و پس از آزار آنها اموالشان را میدزدیدند،
هفته گذشته به دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده
شد تا بهصورت ویژه و خارج از نوبت به آن رسیدگی شود.
همدست دیگر متهمان نیز به اتهام شرکت در سرقتهای
خشن و یک مالخر به صورت همزمان محاکمه خواهند
شد.
به گزارش فرهیختگان ،رسیدگی به این پرونده از ششم
فروردین امسال به دنبال شکایت یک دختر جوان که در
پراید دودی مورد آزار قرار گرفته بود در دستور کار پلیس
قرار گرفت .دختر جوان به پلیس گفت« :از محل کارم
به خانه بر میگشتم که سوار یک پراید دودی شدم تا به
خانهمان در حوالی خیابان گرگان بروم .در میان راه اما
راننده تغییر مسیر داد .وقتی به او اعتراض کردم سرنشین
دیگر خودرو به صندلی عقب آمد و به رویم قمه کشید.
دستگیره در را کشیدم تا در را باز کنم و از ماشین بیرون
بپرم اما در باز نشد .مردی که کنارم نشسته بود قمه را
روی پهلویم قرار داد و سرم را زیر صندلی برد .دقایقی بعد
وقتی ماشین متوقف شد متوجه شدم در یک اتوبان قرار
داریم .آنها بدون توجه به التماسهای من کتکم زدند و با
فندک بدنم را سوزاندند .آنها همه اموالم و گوشی موبایلم
را دزدیدند و پس از شکنجه و آزار وحشیانه ،مرا کنار اتوبان
رها کردند ».در حالی که دختر جوان شمارهای از پالک

خودرو مورد نظر در دست نداشت ردیابی عامالن جنایت
سیاه در دستور کار پلیس قرار گرفت .دومین شکایت مشابه
بیستوپنجم خرداد به دست پلیس رسید.
زن جوان به ماموران گفت« :در میدان قزوین سوار
یک پراید دودی شدم تا به میدان آذری بروم .اما در میان
راه راننده و سرنشین دیگر خودرو به سمت اسالمشهر
حرکت کردند .وقتی به آنها اعتراض کردم سرنشین خودرو
بهشدت مرا کتک زد .او و راننده پراید با تهدید چاقو همه
اموالم را دزدیدند و مرا آزار دادند».
در حالی که تالش پلیس برای ردیابی خودرو مورد نظر
ادامه داشت شکایتهای مشابه به دست پلیس رسید و
فرضیه سریالی بودم جنایتهای سیاه قوت گرفت .پلیس
در نخستین گام از تحقیقات به چهرهنگاری رایانهای
پرداخت و رد یک مجرم پیشینهدار به نام فرهاد 25ساله
را یافت که پیشتر به جرم حمل و نگهداری مواد مخدر
بازداشت شده بود .در حالی که تعداد شاکیان به  8نفر
رسیده بود فرهاد در منطقه خلیج فارس تهران بازداشت
شد و همدست 21سالهاش به نام سعید را هم لو داد .دو
پسر جوان که منکر جرم سیاهشان بودند پس از مواجهه
حضوری با قربانیان به سرقتهای مقرون به آزار اعتراف
کردند و همدست دیگرشان را که فقط در سرقتها حضور
داشت ،لو دادند .پلیس همچنین یک مالخر را در این زمینه
بازداشت کرد .در حالی که تعداد شاکیان به  17زن و دختر
رسیده بود ،دیروز پرونده به شعبه هشتم دادگاه کیفری یک

استان تهران فرستاده شد تا بهصورت ویژه و خارج از نوبت
به آن رسیدگی شود.
حسین اصغرزاده ،رئیس شعبه هشتم دادگاه کیفری یک
استان تهران در این زمینه گفت« :از میان شاکیان ،فقط
پنج نفر از آنها اظهار داشتهاند از سوی دو مرد جوان مورد
آزار قرار گرفتهاند ،به نظر میرسد تعداد شاکیان بیشتر از
این باشد .اما همه 17شاکی به اتفاق گفتهاند متهمان آنها
را بهشدت کتک زده ،شکنجه کرده و اموال همراهشان
را دزدیدهاند .بعضی از آنها نیز گفتهاند متهم سوم نیز در
جریان سرقتهای خشن حضور داشته است ».اصغرزاده
ادامه داد« :متهمان که به پزشکی قانونی معرفی و سالمت
روانی آنها تایید شده است ،اعتراف کردند با خودرویی که
پالک آن را با یک پارچه پوشانده بودند قربانیان را بیشتر
در مناطق غرب تهران ،کرج و جاده کرج میربودند و با
تهدید قمه سر آنها را زیر صندلی خودرو نگه میداشتند
تا به مکانی خلوت برسند .سپس بعد از ضرب و شتم و
سرقت اموال آنها نقشههای سیاهشان را داخل خودرو اجرا
میکردند ».این قاضی دادگاه کیفری گفت« :متهمان قرار
است بهزودی و به صورت فوقالعاده محاکمه شوند .در
صورتی که با توجه به ادله موجود جرم سیاه آنها اثبات
شود بیشک به اعدام محکوم خواهند شد .با توجه به سایر
جرمهای آنها از جمله آدمربایی ،سرقت مقرون به آزار،
ضرب و جرح ،تهدید با چاقو ،قمه و شوکر مجازات سنگینی
در انتظار آنها خواهد بود».

هشدار وزیر تعاون ،کار و رفا ه اجتماعی نسبت
به بروز پدیده «زنان مجرد سالمند» و افزایش
 25درصدی سالمندان در سالهای آتی

وزیر تعاون ،کار و رفا ه اجتماعی گفت :با توجه
به پنجره جمعتی کشور در  20سال آینده شاهد
افزایش  25درصدی جمعیت سالمند خواهیم بود
که با توجه به روند افزایش تجرد ،پدیده زنان
مجرد سالمند هم بیشتر از مردان سالمند خواهد
بود.
به گزارش ایسنا" ،علی ربیعی" در حاشیه بازدید
از سرای سالمندان «نرگس» شهرستان خرمدره
در جمع خبرنگاران ،اظهار کرد :با توجه به پنجره
جمعیتی کشور در  20سال آینده تعداد سالمندان
در حدود  25درصد افزایش مییابد .وی افزود :بر اساس مطالعات ،تعداد زنان سالمند
از مردان سالمند بیشتر خواهد بود و با تجردی که هماکنون در پیش رو داریم ،زنان
سالمند مجرد هم پدیدهای است که در آینده با آن روبهرو خواهیم بود.
ربیعی با اشاره به سند توسعه سالمندی ،تصریح کرد :با طرح این سند در شورای
عالی رفاه و هیات وزیران ،برنامه پیشسالمندی با جهتگیری بیمههای درمان به
سمت اینکه سالمندان سالمتر به این مرحله از زندگی خود برسند ،مورد توجه قرار دارد.
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی با اشاره به مناسبسازی کالبد شهری برای حضور
سالمندان ،گفت :ایجاد فضاهایی برای حضور و گذران اوقات فراغت سالمندان با
حفظ شأن و کرامت انسانی و دعوت از بخش خصوصی برای فعالیت مراکز نگهداری
شبانهروزی و مراکز روزانه سالمندان ،از دیگر برنامههای در دست پیگیری است.
ربیعی با اشاره به لزوم فرهنگسازی در راستای تکریم مقام سالمند ،تاکید کرد :باید
با فرهنگسازی زمینه نگهداری هر چه بیشتر سالمندان را در خانواده فراهم کرده ،در
کنار آن توجه به گذران اوقات فراغت سالم سالمندان را مورد توجه قرار دهیم.

تأیید حکم قصاص پدر شوهر جنایتکار
به جرم قتل نوعروس  17ساله در دیوانعالی کشور
پدرشوهری که نوعروساش را به قتل رسانده است در آستانه اعدام قرار گرفت.
به گزارش ایران ،این مرد  60ساله که فریدون نام دارد ،ساعت  4عصر  19بهمن ماه
سال  ،92عروس  17سالهاش به نام فرناز را در خانهشان به قتل رساند .وقتی مرگ مرموز
این زن به بازپرس ویژه قتل مخابره شد ،تیمی از کارآگاهان وارد عمل شدند و دیدند آثار
کبودی روی دست و گردن فرناز وجود دارد و وی به قتل رسیده است.خیلی زود مرد
تازهداماد به عنوان نخستین مظنون بازداشت شد و تحت بازجویی قرار گرفت و درحالی که
گریان بود ادعا کرد هیچ اختالفی با فرناز نداشته و احتمال میدهد پدرش که معتاد بوده
دست به این قتل زده است.با ادعاهای شوهر فرناز ،پدرش به نام فریدون تحت تعقیب
گرفته شد و به دام افتاد.پدر شوهر فرناز اصرار بر بیگناهی کرد و این درحالی بود که تازه
داماد ادعا میکرد وقتی از خانه بیرون رفته پدرش با فرناز در خانه بودند و ساعاتی بعد وقتی
از محل کارش به خانه بازگشته ناگهان در کمال ناباوری با پیکر بیجان همسرش روبهرو
شده که دست و پا و دهانش با دستمالی بسته شده بود و پدرش در خانه نبود .این مرد
جوان گفت :از آنجا که پدرم اعتیاد شدید به مواد دارد فهمیدم فرناز قربانی سرقت شده و
پدرم پس از قتل ،النگو و گوشواره همسرم را به سرقت برده است.در این مرحله ،پدرشوهر
فرناز وقتی دید که پسرش راز جنایت وی را فاش کرده است چارهای جز اعتراف ندید و
گفت :من با پسرم و همسرش زندگی میکردم ،عروسم همیشه به خاطر اعتیادم مرا تحقیر
میکرد و میگفت من کلفت تو نیستم که بخواهم کارهایت را انجام بدهم .به همین خاطر
ظهر روز حادثه عصبانی شدم و با کارتن ضربهای به سر او زدم ،وقتی روی زمین افتاد با
دستمالی دستها و دهانش را بستم ،سپس طنابی به گردنش انداخته و به قدری فشار دادم
تا مطمئن شدم خفه شده است سپس النگوها و گوشواره وی را به سرقت بردم و از خانه
فرار کردم .این پدر شوهر در شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران محاکمه و قضات
عالیرتبه وی را به خاطر قتل عروساش ،به قصاص نفس و سرقت طالهای قربانی به 10
سال زندان و  74ضربه شالق محکوم کردند .بنابر این گزارش ،حکم قصاص پدرشوهر در
شعبه  29دیوانعالی کشور تأیید شد و وی در آستانه اعدام قرار گرفت.

سناریوی آدمربایی پسر ناخلف برای اخاذی
 30میلیون تومانی از پدرش در بندر انزلی

معاون اجتماعی پلیس گیالن از دستگیری پسری که به دلیل باخت در شرطبندی
اینترنتی از پدرش  30میلیون تومان اخاذی کرده بود ،در بندرانزلی خبر داد.
به گزارش جام جم ،محمدرضا جعفری خیرخواه با اشاره به اخاذی یک پسر از
پدرش در انزلی اظهار کرد :مردی  57ساله در با مراجعه به پلیس آگاهی انزلی عنوان
کرد که فرزند  27ساله اش توسط افرادی ناشناس در ازای دریافت  30میلیون تومان
ربوده شده است .وی با بیان اینکه کارآگاهان پلیس آگاهی مبارزه با جرایم جنایی
گیالن برای پیگیری موضوع به بندرانزلی رفتند ،افزود :کارآگاهان آگاهی در تحقیقات
تکمیلی متوجه شدند که فرد ربوده شده در شرط بندی اینترنتی فعالیت داشته و تمام
اموال و دارایی های خود را در این راه از دست داده و بارها از پدرش تقاضای پول
کرده بود که با مخالفت او مواجه شد .معاون اجتماعی پلیس گیالن ادامه داد :طبق
توافق صورت گرفته کارآگاهان با پدر این پسر  27ساله ،مبلغ درخواستی به حساب
فرزند منتقل و سپس از دستگاه پوز در گلشهر کرج برداشت شد .این مسئول با اشاره به
اینکه فرد ربوده شده پس از حرکت به طرف به انزلی در مدخل ورودی این شهرستان
دستگیر شد ،افزود :متهم در بازجویی پلیسی به صراحت اقرار کرد که ادعای آدم ربایی
او کذب بوده و برای اینکه مبلغ مذکور را از پدرش اخاذی کند دست به چنین حربه
ای زده است .جعفری خیرخواه اقدام متهم مذکور را موجب تحمیل هزینه به پلیس و
تشویش اذهان عمومی عنوان کرد و یادآور شد :این موضوع در حال پیگیری است.
وی با تاکید بر اینکه تشویش اذهان عمومی و گمراه کردن پلیس جرم بوده و قابل
پیگیری در مراجع قضایی است ،خاطرنشان کرد :اطالع رسانی حوزه معاونت اجتماعی
پلیس گیالن تنها منبع موثق برای اعالم اخبار و حوادث انتظامی و امنیتی در استان و
از مردم می خواهیم به شایعات بی اساس توجه نکنند.این مسئول بروز شایعات و اخبار
غیر موثق را موجب کندی تحقیقات پلیس در برخورد با جرایم عنوان کرد.

10
دستگیری مهندس سختافزار به اتهام
كالهبرداريهای زنجیرهای از فروشندگان
اینترنتی كاال در تهران
مهندس سختافزار كامپيوتری كه متهم است با تقليد صدا،
فروشندگان كاال در سايتهاي اينترنتي را فريب ميداد و اموالشان را
سرقت ميكرد ،بار ديگر به دام پليس افتاد .مرد  29ساله كه علي .ف
نام دارد با فريب مأموران زندان موفق به فرار شده بود.
به گزارش جوان ،اوايل امسال بود كه شكايتهاي مشابه از سوي
فروشندگان كاال عليه اين مرد در پايگاه يكم پليس آگاهي تهران
مطرح شد .بررسيها نشان داد متهم با مراجعه به سايت اينترنتي
ديوار ،ابتدا فروشندگان گوشيهاي تلفنهاي همراه يا لپتاپهاي
ماركدار را شناسايي ميكرد .در مرحله بعد با فروشنده تماس ميگرفت
و خودش را كارمند رسمي يكي از ادارههاي دولتي معرفي ميكرد كه
قصد دارد لوازم مورد نظر را براي سازمان دولتي خريداري كند .بعد از توافق بر سر قيمت،
متهم از فروشنده درخواست ميكرد تا كاال را با پيك به نشانياي كه وي در اختيارش
ميگذاشت ،پيك كند و شماره تلفن همراه پيك را هم در اختيارش قرار دهد.
مرحله دوم نقشه متهم ،با فريب پيك رقم ميخورد .او با يك شماره اعتباري با پيك
تماس ميگرفت و با تغيير صدا خودش را فروشنده كاال معرفي ميكرد و مدعي ميشد
كه پول كاال به حسابش واريز شده بنابراين ميتواند كاال را به خريدار تحويل دهد .متهم
در آخرين مرحله با پيك در يك محل ديگري قرار ميگذاشت و با تحويل گرفتن محموله
از دسترس خارج ميشد .كارآگاهان با بررسي شكايتها متوجه شدندكه مرد فريبكار هر
بار با يك سيمكارت تماسهاي خودش را برقرار ميكرد و سپس آنها آن را از بين ميبرد.
در شاخه ديگري از تحقيقات كارآگاهان پس از هفت ماه موفق شدند متهم را شناسايي و
او را در مخفيگاهش در تهرانپارس دستگير كنند .علي .ف  29ساله ،مهندس سختافزار
كامپيوتر و از مجرمان سابقهدار بود كه سالهاي  92و  93به اتهام كالهبرداري بازداشت
شده بود اما موفق شده بود با سپردن قيد كفالت جعلي از زندان فرار كند .در حالي كه
متهم با بيش از يكصد شكايت مواجه شده است ،تنها به  30كالهبرداري اقرار كرد و گفت
موفق شده است با فريب فروشندگان  40ميليون تومان به جيب بزند.
متهم گفت با بررسي آگهيهاي فروش در سايتهاي اينترنتي به خصوص سايت
ديوارفروشندگان لپتاپ ،گوشيهاي تلفن همراه ماركدار و حتي خودرو را شناسايي و با
اجراي نقشهام اموالشان را سرقت ميكردم .بعد از آن ،اموال سرقتي را به همان سايت
آگهي ميدادم و آن را به فروش ميرساندم .سرهنگ كرم يوسف وند ،رئيس پايگاه يكم
پليس آگاهي تهران گفت :طبق برآوردها ،اين فرد در مدت كالهبرداري دو سالهاش با
احتسابهاي كاالهاي غيرنقدي ثروت ميلياردي به دست آورده و براي خودش خودرويي
 80ميليوني خريده است ».سرهنگ يوسف وند گفت :براي شناسايي ساير جرائم ارتكابي
متهم و مالباختگان ،دستور انتشار بدون پوشش تصوير متهم از سوي قاضي صادر شده
است؛ بنابراين مالباختگاني كه موفق به شناسايي تصوير متهم شده يا به اين شيوه هدف
كالهبرداري قرار گرفتهاند ،براي پيگيري شكايات خود به پايگاه يكم پليس آگاهي تهران
بزرگ در بزرگراه صدر ،خيابان قلندري شمالي ،پالك  3مراجعه كنند.

قتل زن جوان توسط همسر خشمگین
حین مشاجره خانوادگی در استان فارس!
مردی بعد از اینکه همسرش را به دلیل اختالفات خانوادگی به قتل رساند ،خودش را
به پلیس معرفی کرد و تسلیم شد.
به گزارش شرق ،مأموران پلیس استان فارس چند روز پیش مطلع شدند فردی با مرکز
 ١١٠تماس گرفته و از قتل زنی جوان خبر داده است .مأموران بهسرعت خود را به خانه این
زن رساندند و جسد او را درحالیکه روی زمین افتاده بود ،مشاهده کردند .به نظر میرسید
مقتول که منیژه نام داشت بر اثر خفگی جانش را از دست داده است .دستنخورد ه ماندن
وسایل منزل حکایت از آن داشت که این جنایت با انگیزه سرقت اتفاق نیفتاده ،بلکه قاتل
یا قاتالن به دنبال انتقامجویی بودند .کارآگاهان جنایی بعد از انتقال جسد به پزشکی قانونی
به تحقیق درباره زندگی خصوصی منیژه پرداختند و پی بردند او از مدتها قبل با همسرش
بهشدت اختالف داشته است .غیبت ناگهانی مرد جوان نیز در کنار این سرنخ به مدارکی
علیه او تبدیل شدند و پلیس تالش خود را برای دستگیری مظنون شماره یک پرونده به
نام مهرداد آغاز کرد .تالشها برای بازداشت این مرد همچنان ادامه داشت تا اینکه خود او
به پلیس مراجعه کرد و تسلیم شد.
متهم در اعترافاتش گفت« :مدتها بود با همسرم اختالف داشتم .او رفتارهایی داشت
که اصال مورد پسند من نبود به همین دلیل بارها با هم دعوا کردیم .کشمکشهای ما
مدتی طوالنی ادامه داشت و چندین بار از منیژه خواستم رفتارش را اصالح کند؛ اما او
اعتنایی نداشت تا اینکه روز حادثه بار دیگر با هم مشاجره کردیم و وقتی دعوا باال گرفت،
از شدت خشم کنترل خودم را از دست دادم .در آن شرایط روسری را دور گردن همسرم
انداختم و آن را پیچاندم .آنقدر محکم فشار دادم که ناگهان منیژه از حال رفت و نقش بر
زمین شد .بعد از اینکه فهمیدم زنم فوت شده است ،از ترس فرار کردم».
مهرداد در ادامه اعترافاتش گفت« :بعد از قتل مدتی در خیابانها سرگردان بودم
نمیدانستم به کجا بروم و چه کار کنم تا اینکه در نهایت تصمیم گرفتم خودم را تسلیم
پلیس کنم» .بنا به این گزارش متهم درحالحاضر در بازداشت به سر میبرد و تحقیقات از
او برای روشنشدن جزئیات بیشتر قتل ادامه دارد.
17925617877
			
شماره مکانیزه139430400901047355 :
آگهی تغییرات شرکت تعاونی مسکن کارکنان سازمان بازنشستگی شهرداری تهران شماره دو به شماره ثبت
 415517و شناسه ملی 10320674405
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ  1393/07/05و تاییدیه شماره  932/15/251434اداره
کل تعاون ،رفاه اجتماعی استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقایان مصطفی منتظرالمهدی با ک.م  1754444636روح اهلل وقانی آرانی با ک.م  6199153596هاشم گرجیپور
با ک.م  0052084124محمود عامری خواه با ک.م  1950418618محمد پورنبوی با ک.م 09859745333
به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره و آقایان مجید کاشانی با ک.م  1654983581و کمیل درویش با ک.م
 6169940441به عنوان اعضای علیالبدل شرکت تعاونی به مدت  3سال انتخاب گردیدند.
با ثبت این مستند تصمیمات انتخاب مدیران انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی
مرقوم ثبت و در پایگاه آگهیهای سازمان ثبت قابل دسترس میباشد.
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری -سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
120347
______________________________________________________
17925851779
		
شماره مکانیزه139430400901051915 :
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود نیارش پی آژینه در تاریخ  1394/06/01به شماره ثبت  477659به شناسه
ملی  14005170085ثبت و امضای ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم
آگهی میگردد.
 موضوع شرکت :انجام و ارائه خدمات فنی آزمایشگاهی در زمینه ژئوتکنیک ،بتن ،جوش و خاک ،انجام وارائه خدمات نظارت بر اجرا و طراحی و اجرای ساختمانها و ابنیههای عمرانی در صورت ضرورت قانونی انجام
موضوعات پس از اخذ مجوزهای الزم.
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شایعترین شگردهای کالهبرداری
به روایت معاون مبارزه با جعل و کالهبرداری پلیس آگاهی کشور

معاون مبارزه با جعل و کالهبرداری پلیس
آگاهی ناجا ،با بیان اینکه هموطنان برای صحت
عمل مراکز فروش اقساطی خودرو (لیزینگ) از
سایت بانک مرکزی یا شرکت های خودروساز
استعالم کنند ،تصریح کرد :صرف داشتن شماره
ثبت در اداره ثبت شرکت ها ،مجوز فعالیت لیزینگ
خودرو نمی باشد بلکه برابر قانون مجوز بانک
مرکزی الزم است.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی پلیس ،سرهنگ
رهبریان در خصوص کالهبرداریهای شایع
گفت:عمده کالهبرداری ها در پوشش فروش مال غیر ،پیش
فروش آپارتمان و خودرو ،امور بازرگانی و تجاری و همچنین
انجام اموراداری ،اجاره مال غیر و درصد بسیار ناچیزی کاریابی و
استخدام ،فروش اجناس بدلی و تقلبی و به صورت محدود رمالی
و فالگیری است.
وی با بیان اینکه یکی از شیوه های مرسوم کالهبرداری در
سال های اخیر ،کالهبرداری های تلفنی و پیامکی است ،تصریح
کرد :در این شیوه ،کالهبرداران از طریق تماس تلفنی باچرب
زبانی ،انجام مانورهای متقلبانه و انتساب خود به دستگاه های
دولتی ،نظامی و انتظامی درخواست خرید کاال یا خدمات را کرده

و یا با ارسال پیامک برنده شدن در قرعه کشی
مسابقات ،مالباختگان را به پای دستگاه خودپرداز
کشانده و با گمراه کردن مردم حساب آنان را از
طریق انتقال وجه به روش کارت به کارت خارج
می کنند.
رهبریان روش های دیگر کالهبرداران برای
تصاحب غیر قانونی اموال و وجوه مردم را پیش
فروش اقساطی خودرو و آپارتمان دانست گفت:
شهروندان باید قبل از هر اقدامی از مراجع ذی
صالح استعالم کرده و سپس اقدام به انعقاد قرارداد

نمایند.
وی با بیان اینکه هموطنان برای صحت عمل مراکز فروش
اقساطی خودرو (لیزینگ) از سایت بانک مرکزی یا شرکت های
خودروساز استعالم کنند ،تصریح کرد :صرف داشتن شماره ثبت
در اداره ثبت شرکت ها ،مجوز فعالیت لیزینگ خودرو نمی باشد
بلکه برابر قانون مجوز بانک مرکزی الزم است .معاون مبارزه
با جعل و کالهبرداری پلیس آگاهی ناجا در ادامه اظهار داشت:
عمده ترین گزارش ها درحوزه جعل؛ مربوط به اسناد و مدارک
بانکی ،جعل مدارک شناسایی پایه مانند کارت ملی و شناسنامه،
اسناد مالکیت ،قراردادها ،قولنامه ها ،اسناد و مدارک غیر دولتی

است.
وی با اشاره به اینکه جرم جعل زمینه وقوع سایر جرایم است،
افزود :اسناد و مدارک پایه مانند کارت ملی و شناسنامه ها به دلیل
داشتن ضرایب امنیتی باال و به کار رفتن فرایندهای پیچیده در
تولید آنها ،قابل جعل نبوده لذا جاعالن این گونه اسناد را سرقت
کرده و سپس از این اسناد برای مقاصد سوء همانند کالهبرداری
و برخی جرایم دیگر استفاده می نمایند.
سرهنگ رهبریان با بیان اینکه در سال های اخیر رشد و
پیشرفت فناوری موجب تسهیل در امر داد و ستد و سرعت
بخشیدن به ارائه خدمات در حوزه بازرگانی و تجارت شده است،
اذعان داشت :متاسفانه برخی از جاعلین از فناوری های نوین
در جهت ارتکاب جرم استفاده کرده اند .به عنوان نمونه در یک
روش ،جاعلین با مراجعه به مراکز خرید درخواست خرید کاال یا
خدمات کرده و با ترفندهای گوناگون از جمله سرگرم کردن
مسئول فروشگاه یا پایانه فروش به بهانه اینکه می خواهند مبلغ
کاال یا خدمات را خود از طریق دستگاه ( POSپایانه فروش)
پرداخت نمایند در فرصت مناسب و با تمهیدات قبلی رسید جعلی
که از قبل تهیه کرده اند با رسید دستگاه جایگزین نموده و به
مسئول مربوط تحویل می دهند و پس از تحویل جنس از محل
خارج می شوند.

مرد جوان وقتی به رابطه همسرش با مردی غریبه شک کرد،
دختر و همسرش را به قتل رساند.
به گزارش شرق ،این مرد هفته گذشته در حالی پای میز
محاکمه رفت که موفق به جلب رضایت اولیایدم شدهبود.
مطابق کیفرخواست صادرشده ،مأموران پلیس ٢٣ ،تیر سال
 ٨٨در جریان انفجار خانهای قرار گرفتند .بعد از اینکه مأموران
آتشنشانی به خانه رفتند و منطقه را امن کردند ،متوجه شدند
جسد یک زن جوان و یک دختربچه چهارساله در آن خانه است
در تحقیقات بعدی شوهر زن جوان به پلیس گفت همسر و
فرزندش بر اثر یک حادثه جانشان را از دست دادهاند و احتماال
مشکلی که در شیلنگ گاز وجود داشته باعث این انفجار شده
است؛ اما گزارش آتشنشانی نشان میداد مرگ مادر و دختر
قتل عمد است .در این گزارش آمده بود بنزین عامل اصلی
آتشگرفتن مادر و دختر بوده است .با اعالم این نظریه یکبار
دیگر مرد جوان بازجویی شد.

او گفت :به زنم شک داشتم به همین دلیل با هم درگیر شدیم
و من با شیلنگ او را زدم و بعد بنزین روی او ریختم .احتماال
چون آبگرمکن روشن بوده خانه منفجر شده است و همسر و
ی دم و صدور کیفرخواست
دخترم جان باختند .با شکایت اولیا 
علیه متهم ،ازآنجاکه یکی از مقتوالن فرزند متهم بود و نمیشد
برای متهم به دلیل این قتل درخواست قصاص کرد ،اولیای دم
زن جوان درخواست قصاص را علیه این مرد مطرح کردند؛ اما در
نهایت اعالم گذشت کردند و این بار پرونده برای محاکمه متهم
به لحاظ جنبه عمومی جرم در اختیار دادگاه قرار گرفت.
متهم بعد از اینکه کیفرخواست علیه او خواندهشد ،در جایگاه
حاضر شد و گفت :من زن و بچهام را به عمد نکشتم .آنها را خیلی
هم دوست داشتم .مدتی بود که به رابطه زنم با مردی غریبه
شک کرده بودم و نشانیهایی که این رابطه را تأیید میکرد،
پیدا کرده بودم .روز حادثه با زنم درگیر شدم .به او گفتم کاری
میکنم پشیمان شود .بعد از اینکه او را کتک زدم ،بنزین رویش

ریختم و گفتم میکشمت؛ اما واقعا نمیخواستم این کار را بکنم.
بعد از خانه بیرون آمدم احتماال ازآنجاکه آبگرمکن روشن بود و
ش گرفته است و بعد هم
من هم بنزین پاشیده بودم ،خانه آت 
منفجر شده است .متهم گفت :از کاری که کردهام خیلی پشیمان
هستم .من اصال نمیخواستم به آنها آسیبی وارد کنم و فقط
برای اینکه زنم را بترسانم این کار را کردم .آن بچه مال خودم
بود و من خیلی دوستش داشتم و حاال هم برای کاری که کردم
درخواست بخشش دارم .اولیای دم همسرم من را بخشیدهاند،
آنها دیه گرفتند چون میدانستند من واقعا قصد کشتن زن و
بچهام را نداشتهام .با توجه به اینکه شش سال است در زندانام،
درخواست دارم من را ببخشید و دوباره زندانیام نکنید .این مدت
به من خیلی سخت گذشتهاست و فشار زیادی را تحمل کردهام.
بعد از متهم ،وکیل مدافع او در جایگاه حاضر شد و دفاعیات خود
را مطرح کرد .با پایان جلسه رسیدگی ،هیأت قضات برای صدور
رأی وارد شور شدند.

محاکمه مرد قاتل از جنبه عمومی ارتکاب جنایت
پس از تحمل  6سال زندان و جلب رضایت خانواده همسر مقتوله

دستگیری مرد شیطان صفت به اتهام اغفال زنان و دختران جوان
و سرقت طالجات و اموال آنها با پوشش مسافرکشی در تهران

مردی که به بهانههای مختلف زنان را
سوار بر خودروی پژو خود میکرد و سپس
دست به اعمال شیطانی میزد ،توسط
پلیس شناسایی و دستگیر شد.
به گزارش جام جم 18 ،شهریور 1394
زن جوانی با مراجعه به کالنتری  151یافت
آباد به مأموران گفت :توسط سرنشین یک
دستگاه سواری پژو  206سفید رنگ بنام
ناصر مرادی ،مورد زورگیری و سرقت طال
و جواهرات قرار گرفتم .با تشکیل پرونده
مقدماتی با موضوع «سرقت به عنف» و به دستور بازپرس شعبه
چهارم دادسرای ناحیه  34تهران ،پرونده جهت رسیدگی در اختیار
پایگاه پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت .شاکیه پس
از حضور در پایگاه پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ به کارآگاهان
گفت :از چندی پیش با فردی بنام ناصر مرادی آشنا شدم که از
من درخواست ازدواج کرده بود؛ در مورخه  18شهریور امسال،
ناصر با یک دستگاه خودرو  206به محل مالقات آمد و به بهانه
صحبت در خصوص شرایط ازدواج از من درخواست کرد تا سوار
ماشین شوم که البته من سوار ماشین نشدم ناگهان ناصر به
سمت من حمله ور شد و مرا به زور سوار ماشین کرد و با تهدید
و بکارگیری زور النگوهایم را از دست در آورد و به سرعت از
محل دور شد.
با توجه به شیوه و شگرد سارق به عنف این پرونده در استفاده
از خودرو ،کارآگاهان با بررسی سوابق سرقت های به عنف از
زنان با خودرو  206سفید موفق به شناسایی تعداد دیگری از
شکات و مالباختگان زنی شدند که همگی آنها توسط راننده یک

دستگاه خودرو  206سفید مورد زورگیری قرار
گرفته و برابر اظهارات تعدادی از آنها ،راننده
 206قصد آزار و اذیت آنها را نیز داشته است.
یکی دیگر از شکات به کارآگاهان گفت :از
حدود دو هفته پیش با جوانی آشنا شدم که
خودش را ناصر مرادی معرفی و پس از مدتی
به من پیشنهاد ازدواج داد .بعد از چند جلسه
آشنایی اولیه ،این شخص مرا با اغفال سوار
ماشین کرد و به جای خلوتی برد؛ در آنجا با
تهدید و به زور النگوهایم را به ارزش تقریبی
دو میلیون تومان سرقت کرد.
شاکیه دیگری اظهار کرد :ظهر روز  22شهریور امسال از
محل کارم در اسالمشهر خارج و برای رفتن به سمت خانه سوار
یک دستگاه خودرو سواری  206سفید رنگ شدم .در ابتدای جاده
احمـد آباد ،ناگهان راننده  206تغییر مسیر داد و به سمت یک
جاده خاکی حرکت کرد که با اعتراض من مواجه شد؛ ناگهان
راننده  206به سمت من حمله ور شد و با تهدید چاقو ،با مشت
و لگد به جان من افتاد .این شخص ابتدا اقدام به سرقت مبلغ
 600هزار تومان وجه نقد و چند تکه طالی همراهم کرد اما در
ادامه متوجه شدم که قصد دارد تا با وجود سرقت تمامی اموالم،
مرا مورد آزار و اذیت قرار دهد که اینبار در برابرش مقاومت
کرده و حتی با او درگیر شدم به همین علت مرا به باد کتک
گرفت و در پایان مرا از ماشین به پرتاب کرد و به سرعت از
محل متواری شد.
با توجه به اظهارات شکات و شناسایی شماره پالک خودرو
 206به شماره انتظامی ایران  *** / 88ب  ، 13کارآگاهان

 مدت شرکت :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت :مجیدیه شمالی ،خیابان کاووس گلستان دوم شرقی پالک  11کدپستی 1673696618 سرمایه شرکت :مبلغ  10000000ریال میباشد. اولین مدیران شرکت :آقای رضا برلویی به شماره ملی  0063951347دارنده  5000000ریال به سمت رئیسهیات مدیره
خانم آذربخشی به شماره ملی  0063953447دارنده  5000000ریال به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره
برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند.
 دارندگان حق امضا :کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ،سفته ،بروات ،قراردادها با امضایمدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
 اختیارات نماینده قانونی :طبق اساسنامهثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد.
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری -سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
120348
______________________________________________________
17925232650
			
شماره مکانیزه139430400901048282 :
آگهی تغییرات موسسه نوای ترنم شهر به شماره ثبت  35291و شناسه ملی 14004681828
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ  1394/05/03تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
مسعود سقایی سربندی کد م  0012846491با دریافت کلیه سهمالشرکه خود از صندوق موسسه از ردیف
شرکا خارج گردید.
لیست سهامداران پس از کاهش سرمایه در موسسه:
آقای علیرضا فرج نژاد کد م  0014302901دارنده  2500000ریال

موفق به شناسایی متهم بنام «مهدی  .ج» ( 30ساله) ،متأهل و
دارای سوابق متعدد کیفری به اتهام ارتکاب جرایم مختلف شدند؛
بررسی سوابق «مهدی» نشان داد که وی از سال  1380تاکنون
بارها به اتهام ارتکاب جرایم مختلف ایراد ضرب و جرح عمدی،
شرکت در نزاع دسته جمعی ،سرقت ،غصب عناوین ،اخاذی با
چاقو و  ...بارها دستگیر و روانه زندان شده است.
سرانجام با انجام اقدامات پلیسی ،محل تردد متهم در منطقه
یافت آباد – میدان الغدیر شناسایی و در حین تردد با خودرو 206
سفید رنگ ،توسط کارآگاهان پایگاه پنجم مورد شناسایی قرار
گرفت؛ متهم که متوجه حضور کارآگاهان در محل شده بود،
قصد داشت تا با رها کردن خودرو و درگیری با مأمورین از محل
متواری شود که با واکنش سریع کارآگاهان دستگیر و به پایگاه
پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل شد.
رئیس پایگاه پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ با اعالم این
خبر ،افزود :متهم پس از دستگیری و انجام مواجه حضوری
با شکات ،صراحتا به زورگیری ،سرقت اموال و  ...اعتراف
کرد.
سرهنگ احمد نجفی گفت :با توجه به اعترافات صریح متهم،
شناسایی تعدادی از شکات ،سوابق متهم در ارتکاب جرایم
مختلف و به جهت شناسایی سایر جرایم ارتکابی و همچنین
سایر شکات و مالباختگان احتمالی ،دستور انتشار بدون پوشش
تصویر متهم از سوی مقام محترم قضایی صادر شده است لذا از
کلیه شکات و مالباختگانی که موفق به شناسایی تصویر متهم
شدند دعوت می شود تا جهت پیگیری شکایات خود به نشانی
پایگاه پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ در خیابان وحدت اسالمی
مراجعه کنند.

آقای داود منصوری خواه کد م  0056238673دارنده  45000000ریال
آقای امیرمهدی منصوری خواه کد م  0021957983دارنده  2500000ریال
سرمایه موسسه از مبلغ  95000000ریال به مبلغ  50000000ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه
به شرح مذکور اصالح گردید.
با ثبت این مستند تصمیمات کاهش سرمایه از طریق خروج شریک انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق
الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهیهای سازمان ثبت قابل دسترس میباشد.
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری -سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
120349
______________________________________________________
17925854579
			
شماره مکانیزه139430400901053115 :
آگهی انحالل شرکت کسری تجارت کاالی پارسه با مسئولیت محدود به شماره ثبت  393919و شناسه ملی
10320444899
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوقآلعاده مورخ  1394/05/12تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
 شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعالم گردید و آقای امین آقا صادقی به سمت مدیر تصفیه انتخاب گردید.نشانی محل تصفیه استان تهران شهر تهران خیابان سهروردی شمالی پایینتر از عباسآباد اندیشه یکم غربی
پالک  79طبقه اول واحد 3کدپستی  1569658415میباشد.
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
120350
______________________________________________________
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وزیر کشور و دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر هشدار داد

شناسایی  500نوع روانگردان جدید
دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر با
بیان اینکه یکی از تهدیدات استفاده از
روانگردانهای جدید  NPSاست که تا
کنون بیش از  500نوع آن توسط  95کشور
شناسایی شده است گفت :متاسفانه اطالعات
در مورد شیوع و خطرات بهداشتی این
روانگردانها در سطح منطقهای و بین المللی
محدود است.
به گزارش ایسنا ،رحمانی فضلی در
ششمین نشست روسای مراجع ملی مبارزه
با مواد مخدر گروه ائتالف پنج گانه آسیای
مرکزی با اشاره به گزارش اخیر دفتر مقابله با مواد مخدر
و جرم سازمان ملل مبنی بر کاهش چشمگیر سطح کشت
و تولید بالقوه در سال  2015اظهار کرد :از اهتمام دولت
افغانستان که موفق شده است میزان امحای سطح کشت
را نسبت به سال  2014حدود  40درصد افزایش دهد تشکر
میکنم ،چرا که گزارش حاکی از کاهش  48درصدی تولید
بالقوه است.
دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر با بیان اینکه اگرچه
کاهش تولید خبر امیدوار کنندهای است گفت :اما این
کاهش به معنای کاهش مشکالت ناشی از قاچاق و اعتیاد
در منطقه نیست .تشکیل این جلسه و شرکت شما در این
مناسبت دلیل دیگری است برای درک شرایط بحرانی که
منطقه در آن قرار دارد .به ویژه آمیختگی بی حد و حصر
تروریسم و مواد مخدر از جمله این علل است.
رحمانی فضلی ادامه داد :این نشست عالوه بر تجزیه
و تحلیل روندهای قاچاق مواد مخدر و اقدامات مقابلهای،
روندهای جاری تولید ،قاچاق و مصرف آمفتامینهای نوع
محرک و مواد روانگردان ،شیوههای موفقیت آمیز در کاهش
تقاضا و بازتوانی باید نسبت به روند شکل گیری چگونگی
مبارزه با مواد مخدر در عرصه بین المللی نیز امکان نظر
داشته باشد ،زیرا پس از یک دهه قرار است دستاوردهای
جامعه جهانی در مبارزه با مواد مخدر و همچنین موانع و
مشکالت در مبارزه مورد بررسی قرار بگیرد و اولویتهای
آینده مشخص شود.
دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به اینکه
کشورهای حاضر در این نشست بیشترین خسارات را از
مسئله مواد مخدر تحمل میکنند و باید موثرترین مداخالت
را در این فرآیند تصمیم سازی جهانی داشته باشند ،گفت:
در ادامه الزم میدانم مروری بر روندهای جاری قاچاق و
اعتیاد در منطقه و همچنین اقدامات جمهوری اسالمی در
مبارزه با مواد مخدر داشته باشم.
وی افزود :همانگونه که گفته شده علیرغم داشتن
کاهش کشت و تولید منطقه همچنان با مشکل رو به تزاید
مسئله قاچاق و گسترش اعتیاد روبرو خواهد بود.
وی در ادامه به دالیل مشکل گسترش اعتیاد در منطقه
اشاره و اظهار کرد :فعالیت تروریستها در منطقه به ویژه
افغانستان و برنامه آنها برای گسترش تحرکات مستلزم
هزینه است همانطوری که می دانیم اصلی ترین راه تامین
این هزینهها استفاده از قاچاق مواد مخدر است .دیگر آنکه
گسترش ناامنی ناشی از تحرکات تروریستی بهترین فضا را
برای فعالیت قاچاقچیان فراهم میآورد لذا قاچاقچیان نیز
فعالتر خواهند شد.
رحمانی فضلی ادامه داد :ناآرامی باعث تعطیلی کار کسب
و افزایش بیکاری و پیامد مخرب آن ،ورود افراد بیشتری به
سوی قاچاق و اعتیاد خواهد بود .کاهش تا  3300تن از یک
سو باعث افزایش قیمت و انگیزش بیشتر قاچاقچیان خواهد

بود تا عالوه بر تالش برای قاچاق این
مقدار انبارهای سال گذشته را نیز وارد
بازار کنند به این ترتیب ما همچنان در
معرض ورود و عبور مواد خواهیم بود.
دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر با
بیان اینکه مسئله دیگری که منطقه را
تهدید میکند استفاده از روانگردانهای
جدید ( )NPSاست گفت :تا کنون
بیش از  500نوع این روانگردانهای
جدید توسط  95کشور شناسایی شده
است ،متاسفانه اطالعات در مورد
شیوع و خطرات بهداشتی آن در سطح منطقه و بین الملل
محدود است؛ بنابراین میتوان گفت ما در منطقه همچنان
با مشکل قاچاق و اعتیاد دست به گریبان خواهیم بود و
تقویت همکاری در این ائتالف و تعامل با سایر همسایگان
ضروری و اجتناب ناپذیر است.
وی تصریح کرد :جمهوری اسالمی با ارزیابی وضعیت
جاری جهت مقابله با قاچاق و اعتیاد ضمن پایبندی به
تعهدات بین المللی و اعتقاد به همکاری منطقهای در
سطح ملی با اتخاذ استراتژی متوازن تالش کرده است
تا اصالحیه قانون مبارزه با مواد مخدر مشتمل بر مقابله
جدی با تولید و مصرف داروهای روان گردان ،آمفتامینها،
متامفتامینها ،کنترل دلیوری ،قانون مبارزه با پولشویی و
پیشسازهای شیمیایی را تصویب کند .همچنین با وضع
قانون مقابله با جرایم الکترونیکی ،ایجاد بانک اطالعاتی
و اجرای سرشماری مصرف کنندگان مواد افیونی راههای
مبارزه با این مسئله را تسهیل و تسریع کند.
رحمانی فضلی به اقدامات انجام شده در زمینه مقابله
با عرضه مواد مخدر اشاره و عنوان کرد :دربخش کاهش
عرضه علیرغم برخی مسئولیتها مبادی ورودی و خروجی
(زمینی ،هوایی و آبی) را تقویت و تجهیز کردهایم .به
طوری که در  9ماهه سال  2015با اجرای  1875مورد
عملیات عمدتا مبتنی بر اطالعات ،تعداد  2284باند قاچاق
را متالشی 189 ،کارگاه را منهدم و مقدار  479هزار و
 219تن انواع مواد مخدر کشف و تعداد  782قبضه سالح
را ضبط کند.
دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر ادامه داد :متاسفانه
تعداد  14نفر از پرسنل دستگاههای مقابلهای کشور در
جریان مبارزه با این مسئله جهانی مواد مخدر به شهادت
رسیدهاند.
وی همچنین بر اقدامات انجام شده در بخش کاهش
تقاضا اشاره و عنوان کرد :در این بخش سند جامع
پیشگیری اولیه از اعتیاد که نقشه راه کشور در حوزه
پیشگیری از اعتیاد است از چهار سال گذشته با هدف
تحت پوشش قرار دادن  40درصد از جمعیت کل کشور
در کانونهای عمده برنامههای پیشگیری نظیر خانواده،
محیطهای آموزشی ،محیطهای کاری و محلهها در حال
اجراست.
رحمانی فضلی اضافه کرد :اجرای برنامههای کاهش
آسیب در کشور موجب شده است تا شیوع  /HIVایدز در
معتادان تزریقی کنترل شود به طوری که امروز حدود هفت
هزار مرکز درمان و کاهش آسیب در کشور فعال هستند که
در حدود  700هزار نفر از خدمات این مرکز در سال 2014
بهرهمند شدند.
وی افزود :الزم به ذکر است بیش از  80درصد
برنامههای کاهش آسیب و درمان در کشور ایران توسط
بخش خصوصی و سازمانهای مردم نهاد اجرا میشود.

17925852259
			
شماره مکانیزه139430400901054449 :
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود کاوشگران یکتا معدن پاسارگاد در تاریخ  1394/06/01به شماره ثبت
 477660به شناسه ملی 14005170106
ثبت و امضای ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد.
موضوع شرکت :برگزاری نمایشگاه ،سمینار ،همایش در ایران و خارج از ایران ،مشاور مهندسی و اجرای
پروژههای مرتبط در صنایع کوچک و بزرگ معادن ،اخذ نمایندگیهای مجاز رسمی از سایر کشورها ،انجام
امورات سختافزاری و نرمافزاری کامپیوتر ،انجام کلیه امور و خدمات فنی و طراحی و اجرا در زمینه راه و
ساختمان ،تاسیسات ،لولهکشی ،حفاری ،حفر تونل و ...صادرات و واردات کاالهای مجاز ،تامین نیروی انسانی
برای جایگاههای خصوصی و دولتی انجام موضوع پس از اخذ مجوزهای الزم.
 مدت شرکت :از تاریخ ثبت برای مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت :تهران خیابان امام خمینی خیابان کارون پالک  ،328واحد  ،23طبقه  ،3کدپستی3991966764
محل شعبه شرکت به نشانی استان مرکزی شهر مهاجران مهتاب  6پالک  328واحد  23ط سوم کدپستی
 39916966764میباشد.
 سرمایه شرکت :مبلغ  100000000ریال میباشد. اولین مدیران شرکت برای مدت نامحدود به شرح ذیل تعیین شدند:آقای سعید ابراهیمی به سمت رئیس هیات مدیره به شماره ملی  0622351036دارنده  33000000ریال
سهمالشرکه آقای امیرعباس قربانی به سمت نایب رئیس هیات مدیره به شماره ملی  0068860692دارنده
 33000000ریال سهمالشرکه .آقای سعید رفیعی به سمت مدیرعامل به شماره ملی  0559740026دارنده
 34000000ریال سهمآلشرکه
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 هر یک از اعضای هیات مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.
 اختیارات نماینده قانونی :طبق اساسنامهثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد.
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری -سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
120351
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رحمانی فضلی با بیان اینکه اگرچه کشورهای منطقه
بر اساس ارزشهای انسانی و تعهدات بین المللی با جدیت
خستگی ناپذیر با مسئله اعتیاد مقابله میکنند گفت :اما
مبارزه با این مسئله جهانی خارج از عهده یک یا چند
کشور است .از این رو جامعه بین المللی باید بر اساس
اصل مسئولیت مشترک در این مبارزه از طریق همکاریهای
اطالعاتی ،پشتیبانی لجستیکی ،فنی و حمایتهای مالی
مشارکت کند.
وی افزود :به عنوان مثال توقف کشت و تولید که وجه
مشترک تمامی برنامههای مبارزه با مواد مخدر در اقصی
نقاط جهان است باید با جدیت پیگیری شود ،خصوصا
با حمایت از دولت افغانستان برای طراحی برنامههای
توسعهای و معیشت جایگزین با استفاده از ظرفیت
منطقهای باید مورد توجه قرار بگیرد.
دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر ،مبارزه شفاف با
تروریسم توسط مدعیان مبارز با هدف تامین امنیت برای
اجرای برنامههای توسعهای در افغانستان و قطع شریان
حیات شورشگران از عواید قاچاق مواد مخدر را از جمله
دیگر اقدامات الزم در این زمینه دانست و گفت :حمایت
از ساز و کارهای منطقهای از جمله ائتالف پنج گانه برای
تقویت توانمندی این ائتالف در جهت مبارزه با پولشویی،
انجام عملیات کنترل دلیوری و مبادله اطالعات عملیاتی
علیه باندهای منطقهای و بین المللی قاچاق مواد مخدر نیز
باید مورد توجه قرار بگیرد.
وی افزود :تعامالت اطالعاتی با نهادهای منطقهای از
جمله کشورهای عضو ائتالف پنج گانه راجع به تحرکات
باندهای بین المللی و منطقهای و مبادله پیشینه جنایی افراد
و توقیف اموال قاچاقچیان و همچنین مشارکت در انتقال
تجارب موفق در زمینه کاهش تقاضا از طریق برگزاری
کارگاهها و سمینارهای آموزشی ،مبادله مربی و اساتید از
جمله دیگر این ضروریات است.
دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر به ضرورت مداخالت
کشورهای منطقه در فرایند تصمیم سازی نشست مجمع
عمومی سازمان ملل اشاره و عنوان کرد :در این روند برخی
از کشورها با توجه به شرایط خاص کشورشان قانونی سازی
مواد مخدر را طریق مبارزه با مواد مخدر میدانند فارغ از
اینکه این نظر درست باشد یا خیر نباید به عنوان یک امر
قطعی به دیگر نقاط جهان تعمیم داده شود.
رحمانی فضلی ادامه داد :کنوانسیونهای سه گانه بین
المللی و سایر اسناد ذیربط سازمان ملل اساس و شالوده
اصلی نظام بین المللی در کنترل مواد مخدر را تشکیل
میدهند .همچنین بیانیه سیاسی و برنامه اقدام سال 2009
که مبنای اقدام کشورها در مقابله با مسئله جهانی مواد
مخدر است ،باید ضمن حراست از این میثاقها ،چالشهای
مبارزه جهانی نیز در چارچوب همین میثاقها مورد بررسی
قرار گیرد.
دبیر کل ستاد مبارزه بامواد مخدر با بیان اینکه کشورهای
منطق ه با قاچاقچیان خشن و تروریستهای درگیر در جریان
قاچاق روبرو هستند و هر ساله عد ه زیادی از مامورین در
مبارزه با آنها جهان خود را از دست میدهند گفت :از سوی
برخی از گروهها به جای حمایت از مامورین در مقابله با
تروریسم و خشونت ،نرمش به آنها توصیه میشود و دائما
کشورهایی را که مجازات متناسب با خشونت و جنایت را
اعمال میکنند مورد انتقاد قرار میدهند .باید فرایند تهیه
نشست ویژه مجمع عمومی سازمان ملل بر ضرورت لحاظ
کردن ویژگیهای منطقهای و مقتضیات هر کشور اصرار
شود.

17925854892
		
شماره مکانیزه139430400901053169 :
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود استحکام امین آژند در تاریخ  1394/06/01به شماره ثبت  477665به
شناسه ملی  14005170203ثبت و امضای ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع
عموم آگهی میگردد.
 موضوع شرکت :طراحی ،محاسبه ،اجرا ،نظارت و مشاوره در کلیه پروژههای مرتبط با رشته راه و باند ،ابنیه،زهکشی ،تاسیسات و ارائه خدمات مهندسی و بازرگاین ،انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و
خصوصی ،اخذ وام و تسهیالت به صورت ارزی و ریالی و ضمانتنامههای بانکی از بانکها و موسسات مالی و
اعتباری دولتی و خصوصی ،اخذ و اعطای نمایندگی و تاسیس شعب در داخل خارج از کشور ،شرکت در مناقصات
و مزایدات بخشهای دولتی و خصوصی ،شرکت در کلیه نمایشگاههای داخلی و بینالمللی به صورت تخصصی
و عمومی (در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم).
 مدت شرکت :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت :تهران خیابان صنر ،خیابان  14پالک  6طبقه همکف واحد وسط به کدپستی1448634381
 سرمایه شرکت :مبلغ  10000000ریال میباشد. اولین مدیران شرکت:علی کوچک دزفولی به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره به شماره ملی 0452363292و مجتبی حسن مصفا به سمن عضو هیات مدیره به شماره ملی  2279840405و بعسا رجایی یامچی به سمت
نایب رئیس هیات مدیره به شماره ملی  1580995993و علی اصغر ابوطالبی به سمت رئیس هیات مدیره به
شماره ملی  1581828128برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند.
 اسامی شرکا به شرح زیر میباشد:علی کوچک دزفولی به شماره ملی  0452363292دارنده  3400000ریال سهمالشرکه.
علی اصغر ابوطالبی به شماره ملی  1591929129دارنده  6600000ریال سهمآلشرکه.
 درندگان حق امضا :کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ،سفته ،بروات ،قراردادها ،عقوداسالمی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل ثابت همراه رئیس هیات مدیره یا نایب رئیس هیات مدیره
متفقا 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
120352

زن جوان در دادگاه خانواده:

شوهرم مرتب مرا تهدید می كند
یا رویت اسید میپاشم یا تو را میكشم،
طالق میخواهم

زن جوان وقتی دید كه شوهرش مرتب او را تهدید به مرگ یا اسید پاشی
میكند ،تصمیم به طالق گرفت.
به گزارش آرمان ،چندی پیش زن جوانی با مراجعه به دادگاه خانواده درخواست
طالق داد و در خصوص علت آن به قاضی گفت :آقای قاضی شوهرم مرتب مرا
تهدید می كند كه یا رویت اسید می پاشم و یا تو را می كشم .من از شوهرم می
ترسم .وی افزود:شوهرم هر روز و هر شب هربار اتفاقی می افتد و یا با هم جر و
بحثی می كنیم ،می گوید دیگر صحبت نكن من تو را یك روز می كشم .و یا به
من پیام می دهد كه منتظر باش تا روی صورتت اسید بپاشم .همیشه با ترس و
لرز زندگی كرده ام و حتی االن هم كه به دادگاه آمده ام می ترسم شوهرم وقتی
متوجه شود بالیی سرم بیاورد .زن جوان ادامه داد:همیشه استرس داشته ام و بارها
تصمیم به طالق گرفته ام ،ولی به خاطر دخترم منصرف شدم .اما دیگر نمی توانم
این زندگی پر از استرس را تحمل كنم و می خواهم هر طور شده به زندگی با این
مرد پایان دهم .در پایان قاضی شوهر این زن را هم به دادگاه احضار كرد تا صحبت
های او را هم بشنود و بعد از آن در این خصوص تصمیم گیری كند.

خودسوزی مردی پس از به آتشکشیدن
منجر به مرگ همسرش در زنجان!

مرد جوان پس از آتش زدن و قتل همسرش با ريختن بنزين روي خودش
خودكشي كرد .به گزارش اعتماد ،مسووالن بيمارستان سوانح و سوختگي شهيد
مطهري در تماس با پليس از مرگ زن  ٢٤سالهاي به علت سوختگي با بنزين خبر
دادند .با حضور ماموران كالنتري ونك در بيمارستان برادر زن جوان مدعي شد
ساكن شهر زنجان هستند و خواهرش توسط همسرش با بنزين آتش زده شده است.
پسر جوان گفت :دامادمان هميشه خواهرم را كتك ميزد و او را تحقير ميكرد .او
چندي قبل خواهرم را تهديد به قتل كرد و چند روز قبل با خريد يك دبه بنزين
تهديدش را عملي كرد و بعد خودش را نيز آتش زد .بعد از بستري شدن هر دو آنها
خواهرم به علت شدت سوختگي به تهران منتقل و به علت شدت جراحات جانش را
از دست داد .با حرفهاي برادر زن جوان ماموران موضوع را به بازپرس ويژه قتل
پايتخت اطالع دادند كه او با توجه به ارتكاب قتل در شهري ديگر دستور تكميل
تحقيقات و ارسال پرونده به زنجان را صادر كرد.

مرد جوان در دادگاه خانواده:

همسرم در دوران مجردیاش با چند پسر
دوستبوده ،میخواهم طالقش دهم

مرد جوان وقتي پي به ارتباطهاي پنهاني همسرش در دوران مجردي برد ،راهي
دادگاه خانواده شد و درخواست طالق داد.
به گزارش مردم ساالری ،چندي پيش مرد جواني با مراجعه به دادگاه خانواده
درخواست طالق داد و در خصوص علت آن به قاضي گفت :آقاي قاضي همسرم با
چند پسر دوست بوده و با آنها ارتباط داشته است .ولي اين موضوع را از من پنهان
كرده بود .من تازه بعد از يك سال متوجه شدم كه همسرم با چندين نفر دوست
بوده است .وي افزود:از وقتي اين موضوع را متوجه شدم به شدت اعصابم خورد
شده و نمي توانم اين موضوع را تحمل كنم و با آن كنار بيايم .اگر همسرم از همان
ابتدا موضوع را به من گفته بود شايد راحتتر با آن برخورد مي كردم تا حاال كه
فهميده ام از من پنهان كرده است .مرد جوان ادامه داد:اين اتفاق زندگي مرا تغيير
داده و باعث شده طرز فکرم نسبت به همسرم عوض شود .براي همين تصميم
خودم را گرفتم و ميخواهم از اين زن براي هميشه جدا شوم ،تا به بدبينيهايم براي
هميشه پايان دهم .من و همسرم اگر هم با هم زندگي کنيم ،در آينده با مشکالت
جدي مواجه ميشويم .در پايان قاضي دليل اين مرد براي طالق را کافي نداست و
سعي کرد او را از جدايي منصرف کند .قاضي به اين مرد پيشنهاد داد تا قبل از هر
تصميمي ابتدا با يک مشاوره خانواده صحبت کند .اين مرد نيز در نهايت پيشنهاد
قاضي را پذيرفت.

______________________________________________________
17925726464
		
شماره مکانیزه13933040090101124528 :
آگهی تغییرات شرکت تعاونی کیمیاپژوهان گیتی به شماره ثبت  335640و شناسه ملی 10103721347
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ  1393/08/24و مجوز شماره  923/15/305501مورخ
 1393/11/08اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای رضا نعمتیان با کد ملی  4171968178به سمت بازرس اصلی و خانم عاطفه سعیدزاده با کد ملی
 4133221885به سمت بازرس علیالبدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
با ثبت این مستند تصمیمات افزایش سرمایه ،انتخاب بازرس ،تصویب ترازنامه و صورتهای مالی تصفیه انتخاب
شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهیهای سازمان ثبت
قابل دسترس میباشد.
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری -سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
122790
______________________________________________________
17925715456
			
شماره مکانیزه139430400901052120 :
آگهی تغییرات شرکت گروه مهندسی مشاور هارپاک اندیشه با مسئولیت محدود به شماره ثبت  416384و
شناسه ملی 10320666840
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ  1394/05/15تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ژوبین کرباسیزاده به شماره ملی  0067453112با پرداخت مبلغ  51000000ریال به صندوق شرکت میزان
سهمالشرکه خود را به مبلغ  96000000ریال افزایش داد .در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ  100000000ریال به
مبلغ  151000000ریال افزایش یافت و ماده مربوطه اساسنامه به شرح فوق اصالح یافت.
لیست شرکاء و میزان سهمالشرکه که هر یک پس از افزایش به شرح زیر میباشد.
ژوبین کرباسیزاده به شماره ملی  0067453112دارنده  96000000ریال
نیما ظفرپورچی به شماره ملی  0074151401دارنده  45000000ریال
عبداله وقار حسن پور بین کالیه به شماره ملی  2720961973دارنده  2000000ریال
صنم نصرفت ماکوئی به شماره ملی  0067235611دارنده  4000000ریال
لیال وقار حسن پور بین کالیی به شماره ملی  0070507570دارنده  4000000ریال
تعداد اعضای هیات مدیره از  5نفر به  2نفر کاهش یافت و ماده قانونی اساسنامه اصالح گردید.
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری -سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
122791
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مرد جوان در دادگاه خانواده:

همسرم با راهاندازی سر و صدا در محل کارم
آبرويم را برده است ،میخواهم طالقش دهم!
مرد جوان وقتي که همسرش به محل کار او رفت و داد و فرياد به راه انداخت ،تصميم به
جدايي گرفت.
به گزارش مردم ساالری ،چندي پيش زوج جواني با مراجعه به دادگاه خانواده درخواست
طالق توافقي دادند.
مرد جوان در خصوص علت آن به قاضي گفت :آقاي قاضي همسرم باعث شد که من از
کارم بيکار شوم .او آبروي مرا جلوي همکارانم برد و کاري کرد که مجبور به استعفا شوم .او
يک روز به محل کارم آمد و به خاطر درگيري که از قبل با هم داشتيم جلوي همه سرم داد زد و
از من پيش همه بد گفت .آن روز هرچه سعي کردم نتوانستم همسرم را آرام کنم و او مرتب در
محل کارم فرياد ميکشيد .همه از تمام طبقات پيش ما آمده بودند و من حتي روي نگاه کردن
در چشماهايشان را هم نداشتم .بعد از آن روز هم ديگر سر کار نرفتم .اما تصميم گرفتم از اين
زن خودخواه و خودراي براي هميشه جدا شوم .ديگر دوست ندارم در کنار چنين زني زندگي
کنم .بعد از صحبتهاي اين مرد همسرش نيز به قاضي گفت :قبول دارم که آن روز محل کار
شوهرم رفتم و داد و بيداد کردم .ولي شوهرم فقط کارهاي مرا ميبيند .او اصال متوجه نيست
که تا چه اندازه مرا عصبي ناراحت کرده که مجبور به انجام چنين کاري شدم .من آن روز آنقدر
عصبي شده بودم که اصال کنترل رفتارم دست خودم نبود .ما خيلي وقت است که با هم درگيري
داريم براي همين بهتر است از هم جدا شويم.
در پايان قاضي سعي کرد اين زوج را از جدايي منصرف کند ولي وقتي اصرار آنها را ديد،
رسيدگي به اين پرونده را به جلسه آينده موکول کرد.

اعتراف پسر جوان معتاد به شیشه به قتل خواهرش
حین مشاجره با او در شهرقدس
پسر جوان که پس از فرار از کمپ ترک اعتیاد ،خواهرش را به قتل رسانده بود ،در کمپ
دیگری در شهرقدس شناسایی و دستگیر شد.
به گزارش جام جم ،ساعت  21و  30دقیقه  27مهر امسال مسئوالن بیمارستان شهدای
یافت آباد در تماس با پلیس از مرگ دختری جوان به علت اصابت ضربات متعدد چاقو خبر
دادند.
با حضور ماموران کالنتری شهرک ولیعصر در بیمارستان ،موضوع به تیم جنایی اعالم و
تحقیقات از همراهان مقتول آغاز شد .زنی میانسال که خود را مادر مقتول معرفی کرد ،در مورد
علت مرگ دخترش گفت :روز گذشته پسرم مرتضی از کمپ فرار کرده و به خانه آمد .او در
خانه ماده مخدر شیشه مصرف کرد و یکباره خشمگین و بی دلیل با آتنا درگیر شد .پسرم بدون
دلیل چند ضربه چاقو به او زد .سریع دخترم را به بیمارستان رساندیم ،اما او جانش را از دست
داد .با شناسایی هویت قاتل ،با دستور سجاد منافی آذر ،بازپرس ویژه قتل تهران ،تحقیقات تیم
جنایی برای دستگیری پسر فراری آغاز شد .در حالی که تیم جنایی تحقیقاتش را برای شناسایی
و دستگیری قاتل شیشه ای آغاز کرده بود ،روز یکشنبه هفته گذشته مدیر یکی از کمپ های
ترک اعتیاد در شهرقدس از حضور پسر مشکوکی در کمپ خبر داد .با حضور ماموران کالنتری
در کمپ ،مرد جوان دچار تناقض گویی شد که ماموران او را دستگیر کردند .سرانجام ساعتی
بعد پسر  26ساله قفل سکوتش را شکست و به قتل خواهرش اعتراف کرد .با اعتراف پسر شیشه
ای ،مشخص شد او خواهرش را با  20ضربه چاقو به قتل رسانده است.
هفته گذشته با انتقال متهم  26ساله به دادسرای امور جنایی ،تحقیقات از او آغاز شد.
مرتضی با قبول اتهام قتل خواهر  28ساله اش گفت :از هفت سال قبل به ماده مخدر شیشه
اعتیاد پیدا کردم .چند ماه قبل با اجبار خانواده به کمپ ترک اعتیادی در چیتگر رفتم؛ اما از آنجا
خسته شده و فرار کردم .بعد از فرار به خانه آمدم و سه گرم شیشه مصرف کردم که حالم خراب
شد .برای بهتر شدن حالم چند قرص اکستازی خوردم ،اما از حالت طبیعی خارج شدم .عصر با
خواهرم درگیر شدم و با چاقوی ضامن داری که در جیبم بود ،ضربه ای به گلو و سینه اش زدم.
بعد هم از ترس فرار کردم .در این مدت برای این که دستگیر نشوم ،به کمپی در شهر قدس
رفتم و چند روزی آنجا بودم که مدیر کمپ به من مشکوک شد و موضوع را به پلیس گفت و
من دستگیر شدم.با اعترافات قاتل شیشه ای ،او با دستور بازپرس دادسرای امور جنایی بازداشت
و برای تحقیقات بیشتر در اختیار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

خودکشی متهم به قتل  2زن جوان با کوبیدن
سر خود به دیوار ،درون بازداشتگاه پلیس در ساوه
عامل قتل سریالی زنان و سرقت اموالشان ،در بازداشتگاه پلیس به زندگی خود پایان داد.
پلیس تاکنون راز قتل دو زن توسط مرد جنایتکار را فاش کرده است.
به گزارش جام جم ،دو هفته پیش مردی با مرکز فوریت های پلیسی  110شهرستان
اسدآباد همدان تماس گرفت و از کشف جسدی حوالی یکی از روستاهای این شهر خبر داد.
ماموران با حضور در این محل با جسد زن جوانی روبه رو شدند که ساعت ها از مرگ او می
گذشت و وسایلی از وی سرقت شده بود .بررسی ها نشان می داد او بر اثر ضربه به سرش
کشته شده است.
ماموران با بررسی گوشی تلفن همراه مقتول ،دریافتند آخرین بار با شوهرش تماس گرفته
است .این مرد با حضور در پلیس آگاهی گفت در شهرستان کنگاور زندگی می کند و همسرش
برای دریافت سوابق بیمه خود از محل کار سابقش به اسدآباد آمده و قرار بوده با خودروی
سواری بازگردد که دیگر بازنگشته است.ماموران در جریان تحقیقات از رانندگان مستقر در پایانه
تاکسیرانی همدان متوجه شدند مقتول به یکی از واحد های حمل و نقل تاکسی مراجعه و حتی
نام خود را به عنوان مسافر ثبت کرده ،اما  15دقیقه بعد سفرش را لغو کرده است .این در حالی
بود که شوهر مقتول گفته بود طالها و کارت بانکی همسرش نیز سرقت شده است.
جستجو ها برای دستگیری قاتل و رازگشایی از این جنایت ادامه داشت تا این که چند روز
پیش متهم فراری در شهرستان ساوه استان مرکزی در حالی که قصد داشت ازکارت بانکی
مقتول استفاده کند ،شناسایی و دستگیر شد .متهم با انتقال به پلیس آگاهی شهرستان اسدآباد
همدان در باز جویی به قتل این زن کنگاوری به انگیزه سرقت اموالش و قتل زن دیگری در
سال گذشته به شیوه و انگیزه ای مشابه اعتراف کرد.
اما در حالی که تحقیقات از وی ادامه داشت ،متهم در بازداشتگاه پلیس آگاهی خودکشی کرد
و راز دیگر جنایت های احتمالی اش را به گور برد.
سرهنگ داوود علی بخشی ،فرمانده انتظامی شهرستان اسدآباد با تائید خودکشی قاتل این
دو زن به جام جم گفت :متهم با یک دستگاه خودروی پژوی نقره ای رنگ به عنوان مسافر بر
این دو زن را که هردو اهل شهرستان کنگاور بودند به دام اندخته بود .یکی از زنان جوان سال
گذشته و دیگری مهر امسال به قتل رسیده اند .عامل جنایت پس از دستگیری اعتراف کرد که
فقط همین دو زن را کشته و اموال قیمتی آنها از جمله طال ،پول و کارت های بانکی مقتوالن
را دزدیده و هدفش از این دو جنایت فقط سرقت بوده است.
وی اضافه کرد :در بازداشتگاه پلیس همه موازین مراقبت از این متهم به قتل انجام گرفته
بود اما او در بازداشتگاه سرش را محکم به دیوار بازداشتگاه کوبیده و به زندگی خود پایان داد.
مشخص نیست که او به چه انگیزه خودکشی کرده است .پلیس در مورد این که آیا او مرتکب
قتل های دیگری شده یا نه در حال تحقیق است اما به نظر می رسد با توجه به اعترافات متهم
به قتل پیش از مرگ ،وی فقط در قتل همین دو زن نقش داشته است.
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اعترافات تکاندهنده پسر  21ساله جنایتکار
به قتل هولناک دختربچه  ۸ساله در یکی از روستاهای حومه مشهد

جوان شیطان صفتی که دختربچه  ۸سالهای را در سرویس
بهداشتی مدرسه روستا به قتل رسانده و طالهای او را نیز سرقت
کرده بود در حالی به بازسازی صحنه جنایت هولناک خود در
حضور قاضی ویژه قتل عمد پرداخت که اهالی روستا با تجمع در
اطراف مدرسه خواستار اجرای مجازات وی در مالء عام شدند.
به گزارش خراسان ،متهم  ۲۱ساله این پرونده جنایی که
توسط کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی به
روستایی در  ۷۰کیلومتری مشهد (محل وقوع قتل) هدایت شده
بود با دستور قاضی سیدجواد حسینی مقابل دوربین قوه قضاییه
قرار گرفت تا جزئیات قتل دختر  ۸ساله را شرح دهد .او پس از آن
که مقام قضایی موادی از قانون مجازات اسالمی را به وی تفهیم
کرد تا مواظب اظهارات خود باشد و حقیقت ماجرا را بیان کند،
پس از معرفی کامل خود گفت :آن روز عصر حدود ساعت ۵
بعدازظهر بود که دیدم دختر  ۸ساله در حالی که شال زرد رنگی
به سر دارد با پای پیاده به طرف منزلشان حرکت میکند .یک
لحظه وسوسههای شیطانی به سراغم آمد که در همین حال
دخترک را صدا زدم و از او خواستم دنبالم بیاید که کاری با او
دارم! آن دختر هم که مرا میشناخت بدون هیچ حرفی دنبالم به
راه افتاد .من به طرف مدرسه روستاحرکت کردم و او را از دیوار
کوتاه مدرسه به سوی سرویس بهداشتی کشاندم .آن جا یک

تخته موکت کهنه پهن بود .وقتی دخترک متوجه منظورم شد
فقط اشک می ریخت اما من توجهی به نالههای او نکردم و...
متهم  ۲۱ساله در ادامه اعترافاتش افزود :سپس از «م»
خواستم تا گوشوارههای طالیش را بیرون بیاورد و به من
بدهد اما او دستانش را روی گوشهایش قرار داد و گفت :اگر
گوشوارههایم را بگیری ماجرا را به مادرم میگویم .ولی گوش
من بدهکار این حرفها نبود .وقتی با مقاومت او روبهرو شدم
در یک حالت جنون آمیز گلویش را فشار دادم و سپس شال زرد
رنگ او را دور گردنش پیچیدم تا خفه شد و روی زمین افتاد .در
این هنگام گوشوارههایش را سرقت کردم و در فلزی سرویس
بهداشتی را نیز با نخ بستم و از محل فرار کردم .وقتی به منزلم
رسیدم برای آن که همسرم متوجه موضوع نشود گوشوارههای
طال را زیر فرش پنهان کردم و به داخل روستا رفتم .دیدم اهالی
محل به دنبال دختر گم شده میگردند که من هم همراه آنها
شدم و با صحنه سازی اهالی را به طرف مدرسه کشاندم .هوا
تاریک شده بود که من به همراه پسرعمهام وارد مدرسه شدیم.
در این لحظه من با باز کردن نخی که به در سرویس بهداشتی
بسته بودم فریاد زدم که او اینجاست و بدین ترتیب پیکر بیجان
«م» را بیرون آوردم که با تجمع اهالی در محل مذکور ،پلیس نیز
در جریان قرار گرفت و دقایقی بعد وقتی شما (قاضی ویژه قتل

عمد) به من مشکوک شدید چارهای جز اعتراف ندیدم.
در ابتدای بازسازی صحنه قتل ،کارآگاه نریمانی خالصهای از
محتویات پرونده و اعترافات متهم را مقابل دوربین قوه قضاییه
تشریح کرد و در پایان نیز قاضی سیدجواد حسینی با صدور دستور
ختم بازسازی صحنه قتل ،متهم را روانه زندان کرد تا این پرونده
جنایی دیگر مراحل قانونی خود را طی کند .این در حالی بود
که تعداد زیادی از اهالی روستا که اطراف مدرسه تجمع کرده و
سنگ نیز در دست داشتند با تهیه استشهاد محلی از قاضی پرونده
درخواست کردند تا مجازات قانونی متهم در همین روستا و در
مالء عام اجرا شود .در همین حال نیز تعدادی از دختران خردسال
که از دوستان مقتول بودند به شدت گریه میکردند.
اواخر مرداد جسد دختر بچه  ۸سالهای که مورد آزار وحشیانه
قرار گرفته بود در یکی از روستاهای اطراف مشهد کشف شد و
بدین ترتیب بررسیهای قضایی توسط قاضی ویژه قتل عمد
با حضور در محل وقوع جنایت آغاز و مشخص شد دخترک
با استفاده از یک رشته شال خفه شده است .در این هنگام
خونسردی جوانی که جسد را پیدا کرده بود ،ظن قاضی حسینی
را برانگیخت و دستور بازجویی از جوان  ۲۱ساله را صادر کرد.
دقایقی بعد این جوان در پاسگاه انتظامی آبروان و در حضور
قاضی ویژه قتل عمد پرده از راز این قتل هولناک برداشت.

شناسایی پسرخاله جنایتکار
پس از دستیابی پلیس به«سیم کارت مخفی» مقتوله در مشهد

مرد  ۵۰ساله ای که با ردیابی یک سیم کارت مخفی ،توسط
کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی و به اتهام
قتل دختر خاله اش دستگیر شده بود ،پس از برگزاری چندین
جلسه محاکمه در دادگاه کیفری یک خراسان رضوی به قصاص
نفس و تحمل  ۹۹ضربه شالق محکوم شد.
به گزارش خراسان ،ماجرای این پرونده جنایی از بیست و
هشتم مرداد سال گذشته هنگامی در دستور کار پلیس قرار گرفت
که مأموران کالنتری قاسم آباد با قاضی ویژه قتل عمد تماس
گرفتند و او را در جریان مرگ مشکوک زن  ۳۵ساله ای به نام
«الف» قرار دادند .دقایقی بعد در حالی تحقیقات قضایی با حضور
قاضی سیدجواد حسینی در واحد آپارتمانی آغاز شد که طبق نظر
پزشکان قانونی حدود  ۱۲ساعت از مرگ زن جوان می گذشت و
یکی از شیرهای گاز شهری نیز باز بود!
پس از بررسی های مقدماتی در محل کشف جسد ،همسر
متوفی زمانی در مظان اتهام قرار گرفت که مدعی شد در شهر
دیگری مشغول به کار بوده و شب قبل از کشف جسد به مشهد
بازگشته اما بنا به دالیلی به منزل خودش مراجعه نکرده است.
بنابراین وی با صدور دستور قضایی بازداشت شد اما با انجام
تحقیقات دقیق کارآگاهان ،بی گناهی وی در این ماجرا به اثبات
رسید و نامه آزادی خود را دریافت کرد.

با توجه به اهمیت ماجرا ،بررسی های پلیس در حالی ادامه
یافت که بنا به نظر مقام قضایی و اظهارات شفاهی پزشک
قانونی ،زن جوان به دلیل انسداد مجاری تنفسی جان باخته بود
اما مدارک مستندی در این باره وجود نداشت.
این در حالی بود که شواهد کمرنگی از وجود یک مهمان در
منزل زن جوان حکایت می کرد به همین خاطر و با راهنمایی
مقام قضایی ،کارآگاهان موفق شدند سیم کارتی را که در منزل
متوفی پنهان بود کشف کنند و بدین ترتیب با ردیابی شماره تلفن
های سیم کارت مذکور و پیامک های آن سرنخ های پلیس
به سوی پسرخاله متوفی کشیده شد که در گرگان زندگی می
کرد .این مرد پس از دستگیری مورد بازجویی قرار گرفت اما هر
گونه ارتباط خود را با متوفی منکر شد تا این که کارآگاهان با
شگردهای پلیسی و جمع آوری اسناد و مدارک محکمه پسند،
وی را در تنگناهایی قرار دادند که دست از داستان سرایی های
ساختگی برداشت و راز این جنایت را فاش کرد.
متهم به قتل مرد  ۵۰ساله گفت :آن شب از گرگان به مشهد
آمده بودم که به منزل دختر خاله ام رفتم .من در حالی مهمان
او بودم که می دانستم همسرش در شهرستان است و آن شب
به منزل بازنمی گردد .پس از مدتی که در خانه دختر خاله ام
بودم ماجرای اختالف خانوادگی یکی از بستگان نزدیک را مطرح

کردم چرا که تصورم این بود که دختر خاله ام در زندگی آن ها
دخالت کرده است .وقتی او همه چیز را انکار کرد مشاجره ای
بین ما در گرفت که لحظاتی بعد به درگیری فیزیکی انجامید.
در این لحظه او را هل دادم ولی او همچنان سر و صدا می کرد.
من هم که می ترسیدم همسایگان صدای ما را بشنوند او را روی
زمین انداختم و بالشت کوچکی را روی دهان و بینی اش گرفتم
که ناگهان بی حرکت ماند و بدنش شل شد .فهمیدم که او را
کشته ام .اینجا بود که تصمیم به صحنه سازی گرفتم و با روشن
کردن تلویزیون ،شیر گاز را هم باز گذاشتم تا مرگ او خودکشی
جلوه کند! پس از آن هم گوشی تلفن همراه و بالشت را برداشتم
کنار خیابان داخل سطل زباله انداختم و به گرگان گریختم .این
گزارش حاکی است :با تکمیل تحقیقات در دادسرا ،این پرونده
جنایی به شعبه پنجم دادگاه کیفری یک استان خراسان رضوی
ارسال شد و متهم پای میز محاکمه نشست .او که توسط قاضی
مجتبی علیزاده (رئیس دادگاه) و قاضی محمداسماعیل عندلیب
(مستشار) محاکمه می شد به صراحت ارتکاب قتل را پذیرفت
و در حضور وکیل مدافع خود به تشریح جزئیات این جنایت
پرداخت .با پایان یافتن جلسه محاکمه ،قضات باتجربه دادگاه
پس از شنیدن آخرین دفاعیات متهم ،رأی به قصاص نفس وی
دادند .این رأی قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور است.

پس از گذشت  ۲۴سال ،وقتی دخترش را میبیند دست و پایش
میلرزد .بیاختیار بهگذشته سفر میکند ،بهروزی که به گفته خودش
مجبور شد نوزادش را بهخاطر شوهرش در بیمارستان رها کند و
برود.
به گزارش همشهری ،حاال اما برگشته تا پس از سالها يكبار
ديگر دخترش را در آغوش بكشد .با قدمهايي لرزان به سمتش ميرود
و او را به آغوش ميكشد.چقدر منتظر اين لحظه بود .دخترش كه تا
پيش از اين تمايلي براي ديدن مادرش نداشت ،گرماي آغوش او را
كه حس ميكند به گريه ميافتد .حاال نهتنها مادر و دختر ،كه قاضي
و خبرنگارها هم تحتتأثير چنين صحنهاي اشك از چشمانشان
سرازير ميشود.
14ديماه سال 70بود .سرما تا مغز استخوان نفوذ ميكرد .زن
33سالهاي به نام مينا به بيمارستاني در پايتخت منتقل شد .او 9ماهه
باردار بود و از شب قبل درد زايمان به سراغش آمده بود .به محض
رسيدن به بيمارستان به بخش زنان منتقل شد و تحت مراقبت قرار
گرفت .پزشكان ميگفتند كه هر لحظه ممكن است نوزادش به دنيا
بيايد .اين نخستين بار نبود كه مينا براي زايمان به بيمارستان ميرفت.
پيش از اين هم 5بار ديگر وضع حمل كرده بود اما اين بار با دفعات
قبل فرق داشت.
وقتي صداي گريه نوزاد در اتاق زايمان پيچيد ،پرستار مژده داد
كه« بچه دختر است ».پزشكان پس از معاينه اعالم كردند كه مادر
و فرزند هردو سالم هستند و ميتوانند از بيمارستان مرخص شوند.
زن جوان اما تلخترين تصميم زندگياش را گرفت .تصميمي كه قبل
از زايمان به ذهنش خطور كرده بود .او ترجيح داد بدون دخترش به
خانه برگردد و وقتي كسي داخل اتاق نبود ،براي آخرين بار دخترش
را بوسيد و آنجا را ترك كرد.
در آن زمان هيچكس نفهميد چه اتفاقي افتاده و چرا مينا چنين
تصميمي گرفت .اما حاال كه 24سال از ماجرا گذشته ،خودش
ميگويد« :شوهرم در زمان جنگ و در جريان يك انفجار دچار
موجگرفتگي شده بود .بهخاطر بيمارياش بهشدت عصبي شده
بود و به هر بهانهاي من و  5فرزند ديگرم (يك دختر و 4پسر) را
كتك ميزد .مدتي بعد متوجه شدم باردارم .در آن زمان دختر بزرگم
ديپلمش را گرفته بود و همه از شنيدن اين خبر شوكه شده بوديم.
شوهرم اما وقتي خبر را شنيد ،بهخاطر وضعيتي كه داشت بهم ريخت.
تحت هيچ شرايطي نميخواست فرزند ديگري به دنيا بياورم».
سرنوشت اما طور ديگري رقم خورد و با همه اختالفاتي كه اين
زوج داشتند ،ششمين فرزند مينا در آستانه تولد قرار گرفت.
يك روز سرد زمستاني بود كه مينا به بيمارستان منتقل شد.
شوهرش تا بيمارستان همراهش بود اما رفت و ديگر دنبالش
نيامد .همان موقع بود كه مينا تلخترين تصميم زندگياش را گرفت.
«ميدانستم كه بچهام دختر است .خيلي هم دوستش داشتم .من

مادر سنگدلي نيستم .وقتي او را در بيمارستان رها كردم شب و روز
گريه ميكردم .در حسرت ديدار دخترم پير شدم .شوهرم به من گفته
بود كه اگر با بچه به خانه برگردي هم جان تو و هم جان بچه در
خطر است».
حاال مينا 57ساله است و گرد پيري روي موهايش نشسته.
ميگويد :در آن زمان خيلي ميترسيدم .با خودم گفتم شوهرم بيمار
است و ممكن است باليي سر اين نوزاد و حتي بچههاي ديگرمان
بياورد .با گريه دخترم را در بيمارستان رها كردم و به خانه برگشتم.
به شوهرم گفتم او را در بيمارستان رها كردم تا شايد خانوادهاي پيدا
شوند كه با دل و جان او را بزرگ كنند .به بچهها هم گفتم خواهرشان
بعد از تولد فوت كرده است .اما خودم سوختم .هر روز كارم شده بود
گريه .اما دلم ميگفت او سرنوشت روشني دارد كه همان هم شد
چون ميدانستم حس مادرانهام دروغ نميگويد».
مينا در همه اين سالها حتي يك لحظ ه فرزندش را فراموش
نكرد .تا اينكه 6سال قبل شوهرش فوت كرد و او به تكاپو افتاد
تا دخترش را پيدا كند.سال 90بود كه وقتي جستوجوهايش راه به
جايي نبرد به شعبه پنجم دادسراي جنايي تهران رفت و براي يافتن
دخترش كمك خواست .از آن زمان پروندهاي تشكيل و با دستور
قاضي تحقيقات آغاز شد .اما اسناد بيمارستانها هر 10سال معدوم
ميشد و اين يعني هيچ ردي از دختر مينا نبود.
توجو در پروندههاي بايگاني شده اما سرنخ مهمي در اختيار
جس 
تيم تحقيق قرار داد .طبق اسنادي كه بهدست آمده بود14 ،ديماه
سال  70نوزاد دختري در بيمارستان ...متولد شده و بهدليل فرار
مادرش از بيمارستان به بهزيستي سپرده شده بود.
مرحله بعدي ،تحقيق از اداره سرپرستي بود و در نهايت معلوم شد
كه سرپرستي نوزاد دختر در آن سال به چهكسي سپرده شده است.
در بيمارستان ...دختربچهاي به دنيا آمده بود كه مادرش پس از به
دنيا آمدن او ،آنجا را ترك كرده بود.
يكي از كاركنان به نام مسعود نخستين كسي بود كه متوجه ماجرا
شد .اين مرد وقتي وارد بخش زنان شد چشمش به نوزاد دختري افتاد.
نوزاد تك و تنها رها شده و از مادرش اثري نبود .مرد كه سالها پيش
ازدواج كرده و بچهدار نميشد به سمت نوزاد رفت و او را در آغوش
گرفت .اما هرچه در بيمارستان جست و جو كرد اثري از پدر و مادرش
نيافت .آنجا بود كه موضوع را به رئيس بيمارستان اطالع داد و در
بررسيها مشخص شد كه مادر اين نوزاد بعد از زايمان او را رها كرده
و رفته است .موضوع به اداره سرپرستي بهزيستي گزارش شد .مسعود
ماموريت يافت كه روز بعدنوزاد دختر را به اداره سرپرستي ببرد .او اما
در همين مدت كوتاه چنان دلباخته دخترك شده بود كه انگار دختر
خود اوست .حاال 24سال از ماجرا ميگذرد .نوزاد رها شده كه حاال
دختري جوان است به همراه زن و مردي كه سرپرستي او را بهعهده
گرفته بودند در شعبه 5دادسراي جنايي و مقابل بازپرس حسينپور

حاضر شده تا مادر واقعياش را مالقات كند.كسي كه 24سال قبل
سرپرستي اين دختر را بهعهده گرفت،
مسعود ،همان كارمند زحمتكش بيمارستان بود كه نخستين بار
اين نوزاد را در بيمارستان ديد و قرار بود او را به اداره سرپرستي تحويل
دهد .ميگويد «:در آن سال وقتي نوزاد را به اداره سرپرستي ميبردم،
او با دستان كوچكش دستان مرا محكم گرفته بود و رها نميكرد.
نميدانيد چطور مهر اين دختر به دلم نشسته بود.
در آن زمان با خود گفتماي كاش من پدر اين دختر بودم! وقتي
به اداره سرپرستي رسيدم نوزاد همچنان با دستان كوچك و لطيفش
دستم را گرفته بود و رها نميكرد .گاهي هم لبخند شيريني ميزد .در
دلم غوغا شده بود .در آنجا متوجه شدم زني كه ميخواست سرپرستي
او را بهعهده بگيرد سند خانهاش را نياورده است.
براي همين بچه را تحويل او ندادند .از اينكه اين اتفاق افتاده بود
خوشحال شده بودم .آن روز مسئول اداره سرپرستي خواست تا بچه
را به خانه ببرم و روز بعد به اداره بياورم .چون آن زن قرار شد روز بعد
سند را به اداره بياورد و دختركوچولو را تحويل بگيرد .انگار همهچيز
دست بهدست هم داده بود تا من پدر اين دختر شوم».
آن شب مسعود نوزاد را به خانهاش برد و همراه همسرش از او
مراقبت كردند .همان شب بود كه هردو تصميم گرفتند حضانت اين
دختر را بهعهده بگيرند .وقتي بهزيستي با درخواست آنها موافقت كرد،
خانه و محل زندگي خود را تغيير دادند و به بستگانشان اعالم كردند
كه زن پس از سالها باردار شده و خدا اين دختر را به آنها داده است.
پس از آن برايش شناسنامه گرفتند و اسمش را سارا گذاشتند.
سارا امروز دختري دانشجو و موفق است .خودش ميگويد:
«همهچيز را مديون پدر و مادر خواندهام هستم » .او به تازگي حقيقت
را فهميده و هنوز شوكه است« .پدر و مادرخواندهام در همه اين سالها
از هيچ محبتي نسبت به من دريغ نكردند .من زندگيام را مديون
اين دو فرشته هستم كه تا به حال حتي با صداي بلند هم با من
صحبت نكردند .من هميشه دوست داشتم خواهر و برادر داشته باشم
اما راستش فكر نميكردم كه سرنوشتم اينگونه باشد.
شنيدهام كه يك خواهر و 4برادر دارم اما هنوز اين موضوع برايم
هضم نشده .وقتي متوجه حقيقت شدم اصال دلم نميخواست مادر
واقعيام را ببينم .پدر و مادر واقعي من كساني بودند كه مرا بزرگ
كردند اما امروز وقتي در دادسرا او را در آغوش گرفتم نظرم تغيير
كرد .احساس مثبتي دارم .اما واقعا نميدانم كه ارتباطم را با خانواده
جديدم ادامه بدهم يا نه .احساس ميكنم نياز به زمان بيشتر و فكر
كردن دارم .خواهر و يكي از برادران سارا هم در دادسرا حضور داشتند
و با ديدن خواهرشان اشك شوق ميريختند .آنها دستان پدرخوانده
خواهرشان را ميبوسيدند و بهخاطر زحمتهايي كه سالها براي
بزرگ كردن خواهرشان كشيده بود تشكر ميكردند و حاال همه
ميدانند كه بايد منتظر باشند تا سارا براي آيندهاش تصميم بگيرد.
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خودکشی پسر  24ساله
با حلقآویز کردن خود از باالی
یک درخت گردو در شهریار!
جوانی بیستوچهار ساله در شهریار در حالی خود را
حلقآویز کرد که هنوز انگیزهاش از این کار مشخص
نشده است .به گزارش فرهیختگان ،هفته گذشته با
تماس مردم با سامانه  125آتشنشانی شهریار ،اقدام
به خودکشی شخصی واقع در شهریار ،بلوار شادچای،
روبهروی سازمان پارکها و فضای سبز گزارش
داده شد.ستاد فرماندهی سازمان بالفاصله امدادگران
ایستگاههای  101مرکزی و  401شهریار را به همراه
مسئوالن ایستگاهها با امکانات و تجهیزات کامل راهی
محل حادثه کرد .ماموران با حضور در محل حادثه
مشاهده کردند جوانی حدودا  24ساله به علتی نامعلوم
خود را از باالی درخت گردو حلقآویز کرده که قبل از
حضور امدادگران توسط افراد حاضر در محل به پایین از
درخت انتقال داده شد .پس از هماهنگیهای الزم با
مراجع مربوط ،جسد این فرد به نیروی انتظامی مستقر
در محل حادثه تحویل داده شد.

دستگیری پسر خالفکار
به اتهام اغفال دختر جوان
با سانتافه کرایهای در تهران
پسر جوانی که با سانتافه کرایهای دختری را ربوده و
او را مورد آزار و اذیت قرار داده بود ،با شکایت این دختر
دستگیر شد.
به گزارش همشهری27 ،شهريور دختر 35سالهاي نزد
مأموران پليس پايتخت رفت و از پسر جواني به اتهام
آدمربايي شكايت كرد .او گفت :صبح از خانهام در غرب
تهران بيرون آمدم تا به محل كارم بروم .منتظر تاكسي بودم
كه يك خودروي سانتافه مقابلم توقف كرد و راننده خواست
سوار ماشينش شوم اما من با عصبانيت از او خواستم كه
برايم مزاحمت ايجاد نكند .با اين حال راننده دست بردار
نبود تا اينكه بعد از چند دقيقه از ماشين پياده شد و با زور و
تهديد چاقو مرا سوار ماشينش كرد .در بين راه با التماس از
او خواستم كه رهايم كند اما او مرتب با چاقو تهديدم ميكرد
كه اگر سكوت نكنم مرا ميكشد.
وي ادامه داد :در بين راه او حتي با يك خودروي پرايد
هم تصادف كرد و با اينكه خسارت سنگيني بهخودروي
پرايد وارد شد ،از صحنه تصادف فرار كرد .اين مرد در ادامه
به سمت حاشيه تهران تغيير مسير داد و پس از توقف در
محلي خلوت ،با تهديد چاقو مرا مورد آزار و اذيت قرار داد.
با اين شكايت تيمي از مأموران اداره  16پليس آگاهي
تحقيقات خود را در اين زمينه شروع كردند .همزمان همان
راننده پرايدي كه با جوان سانتافهسوار تصادف كرده بود به
طرح شكايت پرداخت و سرنخ مهمي را در اختيار پليس قرار
داد .وي گفت :پس از تصادف ،راننده سانتافه كه سراسيمه
بود پا به فرار گذاشت اما توانستم شماره پالك ماشين او
را يادداشت كنم .ماموران به بررسي شماره پالك سانتافه
پرداختند و دريافتند كه چند روز قبل جواني اين خودرو را
از يك مؤسسه كرايه كرده بود .مأموران با اين سرنخ موفق
شدند متهم پرونده را شناسايي و او را دستگير كنند .اين
مرد براي انجام تحقيق به شعبه دوم بازپرسي در دادسراي
جنايي تهران منتقل شد اما اصرار داشت كه بيگناه است.
وي گفت :برادرم شب قبل از حادثه براي رفتن به جشن
عروسي يكي از دوستان خودروي سانتافهاي كرايه كرده
و قرار بود فرداي آن روز خودرو را برگردانيم .صبح قبل
از اينكه ماشين را برگردانيم ،مشغول تفريح و گشتن در
خيابان بودم كه يك دفعه چشمم به دختر جواني افتاد .او
منتظر تاكسي بود و من هم دلم به حالش سوخت و سوارش
كردم .پس از آن بود كه وسوسههاي شيطاني به سراغم آمد
و او را مورد آزار و اذيت قرار دادم .من او را تهديد نكردم و
او به تصور اينكه وضع مالي خوبي دارم سوار ماشينم شد.
هماكنون پسر سانتافهسوار با قرار قانوني در اختيار مأموران
اداره شانزدهم پليس آگاهي تهران قرار گرفته است و
تحقيقات در اين زمينه ادامه دارد.
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مدیر کل امور فنی بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی تشریح کرد

جزئیات بیمه زنان خانهدار شاغل و غیر شاغل

مدیر کل امور فنی بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی
ضمن اعالم جزئیات حق بیمه زنان خانه دار که در قالب
بیمه مشاغل آزاد تحت پوشش قرار گرفته اند ،گفت :این
زنان از کمک دو درصدی حق بیمه دولت برخوردارند.
به گزارش مهر ،سیروس نصیری در مورد بیمه زنان
خانه داری که در تحت پوشش تامین اجتماعی هستند
افزود :براساس آخرین آمار خرداد امسال  ،در حال حاضر
 ۲۷هزار و  ۴۱زن خانه دار در بیمه مشاغل آزاد تحت
پوشش قرار گرفتند که درمان نیز انتخاب کرده اند و
همچنین  ۴۶هزار و  ۵۴۵زن خانه دار نیز بدون درمان
تحت پوشش قرار گرفتند.
وی گفت :در قرارداد بیمه های مشاغل آزاد
بازنشستگی ،فوت و از کارافتادگی وجود دارد که به طور
دلخواه می توانند آنها را انتخاب و براساس آن حق بیمه
پرداخت کنند.
مدیر کل امور فنی بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی
تصریح کرد:این زنان۱۲درصد برای بازنشستگی۱۴ ،درصد
بازنشستگی و فوت و  ۱۸درصد بازنشستگی ،فوت و از کار
افتادگی باید حق بیمه پرداخت کنند که در نهایت عالوه
بر حق بیمه عنوان شده ،دو درصد نیز دولت به عنوان حق
بیمه به هر کدام از آنها کمک می کند.
وی گفت :این زنان در حرفه های دیگری مانند خیاطی

 ،آرایشگری و ...اشتغال دارند و به اعتبار آن تحت پوشش
سازمان قرار گرفته اند.
نصیری از بیمه بیش از  ۶۶هزار و  ۲۱۴زن خانه داری
که شغلی ندارند و صرفا خانه دار هستند خبر داد و افزود:
این زنان خود قرار داد بسته اند و از هیچ کمکی به جز دو
درصد حق بیمه دولت برخوردار نیستند و مابقی حق بیمه
را خودشان پرداخت می کنند.
وی به بیمه نویسندگان زن نیز اشاره کرد و گفت :زنان
نویسنده در دو گروه تحت پوشش بیمه قرار می گیرند
یکی از طرف وزارت ارشاد و دیگری از محل هدفمندی
یارانه ها.
مدیر کل امور فنی بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی
تاکید کرد ۱۰ :درصد حداقل دستمزد را به عنوان حق
بیمه وزارت ارشاد از طریق صندوق حمایت از نویسندگان
پرداخت می کند و مابقی سهم بیمه را با توجه به انتخاب
نوع بیمه خود این افراد پرداخت می کنند و همچنین از
محل هدفمندی یارانه ها نیز  ۱۰درصد حداقل دستمزد،
حق بیمه پرداخت می شود.
به گفته وی  ،تاکنون  ۶هزار و  ۵۸۷زن نویسنده از
سوی وزارت ارشاد و  ۲هزار و  ۷۳۳زن نویسنده از محل
هدفمندی یارانه ها تحت پوشش بیمه حرف و مشاغل آزاد
تامین اجتماعی قرار گرفته اند.

قتل هولناک پسربچه  5ساله توسط مرد معتاد به شیشه
در غرب استان تهران!

 50روز پس از قتل هولناک پسر پنج ساله در جنوب تهران توسط قاتل شیشهای ،در جنایتی دیگر مردی معتاد پس از کشاندن
کودک پنج ساله به بیابانهای اطراف بهارستان سر او را برید .به گزارش جام جم ،شامگاه چهارشنبه دو هفته قبل پسر پنج ساله ای
با شنیدن صدای هیات مذهبی از خانه شان در یکی از محله های شهرستان بهارستان خارج شد و دیگر بازنگشت .والدین امیرعلی با
طوالنی شدن غیبت پسرشان ،همه جا را جستجو کردند ،اما او را نیافتند .آنها ناامید از یافتن پسرشان با حضور در پلیس آگاهی ناپدید
شدن پسر کوچولو را گزارش دادند .ماموران با آخرین تصویری که از پسر خردسال به دست آورده بودند ،جستجو برای یافتن وی را آغاز
کردند ،اما هیچ سرنخی به دست نیامد .روز بعد ماموران تصمیم گرفتند با کمک خانواده کودک و تعدادی از اهالی ،جستجو ها ر ا در
بیابان های اطراف شهر ادامه دهند که پس از ساعاتی جسد پسر بچه در حالی که به طرز دلخراشی به قتل رسیده بود ،پیدا شد .همزمان
با تشکیل پرونده قضایی ،کارآگاهان جنایی به تحقیق از خانواده مقتول پرداختند که مشخص شد آنها با کسی درگیری و اختالف مالی
نداشته اند و نمی دانند چه کسی مرتکب قتل شده است .با توجه به حساسیت موضوع ،کارآگاهان جنایی پلیس آگاهی غرب استان
تهران نیز وارد عمل شده و در کنار کارآگاهان شهرستان بهارستان ،جستجو برای یافتن عامل جنایت را آغاز کردند .در مرحله بعدی
ماموران تعدادی مظنون را در این رابطه دستگیر کردند و در بازجویی از آنها متوجه شدند این افراد در جنایت نقشی نداشته اند که
همگی آزاد شدند .اما ماموران همچنان در جستجوی قاتل فراری بودند تا این که با گذشت سه شبانه روز از کشف جسد ،در تحقیق از
شاهدان متوجه شدند آنها شب جنایت مردی معتاد را دیده اند که پسر خردسالی را با زور همراه خود می برده است .با کشف این سرنخ،
روند رسیدگی به پرونده وارد مرحله جدیدی شد تا این که روز بعد کارآگاهان جنایی توانستند هویت عامل جنایت را شناسایی کرده و
او را در خانه اش دستگیر کنند .متهم هفته گذشته به قتل پسر پنج ساله اعتراف کرد و گفت :متاهل بوده و فرزند خردسالی دارم .چند
سال است شیشه مصرف می کنم .شب حادثه پس از مصرف شیشه سراسیمه از خانه بیرون رفتم ،دچار توهم شده و اختیار رفتارم را
نداشتم .با پرسه زدن در خیابان مشاهده کردم پسری پنج ساله آنجا ایستاده است .صداهایی به من می گفت او را بکشم .سراسیمه به
سمت پسرک رفتم و خواستم با من بیاید تا به او خوراکی بدهم .پسر کوچولو فریب حرف هایم را خورد و با من همراه شد.
عامل جنایت اضافه کرد :پسربچه ،مادر و پدرش را صدا می زد و من بی تفاوت به گریه و التماس هایش ،سرش را بریدم .با رها
کردن جسد ساعاتی پس از سرگردانی به خانه رفتم و خوابیدم .زمانی که بیدار شدم و حادثه را در ذهنم مرور کردم تازه فهمیدم که
توهم ناشی از شیشه باعث شده پسر بی گناهی را بکشم و خانواده اش را داغدار کنم .متهم پس از بازسازی صحنه قتل روانه زندان
شد تا بزودی برای مشخص شدن صحت سالمت روانی اش به پزشکی قانونی منتقل شود.

شناسایی جنایتکار سابقهدار درون زندان به اتهام قتل یک راننده تاکسی
با ادعای نظر داشتن او به همسرش پس از  3سال فرار در غرب استان تهران

مرد ميانسالي كه با همدستي دوستش ،يك راننده تاكسي را كشته بود به قصاص محكوم شد .به گزارش اعتماد ،دهم فروردين
سال  ٩٠ماموران پليس در جريان كشف جسد يك مرد در كانال آب در صفادشت قرار گرفتند .با آغاز تحقيقات مشخص شد كه چند
روز قبل خانواده مقتول ناپديدشدن ناگهاني او را به پليس گزارش داده بودند .همچنين گزارش پزشكي قانوني نيز نشان داد كه مقتول
از سوي عامالن حادثه خفه شده است .در ادامه مشخص شد قاتل با خودروي تاكسي مقتول به پمپ بنزيني در صفادشت رفته و به
خاطر نداشتن پول ،مدارك شناسايي خودش را تحويل متصدي پمپ بنزين داده است .ماموران پليس با بررسي مدارك شناسايي اين
مرد ،متوجه شدند كه او سابقهدار است .بنابراين تالش براي دستگيري اين مرد آغاز شد و در نهايت پس از گذشت سه سال در حالي
كه متهم به خاطر سرقت مسلحانه به زندان افتاده بود ،همراه همدستش شناسايي شد .او در بازجوييها با اعتراف به قتل به ماموران
گفت :با دوستم مقتول را كشتيم ،چون او به همسرم نظر خوبي نداشت و ميخواست مرا هم به قتل برساند .همسرم درخواست طالق
داده بود و من هم ميترسيدم اگر همسرم را طالق ندهم مقتول به سراغم بيايد و مرا بكشد .براي همين روز حادثه با دوستم و همسرم
سوار خودروي مقتول شديم و در راه من جلوي چشمان همسرم او را با سيم خفه كردم .وقتي سيم پاره شد ،دوستم دست و پاي مقتول
را گرفت و من با دست او را خفه كردم و جسدش را به رودخانه انداختم .با اعتراف اين مرد همدست او هم دستگير شد ولي گفت كه
در قتل هيچ نقشي نداشته و به اجبار متهم تنها شاهد قتل بوده است .با اين اظهارات پرونده اين دو متهم براي رسيدگي به شعبه ٧١
دادگاه كيفري استان تهران فرستاده شد .اين دو نفر هفته گذشته در اين شعبه محاكمه شدند و اظهارات قبلي خود را تكرار كردند .در
پايان نيز هيات قضايي متهم رديف اول را به قصاص و متهم رديف دوم را هم به زندان محكوم كردند.

______________________________________________________
17925736259
			
شماره مکانیزه139430400901053312 :
آگهی تغییرات شرکت فرافرست آریا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت  339223و شناسه ملی
10103860087
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ  1394/05/06و مجوز شماره  11/19904مورخ 94/5/11
اداره کل حمل و نقل و پایانههای استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضای هیات مدیه  2الی  5نفر میباشد و ماده مربوطه در اساسنامه بدینوسیله اصالح گردید.
با ثبت این مستند تصمیمات کاهش  /افزایش اعضای هیات مدیره انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق
الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهیهای سازمان ثبت قابل دسترس میباشد.
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری -سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
122792
______________________________________________________
17925737626
			
شماره مکانیزه139430400901053730 :
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان فنون پارس با مسئولیت محدود به شماره ثبت  197422و شناسه ملی
10102392790
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ  1394/05/07تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت  .به شرح (بازرسی فنی از مراحل ساخت کلیه سازههای فلزی
پاالیشگاههای نفت و گاز و پتروشیمی و کارخانجات ،لولهها و مخازن نگهداری ،لولههای انتقال نفت و گاز
مهندسی جوش ،ارائه دستورالعملهای جوشکاری و آزمایشات غیرمخرب ،آموزش جوشکاری و صدور گواهینامه،
ارائه خدمات آموزشی در زمینهۀای فنی و مهندسی و نرمافزارهای مربوطه ،بازرسی آزمایشات غیرمخرب و
صدور گواهینامه در تمام زمینههای جوش و همکاری با دانشگاهها در انجام پروژههای اجرایی و آموزشی ،انجام
کلیه آزمایشات غیرمخرب با روشهای معمولی اعم از التراسونیک مایعات نافذ ،ذرات مغناطیسی ،ردایوگرافی
صنعتی ،جریانهای گردابی و بازرسی چشمی و همچنین انجام آزمایشات پیشرفته التراسونیک با روشهای
آرایههای فازی ،محاسبه زمان پراش مواج صوتی ،امواج هدایتشده و اتوماسیون آزمایشات غیرمخرب و بازرسی
غیرمخرب کف مخازن و لولههای مبدلهای حرارتی( ).در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ

مجوزهای الزم) (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد) .و ماده مربوطه در
اساسنامه اصالح گردید.
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری -سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
122793
______________________________________________________
17925735674
			
شماره مکانیزه139430400901052716 :
آگهی تغییرات شرکت سهند راه عدل با مسئولیت محدود به شماره ثبت  412559و شناسه ملی
10320639513
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوقالعاده مورخ  1394/04/21تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
محمد باقر قلیزاده به شماره ملی  1582204853به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره ،محمود عادلی به
شماره ملی  1580470491به سمت رئیس هیات مدیره ،داود اصغرزاده بهرام به شماره ملی  1582666512به
سمت عضو هیات مدیره (خارج از شرکا) برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند.
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک برات سفته قرارداده 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 مدیران ،انتخاب و تعیین سمت هیات مدیره ،تعیین وضعیت حق امضا
انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و درپایگاه آگهیهای سازمانث
بت قابل دسترس میباشد.
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری -سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
122794
______________________________________________________
17925745256
		
شماره مکانیزه139430400901052701 :
آگهی تغییرات شرکت سهند راه عدل با مسئولیت محدود به شماره ثبت  412559و شناسه ملی
10320639513
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ  1394/04/21تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
محل شرکت به آدرس تهران جنت آباد شمالی بهارستان  30کوی ارغوان انتهای صبای شرقی پ  2واحد 4
کدپستی  1477995874انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید.

زن جوان در دادگاه خانواده:

همسرم برای سالگرد ازدواجمان جشن نگرفت،
طالق میخواهم!
زن جوان وقتي ديد که شوهرش جشن سالگرد ازدواجشان را برگزار نکرد ،راهي
دادگاه خانواده شد و درخواست طالق داد.
به گزارش مردم ساالری ،چندي پيش زن جواني با مراجعه به دادگاه خانواده
درخواست طالق داد و در خصوص علت آن به قاضي گفت :آقاي قاضي روزي که
به عقد همسرم در آمدم شوهرم به من گفت به جاي عروسي به مسافرت برويم .او
گفت که به جبران عروسي نگرفتن ،سالگرد ازدواجمان را جشن ميگيرد.
وي افزود:شوهرم قول داد که روز اولين سالگرد ازدواجمان بهترين و مفصل ترين
جشن را بگيرد تا جبران شود ،ولي چند وقت پيش وقتي روز سالگرد ازدواجمان فرا رسيد،
شوهرم در کمال تعجب و ناباوري من گفت که نميتواند حتي يک جشن ساده بگيرد و
من بايد فکر جشن را از سرم بيرون کنم .زن جوان وقتي اين موضوع را شنيدم به شدت
عصباني شدم .احساس کردم که شوهرم با گول زدن و فريب دادنم ،به من توهين کرده
و مرا ناديده گرفته است .من هرچقدر هم سعي کنم نميتوانم اين کار شوهرم را فراموش
کنم ،براي همين تصميم گرفتم براي هميشه به زندگي مشترکمان پايان دهم .بعد از
صحبتهاي اين ،شوهرش نيز به دادگاه احضار شد تا قاضي پس از شنيدن صحبتهاي
او در باره اين پرونده تصميم گيري کند.

دستگيري عامل احتمالي اسيدپاشي اصفهان

معاون امنيتي و انتظامي وزارت كشور ميگويد مدارك به دست آمده درباره
پرونده اسيدپاشي اصفهان ،احتمال دست داشتن متهم دستگيرشده در اين حادثه
را تقويت كرده است.
به گزارش اعتماد ،سردار حسين ذوالفقاري در حاشيه مراسم افتتاح فاز اول خط
يك قطار شهري اصفهان در جمع خبرنگاران با اشاره به آخرين اقدامات صورت
گرفته درباره پرونده اسيدپاشي اصفهان گفت :فردي كه بيشترين داليل و مدارك
عليه او در دست بود دستگير شده و همه شواهد و قرائن با مستندات عيني براي
بررسي بيشتر در اختيار قوه قضاييه قرار گرفته است .او افزود :اين مظنون تا حدود
زيادي به متهم اصلي نزديك بوده و از طرف قربانيان حادثه نيز شناسايي شده
است .همچنين سوابق قبلي اين فرد به خصوص در زمين ه سرقت و خريد و فروش
موتوسيكلت امكان اينكه فرد دستگير شده متهم اصلي پرونده است را تقويت
ميكند .معاون امنيتي و انتظامي وزارت كشور در پاسخ به اين سوال كه آيا پرونده
اسيدپاشي اصفهان سازمانيافته بوده است ،گفت :نميشود قضاوت نهايي كرد ،اما
شواهد به دست آمده نشان ميدهد كه همه اين اسيدپاشيها توسط يك نفر انجام
شده و بنابراين سازمانيافتگي آن تاييد نميشود .مهر سال گذشته پنج زن در
اصفهان مورد اسيدپاشي قرار گرفتند .پليس پس از وقوع حادثه پروندهاي در رابطه
با آن تشكيل و دستگيري متهم را آغاز كرد تا سرانجام فردي را دستگير كرد كه
گفته ميشود بيشترين شباهتها را به متهم اصلي پرونده دارد.

زن جوان در دادگاه خانواده:

شوهرم ميخواهد با عشق قديمياش
پس از  10سال زندگی مشترک با من ازدواج کند،
طالق میخواهم!
مرد جوان زمانيکه عشق قديمياش را بعد از  10سال ديد ،تصميم گرفت به
زندگي مشترک با همسرش پايان دهد.
به گزارش مردم ساالری ،چندي پيش زوج جواني با مراجعه به دادگاه خانواده
درخواست طالق دادند .زن جوان در خصوص علت آن به قاضي گفت :آقاي قاضي
شوهرم عشق قديمياش را بعد از  10سال به صورت اتفاقي ديده است .از آن روز زندگي
ما به جهنم تبديل شده تا جاييکه تصميم به جدايي گرفتيم .وي افزود:شوهرم بعد از
ديدن دختر مورد عالقه اش رفتارش تغيير کرد و نسبت به من بي تفاوت شد .تا جاييکه
يک روز در کمال ناباوري به من گفت که ميخواهد با عشق قديمياش ازدواج کند و
ديگر عالقه اي به زندگي با من ندارد .شوهرم يک شبه  6سال زندگيمان را نابود کرد.
براي همين من هم ديگر نميخواهم در کنار او زندگي کنم .بعد از صحبتهاي اين زن،
شوهرش نيز به قاضي گفت :آقاي قاضي من چندين سال عاشق دختر مورد عالقه ام
بودم و بعد از اينکه او را ديدم ديگر نتوانستم از او جدا شوم .از طرفي به همسرم عالقه
اي ندارم و در اين مدت هميشه با هم دعوا داشتيم براي همين تصميم گرفتم از او جدا
شوم .در پايان قاضي سعي کرد اين زوج را از جدايي منصرف کند براي همين رسيدگي
به اين پرونده را به جلسه آينده موکول کرد.
موارد ذیل به موضوع شرکت الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید:
امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها و ابنیه عمومی اعم از چوبی آجری سنگی بتنی و فلزی ،سازههای
ساختمانی محوطههای کوچک ،دیوارکشی ،اجرای پیادهروها ،امور پیمانکاری مربوط به ساخت راهها نظیر
راههای اصلی و فرعی بزرگراهها راههای ریلی باند فرودگاه سیستمهای انتقال هوایی پایهدار تونلها پلها
راههای زیرزمینی (تهیه نصب نگهداری و تعمیر تجهیزات) و عملیات آسفالتی (در صورت ضرورت قانونی انجام
موضوعات پس از اخذ مجوزهای الزم) تعداد اعضای هیات مدیره  3نفر میباشد و ماده مربوطه در اساسنامه
اصالح گردید.
محمدباقر قلیزاده به شماره ملی  1582294853با پرداخت مبلغ  2000000ریال به صندوق شرکت در ردیف
شرکا قرار گرفت.
محمود عادلی به شماره ملی  1580470491با پرداخت مبلغ  13000000ریال به صندوق شرکت سهمالشرکه
خود را به مبلغ  5000000ریال به مبلغ  18000000ریال افزایش داد.
سرمایه شرکت از مبلغ  10200000ریال به مبلغ  25200000ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه
اصالح گردید.
اسامی و میزان سهمالشرکه هر یک از شرکا پس از افزایش سرمایه:
محمود عادلی به شماره ملی  1580570591دارنده مبلغ  18000000ریال سهمآلشرکه
حسن حسینزاده به شماره ملی  1580469949دارنده مبلغ  5000000ریال سهمالشرکه
علی رضا رجبی به شماره ملی  5599392260دارنده مبلغ  100000ریال سهمالشرکه
نورالدین صادقی به شماره ملی  2903047187دارنده مبلغ  100000ریال سهمالشرکه
محمد باقر قلیزاده به شماره ملی  1582204853دارنده مبلغ  2000000ریال سهمالشرکه
با ثبت این مستند تصمیمات افزایش سرمایه از طریق ورود شریک جدید ،افزایش سرمایه از طریق افزایش
سهمالشرکه ،تغییر محل (تغییر نشانی در یک واحد ثبتی) ،کاهش  /افزایش اعصای هیات مدیره ،اصالح ماده
اساسنامه (الحاق به موضوع 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
122795
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تغذیه ناسالم ،علت اصلی ابتال به سرطان

مصرف پیاز برای کاهش کلسترول خون

نتایج به دست آمده از یک بررسی جدید نشان میدهد که مصرف پیاز میتواند در
کاهش سطح کلسترول موثر باشد.
به گزارش ایسنا به نقل از هلث الین ،پیاز به غیر از آنکه یکی از مواد اصلی در
پخت بسیاری از غذاها به حساب میآید میتواند فوائد بیشماری هم برای سالمت
بدن به همراه داشته باشد .بررسیهای جدید نشان میدهد پیاز میتواند به بهبود سطح
کلسترول در بدن کمک کند.
پیاز منبع غنی از ترکیبهای «پلیفنولیک» به نام «فالونوئید»هاست که با
ویژگیهای ضدالتهابی ،آنتیاکسیدانی و ضدسرطانی شناخته شده است .همچنین در
یک مطالعه مشخص شد فالونوئید موجود در پیاز با کاهش سطح کلسترول بد در افراد
چاق و کاهش خطر ابتال به بیماریهای قلبی -عروقی همراه است .به گفته متخصصان
این خاصیت پیاز به دلیل وجود نوعی آنتیاکسیدان در آن است.
همچنین در یک بررسی دیگر تاثیر عصاره پیاز بر میزان کلسترول در بدن موشها
نشان داده و تاکید شد که با مصرف این عصاره سطح کلسترول کاهش قابل توجهی
پیدا میکند در حالی که سطح تری گلیسیرید بدون تغییر باقی ماند .همچنین مشخص
خون موشها
شد ترکیب عصاره پیاز با سولفات روی تاثیر بهتری روی سطح کلسترول ِ
میگذارد.
پزشکان همچنین با بیان اینکه مبتالیان به دیابت در معرض خطر ابتال به
بیماریهای قلبی -عروقی و سکته مغزی هستند ،اظهار داشتند :دیابت اغلب با کاهش
کلسترول خوب و افزایش کلسترول بد و تری گلیسیرید همراه است .به همین دلیل
ضرورت دارد مبتالیان به دیابت سطح کلسترول خود را تحت کنترل داشته باشند.
در بسیاری از آزمایشها تاثیر مصرف پیاز خام یا عصاره آن روی سطح کلسترول
بررسی شده و کامال مشخص نیست مواد مغذی موجود در پیاز از حرارت دیدن چه
تاثیری میگیرند.

هشدار پزشکان نسبت به شستوشوی
بیشاز حد بدن با صابون

یک پزشک آمریکایی گفت :استفاده مکرر از صابون برای استحمام بیش از آنکه
مفید باشد به بدن آسیب وارد میکند.
به گزارش ایسنابه نقل از روزنامه ایندیپندنت ،صابونهای آنتی باکتریال اغلب حاوی
مواد شیمیایی خشک است که آلودگی و کثیفی انباشت شده روی بدن را از بین میبرد
اما میتواند مانع از آن شود که بدن باکتریهای مفید را تشخیص دهد.
«روبین چوتکان» از مرکز گوارش زنان در مریلند گفت :با استحمام روزانه ،آن دسته
از باکتریهای موجود روی پوست که بدن را از آکنه و اگزما دور نگه میدارند از بین
میروند .همچنین در بیشتر روزها حتی پس از تحرک و تعریق زیاد ،آبکشی بدن برای
شست و شو کافی است و نیازی به صابون نیست.
گرد و خاک و کثیفی موجب بیماری نمیشود اما از بین بردن مکرر باکتریهای
مفی ِد پوست ممکن است به سیستم ایمنی آسیب وارد کند .اما البته در طول فصل شیوع
آنفلوآنزا و سرماخوردگی افراد باید دقت بیشتری داشته باشند و به طور مرتب دستهای
خود را با آب گرم و صابون بشویند .سال گذشته سازمان جهانی بهداشت ()WHO
گزارشی منتشر کرد که نشان داد عفونتهای باکتریایی غیرقابل درمان در سطح جهانی
بروز کرده و دلیل آن استفاده گسترده از ژلهای آنتی باکتریال است .در این گزارش
تاکید شده که تعدادی از ویروسهای عادی ،جهش یافته و به نسخههای مقاوم به دارو
تبدیل شدهاند و در این شرایط از بین بردن یا کنترل آنها سختتر میشود.

زندگی نادرست ،مهمترین عامل بیماریهای قلبی
ق تخصص قلب و عروق گفت :سبک زندگی نادرست و فاصله گرفتن از
یک فو 
شیوه زندگی سنتی ،مهمترین عامل بیماریهای قلبی و عروقی است و این شیوه زندگی
باید اصالح شود.
به گزارش ایسنا ،حسن آهنگر با اشاره به وضعیت شیوع بیماریهای قلبی و عروقی
در دنیا ،اظهار کرد :شیوع بیماریهای قلبی و عروقی در دنیا سیر صعودی دارد که کشور
ما نیز از این امر مستثنی نیست؛ به طوری که در حال حاضر شایعترین علت مرگ و میر
نارساییهای قلبی است و این روند افزایشی ادامه دارد .همچنین عوامل مختلفی در بروز
بیماریهای قلبی  -عروقی دخیل هستند که باید مورد توجه قرار گیرند.
وی با اشاره به دالیل بروز این بیماری ،افزود :یکی از دالیل اصلی در بروز
بیماریهای قلبی و عروقی سبک زندگی نادرست شهری است؛ زیرا در این شیوه ما از
سبک زندگی سنتی و به نحوی روستایی فاصله گرفتهایم که این تغییر و تحوالت سبب
شده سن بیماریهای قلبی از جمله سکته کاهش محسوسی داشته باشد و این روند
اصال خوشایند نیست .آهنگر تصریح کرد :عالوه بر آن کمتحرکی و بیتحرکی ،افزایش
وزن و چاقی و استرسها موجب شده روز به روز آمار بیماران قلبی  -عروقی افزایش
پیدا کند .لذا الزم است برخی رفتارهای غیربهداشتی را که در سبک زندگی امروز از
خود نشان میدهیم ،تغییر دهیم تا بتوانیم این روند افزایشی را تا حدودی کنترل کنیم.
از این رو باید از مصرف دخانیات پرهیز کرده و همچنین غذاهای فستفودی را از سب د
غذایی خانواده حذف کنیم؛ زیرا امروز بسیاری از کودکان و جوانان تمایل بیشتری نسبت
به مصرف این قبیل غذاها دارند.

رییس دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی
تهران گفت :تغذیه ناسالم پایه اصلی برای ایجاد استعداد
سرطان محسوب میشود که در همراهی با آلودگی هوا،
وضعیت روحی و روانی پر فشار ،دستگاه گوارش ناکارآمد
و عدم پاکسازی بدن به شیوههای طبیعی مانند دفع
طبیعی گوارشی و ادراری و تعریق کافی موجبات ایجاد
این بیماری را فراهم میکنند.
به گزارش ایسنا ،دکتر حسین رضاییزاده تشریح کرد:
اصالح سبک زندگی اولین و مهمترین اصل در حفظ و
ارتقای سطح سالمتی در طب ایرانی است که بر همین
اساس در پیشگیری از سرطان نیز نقشی اساسی دارد .با
توجه به اینکه در بسیاری از عوامل ایجاد سرطان از نظر
پزشکی رایج و طب ایرانی اشتراک نظر وجود دارد ،این
نظرات تا حد بسیار زیادی قابل اعتماد هستند.
رییس دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی
تهران بیان کرد :نقش اساسی تغذیه چه از نظر عدم
هضم و جذب و دفع صحیح و چه از نظر وجود زمینه
سرطانزایی مورد توجه است .روشهای طبخ و مواد
افزودنی ،رنگ دهندهها ،طعم دهندهها و نگهدارندهها،

تغذیه نادرست دام و طیور همگی زمینه الزم برای تغییر
بدن در سطح سلولی و مواد درونی را فراهم میکند.
وی افزود :بیتردید عوامل محیطی مانند آلودگی هوا و
آالیندههای هوایی و همچنین سیگار و قلیان در همراهی
با مسایل روحی و روانی و استرس میتوانند دست به
دست هم دهند تا این بیماری شکل گیرد و دستگاه ایمنی
بدن نتواند آن را اصالح یا نابود کند .بنابراین سلول های
سرطانی از کنترل خارج می شوند.
این متخصص طب سنتی در پایان ،اصول ضروری
طب ایرانی را برشمرد و گفت :اصول ضروری طب
ایرانی شامل اصالح آب و هوا ،توجه به خوردنیها و
آشامیدنیهای سالم و تازه و طبیعی ،خواب و استراحت
فیزیکی به اندازه و مناسب و در وقت الزم و درست،
فعالیت فیزیکی و ورزش مناسب و تنظیم ساعات بیداری،
اصالح مسیرهای دفعی طبیعی مانند نگه نداشتن ادرار
و مدفوع و اجازه به بدن برای تعریق کافی و در نهایت
داشتن روحیه شاداب و سالم و پاک از آلودگیهای ذهنی
و کنترل استرس مهمترین اصول طب سنتی برای اصالح
سبک زندگی و پیشگیری از سرطان هستند.

مدیرگروه بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی
لرستان گفت :افراد سیگاری ۴٠درصد بیش از دیگران در
معرض ابتال به آب مروارید هستند.
به گزارش ایسنا ،دکتر رضا ساالری با اشاره به
عوارض بارداری ناشی از استعمال دخانیات ،بیان کرد:
هیچ مقداری از مصرف تنباکو در طی حاملگی یا در هر
زمان دیگر برای زنان بیخطر نیست .هرگونه مصرف
سیگار در زمان بارداری ،جنین را در معرض خطراتی قرار
میدهد که از این جمله خطرات میتوان به کاهش وزن
هنگام تولد ،مشکالت تنفسی ،ناتوانیهای مغزی از جمله
فلج مغزی ،عقب ماندگی ذهنی و مشکالت یادگیری،
بعضی نقایص زمان تولد ،تولد زود هنگام نوزاد و حتی
مرگ نوزاد اشاره کرد.
وی با بیان اینکه سیگار باعث افزایش قند خون
میشود ،ادامه داد :سیگار برای سالمت هر کسی مضر و
مخرب است ،ولی نیکوتین موجود در سیگار میتواند برای
افراد دیابتی مخربتر و کشنده تر باشد .جالب است بدانید
در بررسیهای آزمایشگاهی پژوهشگران معلوم شده است
که نیکوتین سطوح قند خون را افزایش میدهد لذا هرچه
میزان نیکوتین بیشتر باشد ،سطح قند خون نیز بیشتر
افزایش مییابد .سیگار قند خون را افزایش میدهد.
مصرف سیگار باعث افزایش خطر دیابت نوع  2شده و

هر چقدر بیشتر سیگار بکشید ،احتمال بروز دیابت در شما
بیشتر از افراد غیرسیگاری میشود.
ساالری سیگار را یکی از عوامل پوکی استخوان
دانست و افزود :منواکسید کربن از اصلیترین گازهای
سمی در مواد خروجی اگزوز اتومبیل و دود سیگار است،
میل ترکیبی این گاز با خون بسیار باالتر از اکسیژن است
که باعث کاهش قدرت عمل اکسیژن در خون افراد
سیگاری حرفهای تا ١۵درصد میشود.
این پژوهشگر تصریح کرد :استخوانهای افراد
سیگاری تراکم خود را از دست داده و به راحتی شکسته
میشود همینطور زمان التیام یافتن و جوش خوردن آنها
پس از شکستگی تا ٨٠درصد افزایش پیدا میکند.
وی گفت :افراد سیگاری  ۴٠درصد بیش از دیگران
در معرض ابتال به آب مروارید ،کدر شدن عدسی چشم
و ممانعت از عبور نور و در نهایت نابینایی هستند.
همچنین استعمال دخانیات در دوران بارداری میتواند
باعث افزایش خطر زایمان نوزاد با وزن کم و بروز مسایل
بهداشتی در آینده شود .سقط جنین در مادران سیگاری٢
تا  ٣برابر بیشتر است.ساالری یادآور شد :افراد سیگاری
دو برابر بیشتر از افراد غیر سیگاری در معرض خطر ابتال
به نوعی سرطان پوست (پوسته پوسته شدن ،برجستگی
روی پوست) قرار دارند.

مسئول واحد بهبود تغذیه مرکز بهداشت خوزستان
گفت :ویتامین  Bاز جمله ویتامینهای مهم برای بدن
است و بسیاری از کمخونیها را میتوان ناشی از کمبود
برخی انواع این ویتامین دانست.
به گزارش ایسنا ،مهنوش صاحبدل اظهار کرد :ویتامین
 Bیکی از ویتامینهای مهم محلول در آب است که شامل
انواع مختلف  B3 ،B2 ،B1و دیگر ویتامینهای این گروه
است .وی ادامه داد :تامین ویتامین  Bبرای بدن از اهمیت
باالیی برخوردار است و هر کدام از انواع مختلف آن در
موارد به خصوصی در بدن تاثیر دارند .بیشتر ویتامینهای
گروه  Bمانند  B9 ، B6و  B12در خونسازی نقش دارند
و بسیاری از کمخونیهای موجود در افراد ناشی از کمبود
ویتامینهای گروه  Bاست .صاحبدل عنوان کرد :ویتامین
 B1یکی از ویتامینهای گروه  Bاست که در دستگاه
حرکتی بدن و ماهیچهها نقش دارد و کمبود آن میتواند
موجب بیماریهای عروقی شود.
وی گفت :همچنین ویتامین  B2یکی از ویتامینهای
مهم برای رشد و ترمیم پوست ،مو و ناخن است .این
ویتامین که کمبود آن در کشور ما قابل توجه است ،بیشتر
در منابع لبنیات پاستوریزه یافت میشود B2 .به نور و

حرارت حساس است و به همین دلیل شیر فلهای معموال
 B2زیادی ندارد و توصیه میشود از شیر پاستوریزه پاکتی
استفاده شود.
این کارشناس تغذیه افزود :ویتامین ( B3نیاسین) نیز
که برای درمان کلسترول باال استفاده میشود ،بیشتر در
غالت و حبوبات و منابع گوشتی یافت میشود .صاحبدل
ادامه داد :ویتامین ( B6پیرودوکسین) نیز یکی دیگر از
ویتامینهای گروه  Bاست که موجب جذب پروتئین و
چربی در بدن میشود( B9 .اسید فولیک) ،نقش عمدهای
در تشکیل گلبولهای قرمز و رفع کمخونی دارد .این
ویتامین بیشتر در میوهها و سبزیها مانند اسفناج ،کلم
و خیار یافت میشود .مسئول واحد بهبود تغذیه مرکز
بهداشت خوزستان عنوان کرد :ویتامین ( B12کوباالمین)
نیز به عنوان یکی از مهمترین ویتامینهای گروه  ،Bنقش
مهمی در فرایند خونسازی بدن دارد .این ویتامین در مواد
غذایی مانند جگر گاو ،ماهی قزلآال و زرده تخممرغ وجود
دارد و کمبود آن نیز موجب ناراحتی عصبی و کمخونی
در افراد میشود .وی گفت :در مجموع یکی از عوارض
مهم کمبود ویتامین  Bدر بدن ،افسردگی ،گوشهگیری و
بیاشتهایی در افراد است.

سیگاریها  40درصد بیشتر در معرض ابتال به آب مروارید

ارتباط کمخونی با کمبود ویتامین B

سرطانزا بودن مصرف بیش
از حد سوسیس و کالباس

سازمان جهانی بهداشت ( )WHOاعالم کرد
که مصرف گوشتهای فرآوریشده مانند سوسیس
و کالباس باعث بروز سرطان میشود.
به گزارش ایسنا ،مصرف  50گرم گوشت
فرآوریشده در روز میتواند خطر ابتال به سرطان
روده بزرگ را تا  18درصد افزایش دهد.
این گزارش در عین حال میافزاید که گوشت
قرمز نیز ممکن است سرطانزا باشد اگرچه بر اساس
گزارش این نهاد بینالمللی ،شواهد کمی در این مورد
در دسترس است.
به گزارش بیبیسی ،سازمان جهانی بهداشت
در عین حال اعالم کرده که گوشت دارای فوایدی
است .گوشت قرمز ارزش غذایی دارد و از جمله منبع
آهن ،روی و ویتامین ب  12است.
گوشتهای موسوم به فرآوریشده به آن دسته
از فرآوردههای گوشتی اطالق میشود که از طرق
مختلف مانند دودی ،نمک سود کردن یا افزودن مواد
نگهدارنده مدت مصرف آنها افزایش مییابد یا مزه
آنها تغییر میکند .این تغییرات و افزودنیها است که
خطر ابتال به سرطان را افزایش میدهد.
گزارش مقامات سازمان جهانی بهداشت پس
از تحقیقات انجام شده از سوی آژانس بینالمللی
تحقیق در مورد سرطان که وابسته به این نهاد است
و بر اساس شواهد علمی در دسترس آنها ،تهیه
شده است .در عین حال این گزارش به این مفهوم
نیست که مثال خوردن یک ساندویچ بیکن به اندازه
استعمال دخانیات مضر است.
سازمان جهانی بهداشت میگوید که نتایج
این تحقیق برای کمک به کشورها با هدف ارایه
توصیههای صحیح غذایی ،صورت گرفته است.

تاثیر درست خوابیدن
بر تداوم سالمتی

یکی از مهمترین مواردی که در سالمتی بسیار
زیاد اهمیت دارد وضعیت صحیح قرارگیری بدن در
حالتهای مختلف به خصوص هنگام خوابیدن و
استراحت است .اهمیت درست خوابیدن از آنجا معلوم
میشود که عدم توجه به این مساله در درازمدت فرد
را دچار مشکالتی از قبیل کمردرد ،زانو درد ،گردن
درد و ...میکند.
به گزارش ایسنا ،دکتر وحید ولیپور دکترای
فیزیولوژی با بیان اینکه بسیاری از دیسکهای
گردن ناشی از حالتهای ناصحیح خوابیدن است،
افزود :حالتهای خوابیدن به سه حالت به پهلو
خوابیدن ،طاق باز و دمر خوابیدن تقسیم میشود که
بهترین روش طاق باز است.
وی با اشاره به اینکه دمر خوابیدن همان حالت
درازکش رو به پایین است ،بیان کرد :این روش در
هر حالت باعث ایجاد مشکل در بدن میشود و در
این حالت نه تنها به قفسه سینه فشار وارد میشود
بلکه کمر نیز دچار آسیب میشود.
این عضو هیات علمی دانشگاه لرستان اظهار کرد:
روش طاق با ز همان حالت درازکش رو به باالست
که در این حالت کمترین فشار به قفسه سینه وارد
میشود و در این حالت شکم و سینه رو به باال قرار
میگیرد .این مدرس دانشگاه لرستان با بیان اینکه
در حالت طاق باز هیچ مشکلی برای بدن به وجود
نمیآید ،ادامه داد :معمو ًال دراز کشیدن به پهلوی
سمت راست بهتر از خوابیدن به پهلوی چپ است
و اگر شخصی به دلیل مشکالت خاصی نتواند به
سمت راست بخوابد میتواند دراز کشیدن به پهلوی
چپ را انتخاب کند.
ولیپور خاطرنشان کرد :خوابیدن به وضعیت
نامناسب سبب احساس درد در عضالت ،ایجاد
استرس ،بدفرمی و ناراحتی اعضای بدن میشود.

خروپف ،یک بیماری با دهها عارضه!
رییس انجمن بیماری های تنفسی با تاکید براینکه یکی از شاخه های طب ریه که به تازگی
رشد زیادی کرده ،مشکالت تنفسی در خواب است ،گفت :مهم ترین عالمت این ناراحتی خروپف
است و امروزه این عارضه دیگر تولید یک صدا در نظر گرفته نمی شود که منجر به ناراحتی سایر
افراد شود ،بلکه یک بیماری است و عوارض زیادی دارد.
به گزارش ایسنا ،دکتر عباس نعمتی گفت :خروپف کردن منجر به یکسری عوارض کوتاه مدت
و بلند مدت می شود .عوارض کوتاه مدت را تحت عنوان اختالالت رفتاری-مغزی مشخص می
کنیم.
وی افزود :افرادی که خروپف می کنند ،دچار قطع تنفس می شوند .روزها خواب آلود هستند و
در افکار خود تمرکز ندارند .بی قراری ،عصبی بودن ،زودرنجی از دیگر عوارض این مشکل است و
افراد نمی توانند کار خود را به خوبی انجام دهند.
نعمتی یادآور شد :افرادی که از نظر خودشان شب تا صبح را به خوبی خوابیده اند ،به هیچ عنوان

نباید در طول روز تمایل به خواب داشته باشند؛ در غیر این صورت دچار اختالل در خواب هستند و
باید به متخصص مراجعه کنند تا موضوع بررسی شود.
این فوق تخصص ریه تصریح کرد :تحقیقات جدید نشان داده ،افرادی که دیابت ،فشار خون و
مشکالت مغزی دارند دچار قطع تنفس در خواب هستند و تا زمانی که مشکل تنفسی آن ها برطرف
نشود ،نمی توان بیماری های مذکور را در آن ها به کنترل درآورد.
وی افزود :بخش عمده مشکالت قلبی ،سکته های قلبی و آریتمی ها (بی نظمی صربان قلب)
ناشی از مشکالت تنفسی در خواب است که عالمت عمده ی آن خروپف و قطع تنفس است.
نعمتی اشاره کرد :به طور کالسیک مردان میانسال که کمی هم چاق هستند ،بیشتر مستعد
مشکالت تنفسی در خواب هستند ولی این مشکالت در هر فرد دیگری نیز می تواند بروز کند.
این فوق تخصص ریه اظهار کرد :خروپف و قطع تنفس در اطفال و بالغین با هم فرق می کند.
خروپف در اطفال و نوجوانان بیشتر به دلیل مشکالت گوش ،گلو و بینی ،مشکالت آناتومیک فک،

صورت و چانه و لوزه های بزرگ است درحالی که در بالغین چنین نیست و مهم ترین مشکل چاقی
مفرط است.
وی افزود :خروپف کردن در برخی افراد ارثی است و به دلیل شل بودن ماهیچه های حلق و
گلو است! اما تاثیرگذارتر از عامل ژنتیک ،می توان به نقش چاقی ،داشتن گردن کوتاه و حجم زیاد
چربی در گردن اشاره کرد.نعمتی در پایان گفت :درمان این مشکل در تمام دنیا کمی دشوار است.
در گروه اطفال و نوجوانان در صورت وجود اشکاالت آناتومیک باید از روش جراحی ،دندانپزشکی
و در کل کارهایی که روی صورت و دهان انجام می شود ،استفاده کرد ولی قاعده کلی درمان در
بزرگساالن کاهش وزن است که می تواند از هر دارویی موثرتر باشد .افرادی که در سنین باالتر
هستند و یک بیماری زمینه ای قلبی یا مغزی نیز دارند ،باید شب ها از یک دستگاه مخصوص موقع
خواب استفاده بکنند .این دستگاه با تولید هوا با فشار باعث می شود حلق و گلو را باز نگه می دارد
تا فرد بتواند تنفس طبیعی داشته باشد.

بینالملل
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کشف و انهدام  4خودروی
بمبگذاری شده
در غرب سامرا

کمیته امنیتی شهر
سامرا از انفجار چهار
خودروی بمب گذاری
شده و از پای درآمدن
سه عامل انتحاری و
نیز محاصره نفر چهارم

در غرب این شهر خبر داد.
به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه خبری سومریه نیوز
عراق ،عبدالرزاق الصنوع ،رئیس کمیته امنیتی شهر سامرا
اعالم کرد ،جنگندههای ارتش عراق موفق شدند چهار
خودروی بمب گذاری شده در بزرگراهی در غرب شهر
سامرا را بمباران کرده و منهدم سازند.
الصنوع افزود :نیروهای امنیتی عراق توانستند سه
عامل انتحاری را که کمربند انتحاری به خود بسته بودند
در منطقه الحویش در غرب این شهر از پای درآورند و
عامل انتحاری دیگری را در حالی که تالش میکرد به
سمت رودخانه فرات بگریزد محاصره کنند.
استان صالح الدین شاهد آغاز حملهای از سوی داعش
علیه نیروهای امنیتی مستقر در غرب سامرا بود .در پی این
یورش این نیروها درخواست حمایت هوایی دادند.

داعش درصدد آمادهسازی
اعضای خود برای انجام
حمالت تروریستی در فرانسه

مرکز اطالعات فرانسه
در گزارشی اعالم کرد،
گروه تروریستی داعش
به اعضای خود دستور
آغاز حمالت تروریستی در

فرانسه را داده است.
به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری آناتولی ترکیه،
طبق گزارش مرکز اطالعات فرانسه که در رادیو "فرانس
اینفو" منتشر شد ،با توجه به اینکه داعش میداند اعضای
فرانسوی این گروه تروریستی تحت نظر مرکز اطالعات
فرانسه هستند ،به احتمال زیاد این گروه تروریستی اعضای
غیرفرانسوی خود را مامور انجام این حمالت خواهد کرد.
توآمد میان
در این گزارش با اشاره به شرایط آسان رف 
کشورهای اروپایی ،نسبت به احتمال اینکه داعش بخواهد
همین برنامهها را در دیگر کشورهای اروپایی نیز پیاده
کند ،هشدار داد .طبق اعالم پاریس ،تاکنون  500تبعه
فرانسوی در سوریه و عراق به گروه تروریستی داعش
پیوستهاند و عالوه بر آن داعش در فرانسه حدود 700
حامی نیز دارد.
ایوب الخزانی ،یکی از اتباع مراکشی عضو داعش 21
اوت گذشته در داخل قطاری که از آمستردام به سمت
پاریس در حال حرکت بود ،عملیات تروریستی را اجرا کرد
که منجر به زخمی شدن سه تن شد.
پس از این اقدام تروریستی وزاری کشور و ارتباطات
در اتحادیه اروپا تصمیم به افزایش تدابیر امنیتی در
ایستگاههای قطار گرفتند.

روزنامه االخبار مدعی شد

ناکام گذاشتن توطئه
عربستان و اردن برای حمله
به دمشق از سوی روسیه

روزنامه االخبار نوشت که جنگندههای روسی اخیرا
حملهای را که عربستان قصد داشت از طریق گروه "جیش
االسالم" با هدف سقوط دمشق انجام دهد ،ناکام گذاشتند.
به گزارش ایسنا ،روزنامه االخبار چاپ لبنان نوشت که
دستگاه اطالعات روسیه اخیرا طرحی را خنثی کرد که
براساس آن عربستانیها و اردنیها قصد داشتند از طریق
"اتاق عملیات موک" حملهای را با هدف سقوط دمشق
از طریق درعا و قنیطره انجام دهند .این اتفاق همزمان
با تحرکات گسترده جیش االسالم به رهبری "زهران
علوش" بود که غوطه شرقی دمشق را مقر اصلی
فعالیتهای خود کرده است .روسها اطالعات خود در
این باره را با اطالعات حزب اهلل درباره تحرکات غیرعادی
جیش االسالم در مناطق "جوبر" در حومه دمشق و "ضاحیة
االسد" مطابقت دادند و پایگاههای مخالفان مسلح در جوبر
و غوطه شرقی به ویژه شهرکهای "مرج السلطان و دیر
العصافیر" را بمباران کردند .حمالت جنگندههای روسی
منجر به انهدام پایگاههای مخالفان و ناکام ماندن حمله
آنها به دمشق شد .جیش االسالم که یکی از بزرگترین
گروههای مخالف مسلح سوری است سپتامبر  2013با
ائتالف  50گروه مسلح تشکیل شد که مهمترین آن "لواء
االسالم" به رهبری زهران علوش است.
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سازمان ملل هشدار داد

 13/5میلیون سوری،
نیازمند کمک و حفاظت

سازمان ملل اعالم کرد ،تشدید درگیریها در سوریه
باعث شده تا  13 / 5میلیون تن از جمله شش میلیون
کودک به کمک و حفاظت نیاز داشته باشند.
به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری فرانسه ،استفان
اوبراین ،معاون مدیرکل امور بشردوستانه و هماهنگ
کننده کمکهای اضطراری سازمان ملل به شورای امنیت
گفت :این آمار بیانگر افزایش  1 / 2میلیون تن تنها در
 10ماه گذشته است و با فرا رسیدن زمستان وضعیت برای
بسیاری از خانوادهها احتماال بدتر و وخیمتر میشود.
وی افزود :این یکی از بزرگترین بحرانهای بیخانمان
و آوارگی دوران معاصر است .درگیری و خشونت بیش از
نیمی از مردم سوریه را وادار کرده تا طی این چهار سال
خانههای خود را رها کنند .در حال حاضر حدود 6 / 5
میلیون آواره در داخل سوریه وجود دارند که بیش از 1 / 2
میلیون تن از آنها در سال جاری میالدی آواره شدهاند
و بیش از  120هزار تن از آنها از اوایل اکتبر سال جاری
میالدی در نتیجه حمالت هوایی و زمینی از خانههای
خود در شمال سوریه فرار کردهاند .حمالت هوایی روسیه
در حمایت از دولت بشار اسد ،رئیس جمهوری سوریه نیز
نیروهای دولت را قادر ساخته تا حمالت جدیدی را در
شمال کشور به راه اندازند.
اوبراین ادامه داد 4 / 2 :میلیون سوری از سوریه فرار
کردهاند و بسیاری از آنها برای رسیدن به اروپا سفرهای
خطرناکی را به جان خریدهاند .بیش از  50درصد از 680
هزار تنی که در سال  2015میالدی از طریق مدیترانه
وارد اروپا شدهاند ،سوری هستند .آنها حق دارند بدون
هیچ گونه تبعیضی درخواست پناهندگی دهند.
وی از بیتوجهی طرفهای درگیر به یکی از قطعنامههای
شورای امنیت سال  2014میالدی انتقاد کرده و از تمامی
طرفها خواست از غیرنظامیان حفاظت کرده و به تمامی
امدادگران امکان دسترسی آزادانه دهند.

اوبراین گفت :در حلب نیروهای دولت دمشق و
مخالفان سوری به بمباران مسکونی ادامه میدهند .در 23
اکتبر سال جاری میالدی اصلیترین راه دسترسی از حماة
غرب حلب به خاطر حمله تروریستهای داعش مسدود
شد .حمله به بیمارستانها ،مراکز بهداشت و پزشکان نیز
همچنان بیرحمانه ادامه دارد .در پی حمالت اخیر در
حماة ،ادلب و حلب پنج بیمارستان تخریب و منجر به
تلفات و تعطیل شدن آنها شده است.
وی افزود :سازمان ملل علی رغم نهایت تالشهایی
که انجام داده تنها توانسته به تعداد اندکی از  4 / 5میلیون
سوری که در مناطق دور از دسترس زندگی میکنند
دسترسی پیدا کند.
در همین حال جاناتان کمپبل ،هماهنگ کننده
کمکهای فوری "برنامه جهانی غذا" برای آوارگان
سوری در اردن گفت :ما در سپتامبر سال جاری میالدی
به دلیل عدم بودجه کمک به صدها هزار آواره سوری در
اردن را متوقف کردیم .اما خبر خوب این است که در حال
حاضر قادریم این کمک را از سر گرفته و کاری را که
انجام میدادیم ارتقا ء بخشیم .ما در ماه جاری میالدی
تغذیه  212هزار تن را فراهم کردیم .برنامه جهانی غذا
نیازهای  85درصدی از مردمی را که به عنوان آواره در
اردن ثبت نام کردهاند ،پوشش میدهد.

رئیس سرویس امنیتی روسیه هشدار داد

پیوستن اعضای طالبان به داعش
تهدیدی رو به افزایش علیه امنیت آسیای مرکزی

رئیس سرویس امنیتی فدرال روسیه اعالم کرد ،پیوستن
بخشی از اعضای طالبان به داعش خطر حمله این گروه
تروریستی به آسیای مرکزی را افزایش داده است.
به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری ایتارتاس ،الکساندر
بورتنیکف ،رئیس سرویس امنیت فدرال روسیه در دیدار با
شورای روسایسرویسهای امنیتی کشورهای مشترکالمنافع
گفت :تشدید تنشها در افغانستان نگرانیهای جدی را به
وجود آورده است .تعداد زیادی از اعضای داعش که بخشی از
جنبش طالبان هستند در حال حاضر بر مرزهای شمالی این
کشور تمرکز کردهاند .برخی از آنها به داعش پیوستهاند و این
مساله به شدت تهدید این تروریستها را تشدید میکند.
بورتنیکف ادامه داد :متاسفانه چنین اتفاقاتی اخیرا در
مرزهای شرکای منطقهای ما رخ داده است.
در همین حال براساس آمارهای منتشر شده حدود 40
درصد اعضای داعش خارجی هستند .رئیس سرویس امنیت
فدرال روسیه در این باره گفت :براساس برآوردهای ما ،افرادی
از بیش از  100کشور جهان به داعش پیوستهاند و سهم
خارجیها از این رقم  40درصد است .حدود  10دسته از این
شبهنظامیان شامل شهروندان کشورهای روسیه ،گرجستان،
اوکراین و کشورهای آسیای مرکزی است و حوزه جغرافیایی
آن رو به افزایش است.
وی تاکید کرد :شبکه جامعی از کمپهای آموزشی این
گروه در سوریه و عراق و همچنین کشورهای همسایه
ایجاد شدهاند .عالوه بر این چندین تن از رهبران منطقهای
تروریستهای افراطی در مناطقی از آفریقا تا اروپا و جنوب
شرق آسیا با داعش اعالم همکاری کردند.
این مقام روسی خاطرنشان کرد ،برخی اقدامات در چندین
نمونه از کشورهای آسیایی و آفریقایی جهان را در آستانه
درگیری فرهنگی و مذهبی قرار داده است .جامعه جهانی در

حال حاضر با چالش سیاسی جدیدی رو به رو است که از
داعش نشأت میگیرد .این پروژه که پس از بهار عربی شکل
گرفت به واسطه سیاستهای دوپهلوی قدرتهای جهانی
و منطقهای که تالش کردهاند با کمک به "تروریستها"
مشکالت استراتژیک خود در آسیا و آفریقا را حل کنند ،بسیار
گسترده شده است.
وی افزود :این کشورها بدین طریق جهان را در آستانه
ی مذهبی و فرهنگی قرار دادهاند که نتایج ویرانگری
درگیر 
در پی خواهد داشت.
بورتنیکف در ادامه اظهاراتش عنوان کرد ،تهدید علیه
کشورهای مستقل مشترکالمنافع با بازگشت شبهنظامیان از
مناطق درگیر رو به افزایش است .شبهنظامیانی که از مناطق
جنگی خاورمیانه پاکستان و افغانستان باز میگردند تهدیدی
علیه امنیت کشورهای مستقل مشترکالمنافع محسوب
میشوند.
وی که در جمع روسای سرویسهای امنیتی و
سرویسهای ویژه کشورهای مشترکالمنافع سخنرانی
میکرد ،افزود :پس از آموزشهای عملی از زمینههای استتار،
موجهای انفجار مین و اقدامات جنگی در محیطهای شهری،
این شبهنظامیان شبکههای خودمختاری را ایجاد میکنند که
آمادگی انجام حمالت تروریستی و ایجاد آشوب را دارند .هدف
تروریستها و فرماندهان آنها ایجاد بیثباتی در کشورهای
مشترکالمنافعاست.
رئیس سرویس امنیت فدرال روسیه ادامه داد :در چنین
شریطی ،با در نظر گرفتن ناکارآمدی ائتالف بینالمللی تحت
رهبری آمریکا ،روسیه به درخواست رهبری سوریه برای
کمک نظامی با هدف جلوگیری از بازگشت شبهنظامیان
به کشورهایشان پاسخ مثبت داد .همانطور که میدانید ،این
حمالت تاکنون نتایج چشمگیری داشته است.

درآمد ماهانه  50میلیون دالری داعش از فروش نفت
داعش ماهانه  50میلیون دالر از فروش منابع نفتی
به دست میآورد.
به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه خبری اینترنشنال
بیزنس تایمز ،درآمد  50میلیون دالری از فروش نفت
به داعش این امکان را میدهد که بتواند نیروهایش را
تامین مالی کرده و زیرساختهای الزم برای حکومت خود
را بازسازی کند.
هم چنین این رقم از درآمد به این گروه تروریستی این
اجازه را میدهد که بتواند خالفت خودخوانده خود را در
نواحی تصرف شده در عراق و سوریه اداره کند.
نیروهای داعش نفت را به واسطه گرانی در ترکیه

میفروشند.
این در حالی است که نخست وزیری ترکیه در بیانیهای
اعالم کرد تدابیری بیشتری برای تقویت امنیت مرزی
اتخاذ میکند .در همین راستا از پایان ماه سپتامبر نیروهای
امنیتی  3319مورد قاچاق از سوریه را متوقف کردهاند.
هم چنین مقامات عراقی اعالم کردهاند که قاچاق نفت
از نواحی کردنشین این کشور نیز انجام میگیرد .با این
حال یکی از اعضای پارلمان کردستان عراق این مساله را
رد کرده است.داعش اعالم کرده است که روزانه نزدیک
به  30هزار بشکه نفت در سوریه و نزدیک به  10هزار تا
 20هزار بشکه در عراق استخراج میکند.

سخنگوی دولت عراق:

به عملیات زمینی آمریکا در عراق نیازی نداریم

سخنگوی دولت عراق اعالم کرد که بغداد
خواستار عملیات زمینی آمریکا در این کشور نشده
است و نیازی هم به چنین عملیاتی وجود ندارد.
به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک،
پیش از این اشتون کارتر ،وزیر دفاع آمریکا گفت
که پنتاگون گزینه انجام عملیاتهای زمینی در
عراق علیه داعش را رد نمیکند.
در واکنش به این اظهارات ،سعد حدیثی،
سخنگوی حیدر العبادی ،نخستوزیر عراق در
گفتوگو با شبکه خبری ان.بی.سی اظهار کرد:
این مساله مربوط به عراق است و دولت بغداد از وزارت دفاع آمریکا نخواسته که
وارد عملیاتهای مستقیم شود .وی ادامه داد :عراق در حوزه عملیاتهای زمینی به
اندازه کافی سرباز دارد.
حدیثی تصریح کرد :آمریکا باید در خصوص هر نوع فعالیت نظامی در عراق با
دولت بغداد هماهنگی الزم را به عمل آورد و این مساله شامل عملیاتهایی که
ائتالف تحت رهبری آمریکا در حال حاضر علیه مواضع داعش در خاک عراق انجام
میدهد نیز میشود.
این سخنگوی دولت عراق با این حال اظهار کرد که کمک آمریکا به عراق
در قالب ارائه سالح و آموزشهای نظامی به نیروهای عراقی از اهمیت به سزایی
برخوردار است.

نجات  338گروگان از اسارت گروه
تروریستی بوکوحرام توسط ارتش نیجریه

ارتش نیجریه اعالم کرد ،سربازان این ارتش طی عملیاتی علیه پایگاه گروه
تروریستی بوکوحرام در جنگلهای سامبیا در شمال شرق این کشور موفق به آزاد
کردن  338گروگانی که در اسارت این تروریستها بوده و اکثرشان را زنان و کودکان
تشکیل میدادند ،شدند.
به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری فرانسه ،ارتش نیجریه در بیانیهای درباره
عملیات سربازان این ارتش علیه پایگاه بوکوحرام گفت :واحد ارتش نیجریه موفق
به نجات  338نفر که در اسارت تروریستها بودند شد که  192تن از آنها را کودکان
و  138نفر را نیز زنان تشکیل میدادند.
ارتش نیجریه در ادامه بیانیه خود اظهار کرد ،این حمله اردوگاههای تروریستی
بوکوحرام در روستاهای بوالجیلین و ماناواشه در حاشیه جنگلهای سامبیسا را هدف
قرار داد.
در ادامه این بیانیه آمده است که سربازان ارتش نیجریه در عملیات خود  30تن
از تروریستها را کشته و سالحها و مهمات آنها را توقیف کردند.

درآمد  50میلیارد دالری روسیه از فروش
سالح در سال جاری میالدی

رئیسجمهور روسیه اعالم کرد :سود روسیه در زمینه سرمایهگذاری و درخواست
خارجی از صنایع نظامی کشور طی سال جاری میالدی از مرز  50میلیارد دالر
گذشته است.
به گزارش ایسنا به نقل از روزنامه لبنانی االخبار ،والدیمیر پوتین ،رئیسجمهور
روسیه در جریان نشست کمیته ویژه همکاری نظامی و فنی روسیه با کشورهای
خارجی اعالم کرد :روسیه در این زمینه به تمامی تعهدات خود پایبند است و صنایع
نظامی روسیه از ابتدای ماه جاری میالدی  70درصد درخواست خارجی را پاسخ
داده و علت افزایش تقاضا برای صنایع نظامی روسیه افزایش میزان همکاری و
هماهنگی بین شرکتهای نظامی است.
پوتین افزود :روسیه به تقویت همکاریهای خود در این زمینه با کشورهای
خارجی ادامه میدهد و اکنون قیمت این درخواستها از شرکتهای روسی از 50
میلیارد دالر فراتر رفته است.
رئیسجمهور روسیه با هشدار نسبت به افزایش رقابت تسلیحاتی در بازارهای
جهانی به ویژه رقابت غیرشفاف و غیرصادقانه ،افزایش تولیدات کارخانجات
اسلحهسازی این کشور در بازارهای منطقهای را خواستار شد.

اعدام هولناک سرباز  19ساله سوری اسیر شده
با عبور تانک زرهی از روی او توسط داعش!

گروه تروریستی داعش ویدئویی
را منتشر کرد که در آن روش جدیدی
در عملیات جنایتکارانه این گروه از
طریق زیر گرفتن با تانک نشان داده
میشود.
به گزارش ایسنا به نقل از
پایگاه اینترنتی النشره ،این عملیات
تروریستی علیه "فادی عمار زیدان"،
یکی از نیروهای سوری که  19سال
سن داشت و از روستای سیان در منطقه جبله در حومه شمالی الذقیه بود ،صورت
گرفت .این سرباز سوری با قرارداد با سازمان اطالعات هوایی به ارتش پیوسته بود و
برای کار در میدان الشاعر و سپس به منطقهای با نام جزل اعزام شده بود.
گروه تروریستی داعش اعالم کرد که این جوان را در حالی که زنده بود با تانک
زیر گرفت .گروه تروریستی داعش تاکنون برای اعدامهای خود دست به روشهای
مختلفی زده است که از جمله آنها سوزاندن افراد در قفسی بسته ،شلیک گلوله
به سر ،غرق کردن نیروهای مخالف خود در خودرو و بریدن سر انسانها است که
تمامی این کارها با هدف ایجاد رعب و وحشت در میان مردم برای عدم مقابله با
این گروه تروریستی انجام شده است.

16
تایید حکم اعدام شیخ نمر باقر النمر
در دادگاه عالی عربستان

خانواده روحانی شیعه برجسته عربستان اعالم
کردند که دادگاه عالی ریاض حکم اعدام شیخ نمر
باقر النمر را تایید کرد.
به گزارش ایسنا به نقل از سایت ایالف ،خانواده
شیخ نمر باقر النمر ،رهبر شیعیان عربستان اعالم
کردند که دادگاه عالی ریاض و دادگاه تجدیدنظر
حکم اعدام وی را تایید و آن را به وزارت کشور
و دفتر پادشاهی فرستادند تا ملک سلمان بن
عبدالعزیز ،پادشاه عربستان آن را امضا کند.
نمر النمر از سوی مقامات ریاض به "تالش برای ایجاد فتنه طائفهای ،حمایت از
شورش در بحرین ،حمل سالح ،و اطاعت نکردن از ولی امر" متهم شده است.
نمر النمر ژوئیه  2012و در پی تایید تظاهرات شیعیان در استان القطیف که در
فوریه  2011برگزار شد ،بازداشت شد .دادگاه تجدیدنظر پیشتر اتهامات مطرح شده
علیه شیخ نمر با حکم صادر شده از سوی دادگاه پیشین وی که "محاربه" بود را
متناسب ندانست و اعالم کرد که "قتل تعزیری" یا همان اعدام با "جرمهای ارتکابی
از سوی متهم متناسب است ".دادگاه کیفری عربستان پیشتر حکم صادر شده برای
شیخ نمر باقر النمر ،روحانی برجسته شیعه عربستان را که به اتهامات مذکور به اعدام
محکوم شده بود ،تایید کرده بود .شیخ نمر که در سال  2012توسط نیروهای امنیتی
عربستان دستگیر و به مکانی نامعلوم منتقل شده بود ،توسط دادگاه بدوی به اتهام
محاربه به "اعدام با شمشیر و به صلیب کشیده شدن در انظار عمومی" محکوم شده
بود .شیخ نمر باقر النمر که برای بیداری شیعیان عربستان و احقاق حقوق آنها تالش
میکند ،فعالیتهای انتقادی خود علیه آل سعود را پس از آغاز "بهار عربی" شدت
بخشید و از دولت ریاض خواست تا حقوق شیعیان را راعایت کند که با پاسخ منفی
سعودیها و به ناچار شیعیان را به تظاهرات علیه خاندان پادشاهی فراخواند.

درخواست  13عضو کنگره آمریکا از اوباما
برای کمک به پایان جنگ عربستان و یمن

نمایندگان کنگره آمریکا از
رئیسجمهوری این کشور خواستند تا
برای پایان دادن به تجاوزات عربستان
علیه یمن تمامی تالشهای دیپلماتیک را
به کار گیرد.
به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری
یمنی سبأ 13 ،تن از نمایندگان کنگره
آمریکا ضمن ابراز نگرانی نسبت به حضور این کشور در ائتالف عربستان علیه یمن
از باراک اوباما ،رئیسجمهوری آمریکا خواستند تا تمامی تالشهای دیپلماتیک را
به منظور پایان دادن به بحران یمن از طریق راهکارهای مسالمتآمیز و برگزاری
مذاکرات به کار گیرد.
این نمایندگان خطاب به اوباما اظهار داشتند که حضور آمریکا در تجاوزات
عربستان علیه یمن از طریق ارائه کمکهای اطالعاتی و لجستیکی و مجهز کردن
آن به تجهیزات نظامی موجب نگرانی این مسووالن نسبت به مسئولیت آمریکا در
افزایش قربانیان این بمباران هوایی شده است.

خسارت  100میلیارد یورویی اتحادیه اروپا
از تحریم روسیه

رئیس کمیته امور بینالملل شورای فدراسیون روسیه گفت ،فشار اقتصادی آمریکا
برای اتحادیه اروپا به دلیل تحریمهای روسیه با ایدهآلهای آزادی آمریکاییها
تناقض دارد.
به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری ایتارتاس ،کنستانتین کوساچف ،رئیس کمیته
امور بینالملل مجلس علیای روسیه طی سخنرانی خود در شورای تجاری روسیه-
آمریکا در این باره گفت :چنین فشاری با اصول سازمان تجارت جهانی و ایدهآلهایی
که آمریکا از آزادی اقتصادی در جهانی شدن مطرح میکند در تضاد است.
کوساچف ادامه داد :اما تداوم نتایج چنین سیاستی برای اتحادیه اروپا به ویژه در
طوالنی مدت ،بعدها قابل برآورد است .اما کارشناسان مستقل از جمله تحلیلگران
موسسه اتریشی تحقیقات اقتصادی در حال حاضر برآورد میکنند نتیجه این سیاست
حداقل  100میلیارد یورو خسارت و از دست دادن دو میلیون شغل خواهد بود.

بين الملل
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مخالفت روسیه با پیشنویس قطعنامه
ضدسوری در شورای امنیت

روسیه اعالم کرد ،با
پیشنویس قطعنامه سازمان
ملل درخصوص استفاده
سوریه از بمبهای بشکهای
که از سوی فرانسه ،انگلیس و
اسپانیا ارائه شده ،مخالف است
چراکه این پیشنویس میتواند
مذاکرات بینالمللی قریبالوقوع
درخصوص چگونگی احیای
صلح در سوریه را به مخاطره
اندازد.
به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس،
متیو ریکرافت ،سفیر انگلیس در سازمان ملل گفت :این
پیشنویس قطعنامه در اختیار برخی اعضای شورای امنیت
قرار گرفته و در چند روز آتی به دست تمامی اعضا خواهد
رسید.
وی افزود :فکر میکنم بسیار مهم است که تضمین
کنیم که بمبارانهای کورکورانه و بیهدف متوقف
میشوند چراکه این نوع بمبارانها بسیاری از مردم را
میکشد ،بسیاری از مردم را تهدید میکند و یکی از دالیل
اصلی سیل آوارگان و مهاجران سوری است.
این در حالی است که پتر ایلیچف ،معاون سفیر
روسیه در سازمان ملل به خبرنگاران گفت که هنوز این
پیشنویس را دریافت نکرده است.
وی گفت :اما پیشنویس این قطعنامه نباید در حال
حاضر به شورای امنیت ارائه شود به ویژه االن که لحظه

حساسی محسوب میشود و ما
نباید تالشهایی را که در وین
در حال انجام است به مخاطره
اندازیم.
مذاکرات در وین جدیترین
تالش برای متوقف کردن جنگ
داخلی سوریه محسوب میشود.
جنگ داخلی سوریه در حال
حاضر وارد پنجمین سال خود
شده و جان  250هزار تن را
گرفته ،بیش از  10میلیون تن را آواره و بیخانمان کرده و
بحران بشری گستردهای را ایجاد کرده است.
فرانسوا دالتره ،سفیر فرانسه در سازمان ملل در چند روز
گذشته اعالم کرد که بمبهای بشکهای تسلیحات دفاعی
نیستند بلکه آنها تسلیحات ترور محسوب میشوند.
قطعنامه فوریه سال  2014میالدی که توسط شورای
امنیت تصویب شد از تمامی طرفین درگیر در سوریه
خواست تا استفاده از بمبهای بشکهای را متوقف کند اما
این قطعنامه همانند این پیشنویس قطعنامه جدید که از
سوی اروپا پیشنهاد شده تحت فصل هفتم منشور سازمان
ملل که آن را از نظر نظامی قابل اجرا میکند ،نبود.
دیپلماتها که خواستند نامشان فاش نشود ،گفتند :این
پیشنویس جدید استفاده از بمبهای بشکهای را منع
کرده و اعمال تحریم علیه مسووالن انداختن بمبهای
بشکهای را که جان هزاران غیرنظامی را گرفته ،تهدید
میکند.

خنثیسازی حمله داعش به
حرمین عسکریین توسط
نیروهای مردمی در عراق

داوطلبان مردمی
از نابودی کامل
موشکاندازهای گروه
داعش
تروریستی
در غرب سامراء که
برای بمباران حرمین
عسکریین استفاده میشد ،خبر دادند.
به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه خبری سومریهنیوز
عراق ،داوطلبان مردمی عراق در بیانیهای اعالم کردند،
موشکاندازهای داعش در غرب صحرای سامراء را که
قصد داشتند از آنها برای بمباران بارگاه مطهر امامین
عسکریین (ع) استفاده کنند ،منهدم کردند.
طبق این بیانیه ،نیروهای گردانهای اسالم موفق
شدند این موشکاندازها را که در غرب صحرای سامراء
قرار داشت ،منهدم سازند.
یک منبع امنیتی در استان صالحالدین نیز گزارش داد،
سهشنبه گذشته  12نیروی پلیس این استان و داوطلبان
مردمی در اثر انفجار یک تانکر بمبگذاری شده در جنوب
سامراء کشته و زخمی شدند.

شهادت  4نفر و جراحت 30تن دیگر
بر اثر حمله انتحاری عضو داعش
درون یک مسجد در عربستان

وال استریت ژورنال خبر داد

احتمال اعزام نیروی زمینی آمریکا به سوریه

دولت آمریکا در حال بررسی احتمال اعزام گروه کوچکی از نیروهای زمینی به سوریه در میان کردهای سوری و یا "مخالفان
میانهرو" سوری است.
به گزارش ایسنا ،روزنامه وال استریت ژورنال در گزارشی نوشت ،ارتش آمریکا پیشنهاد اعزام گروهی از مشاوران جنگی خود
را به خطوط جبهه در میان نظامیان عراقی و حتی مخالفان میانه روی سوری پیشنهاد داده است.
اما این روزنامه احتمال اجرای این سناریو را کم میداند .هم چنین کاخ سفید در حال بررسی گزینه اعزام گروه کوچکی از
هلیکوپترهای آپاچی به عراق برای مبارزه علیه داعش است .واشنگتن در راس ائتالف بینالمللی ضد داعش قرار دارد که حمالت
هوایی خود را علیه این گروه در سوریه و عراق از سال  2014آغاز کرده است .در همین حال روز سهشنبه اشتون کارتر ،وزیر دفاع
آمریکا گفت که پنتاگون حمالت زمینی علیه نیروهای داعش را غیر محتمل اعالم نکرده است.
کارتر در جلسه کمیته نیروهای مسلح سنا گفته آمریکا مشغول بازنگری و به روز کردن استراتژی خود در عراق و سوریه است
و در صورت لزوم ،ممکن است به عملیات زمینی مستقیم علیه نیروهای داعش دست بزند .وزیر دفاع آمریکا که همراه ژنرال
جوزف دانفورد ،رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا در این جلسه حضور شرکت داشت.
وزیر دفاع گفت که تصمیمهایی در زمینه تغییر رویکرد نظامی نسبت به این جنگ در دست بررسی است هر چند در این زمینه
جزئیات بیشتری نداد .اظهارات کارتر میتواند به منزله چشم انداز گسترش درگیری نظامی آمریکا در جنگ علیه داعش باشد هر
چند باراک اوباما تاکید داشته که مشارکت نیروی زمینی آمریکا در جنگ در عراق و سوریه را تایید نخواهد کرد.
به گفته کارشناسان ،گزینههای احتمالی دیگر برای افزایش کارآیی عملیات نظامی آمریکا علیه داعش میتواند شامل حمایت
هوایی موثرتر از نیروهای زمینی عراق از جمله با استفاده از هلیکوپتر و اعزام مستشاران آمریکایی برای همراهی کردن واحدهای
عراقی در جنگ باشد .در چنین صورتی ،نظامیان آمریکایی در نزدیک خط مقدم جبهه قرار میگیرند.
در حال حاضر ،شمار نظامیان آمریکایی در عراق به حدود  ۳۳۰۰نفر میرسد که ماموریت اصلی آنان آموزش و ارائه مشورت
به نیروهای عراقی و حفاظت از تاسیسات و تجهیزات نظامی آمریکا در آن کشور است .به گفته مقامات آمریکایی ،هیچ نظامی
این کشور به سوریه اعزام نشده است.
وزیر دفاع آمریکا در جلسه روز گذشته کمیته نیروهای مسلح مجلس سنا گفت که در حال حاضر ،هدفهای نظامی فوری
ایاالت متحده خارج کردن نیروهای داعش و باز پس گرفتن شهر رمادی در عراق و شهر رقه در سوریه است.
در سوریه ،ایاالت متحده از گروههای "میانهرو" مخالف حکومت بشار اسد میکند .این گروهها در روزهای اخیر پیشرویهایی
در رقه داشتهاند .کارتر گفت که در نظر است تجهیزات بیشتری در اختیار نیروهای مخالف داعش در سوریه قرار گیرد ،حمایت
بیشتری از اردن به عمل آید و حمالت هوایی ائتالف به رهبری آمریکا علیه داعش در عراق و سوریه شدت گیرد.
در مورد عراق ،کارتر گفت که اگر دولت آن کشور بتواند یک نیروی کارآمد و دارای انگیزه را تشکیل دهد که شامل نفراتی
از اقلیت سنی هم باشد ،آنگاه ایاالت متحده "قدرت آتش بیشتری" در ا ختیار آن قرار خواهد داد .وی گفت که در حال حاضر،
تجهیزات و تسلیحاتی برای تشکیل دو گردان متشکل از نفرات قبایل سنی عراق در اختیار دولت عراق قرار گرفته است.
به گزارش بی.بی.سی وزیر دفاع آمریکا در عین حال هشدار داد" :اگر نیروهای سنی محلی به طور موثری تجهیز نشوند،
حقوق مرتبی دریافت نکنند و با آنان رفتاری همسان نیروهای شیعی در پیش گرفته نشود ،آنگاه شکست و اخراج داعش از شهر
انبار صرفا موقتی خواهد بود ".برخی ناظران دولتهای قبلی عراق را به تبعیض علیه اقلیت اعراب سنی این کشور متهم کرده و
نارضایی سنیان را زمینه ساز قدرت گرفتن داعش ،به عنوان یک گروه اسالمگرای سنی ،دانستهاند.

شهادت  64فلسطینی توسط نظامیان رژیم صهیونیستی
طی  27روز اخیر

رژیم
نظامیان
صهیونیستی در جدیدترین
جنایت خود شامگاه
سهشنبه جوانی فلسطینی
را در منطقه "تل الرمیده"
در الخلیل به ادعای تالش
برای حمله به یک نظامی
این رژیم با سالح سرد به
رگبار بسته و به شهادت
رساندند .به گزارش ایسنا به نقل از سایت شبکه الجزیره،
نظامیان رژیم صهیونیستی با شلیک  10گلوله به سمت این
جوان فلسطینی او را به شهادت رساندند.هنوز هویت این جوان
فلسطینی اعالم نشده است .شبکه اسکای نیوز نیز گزارش داد
که پلیس اسرائیل اعتراف کرده است که سه فلسطینی را به
بهانه تالش برای حمله به نظامیان صهیونیست در مکانهای

مختلف کرانه باختری به
شهادت رسانده است .ارتش
اسرائیل اعالم کرده است که
سربازانش یک فلسطینی را در
الخلیل در پی تالشش برای
چاقو زدن سرباز اسرائیلی به
شهادت رساندند .در بیانیه
ارتش آمده است که یک
فلسطینی به گذرگاه نزدیک
شده بود که سربازان اسرائیلی به او مشکوک شدند و اقدام
به تیراندازی به او کرده و او را به شهادت رساندند.الزم به ذکر
است که سهشنبه گذشته در مجموع سه جوان فلسطینی دیگر
به ضرب گلوله نظامیان رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند
و بدین گونه شمار شهدا تا آخرین لحظات روز بیست و هفتم
انتفاضه به  64نفر افزایش یافت.

منابع عربستانی از کشته شدن چهار تن و زخمی
شدن  30تن دیگر در حمله انتحاری داعش به مسجدی
در نجران عربستان خبر دادند.
به گزارش ایسنا ،سخنگوی وزارت کشور عربستان به
خبرگزاری فرانسه گفت که یک فرد مسلح وارد مسجد
المشهد در نجران واقع در جنوب عربستان و در نزدیکی
مرز با یمن شد و بعد از اقامه نماز مغرب خود را داخل این
مسجد منفجر کرد.
به گفته منابع عربستانی ،در این حمله چهار تن کشته
و  30تن دیگر زخمی شدند.
تلویزیون دولتی عربستان مشخص نکرد که این
مسجد متعلق به اهل تسنن بوده یا تشییع اما نیمی از
ساکنان نجران تقریبا شیعه هستند.
برخی پایگاههای اجتماعی نیز اعالم کردند که این
مسجد متعلق به اهل تشیع بوده است.
در همین راستا داعش در پایگاه اجتماعی توییتر اعالم
کرد که ابواسحاق الحجازی که دارای تابعیت عربستانی
است و از اعضای گروه "والیت نجد" است با بستن
کمربند انتحاری خود را داخل مسجد در نجران منفجر
کرد.
این در حالی است که سخنگوی وزارت کشور
عربستان در بیانیهای جدید هویت عامل حمله به مسجد
المشهد را سعد سعید سعد الحارثی اعالم کرده است.
او گفت :این فرد بعد از چهار سال از سوریه به
عربستان بازگشته بود.

ورود بیش از  700هزار پناهنده
به اروپا
طی سال جاری میالدی
آژانس پناهندگان سازمان ملل اعالم کرد ،بیش از
 700هزار پناهنده و مهاجر در سال جاری میالدی تا
کنون به سواحل دریای مدیترانه در اروپا رسیدهاند.
به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری فرانسه ،بر اساس
اعالم آژانس پناهندگان سازمان ملل ،تا کنون در سال
جاری میالدی بالغ بر  562355پناهندهای که از روی
درماندگی از جنگ و فقر در کشورشان فرار کردهاند به
سواحل یونان رسیدهاند و حدود  140هزار نفر نیز به ایتالیا
آمدهاند .بر اساس اعالم سازمان ملل ،با در نظر گرفتن
پناهندگانی که به دیگر کشورهای اروپایی رسیدهاند،
مجموع رقم افرادی که در سال جاری میالدی تا کنون
به سواحل این قاره رسیدهاند به  705200تن میرسد.
حدود  20درصد از مجموع این پناهندگان را کودکان
تشکیل میدهند .همچنین  3210پناهنده نیز در مسیر
پر خطر آمدن به سواحل اروپا یا کشته شده و یا مفقود
شده اند .بر اساس آمارها بیش از نیمی از پناهندگانی که
امسال به اروپا آمدهاند متعلق به سوریه 18 ،درصد متعلق
به افغانستان و شش درصد نیز متعلق به عراق بودهاند.

