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سیدحسین مرعشی سخنگوی حزب
کارگزاران سازندگی:

یک معجزه در سال 92
کشور را نجات داد

سالمت کاری مجموعه دوستان و
همفکران ما لطف خداوند است
عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران با بیان اینکه
سالمت کاری مجموعه دوستان لطف خداوند است
تصریح کرد :هشت سال گذشته آزمایش خوبی برای
جمع ما بود؛ زیرا همه جای کشور را شخم زدند و بررسی
کردند ،ولی هیچ چیز قابل عرضه به مردم پیدا نکردند که
بیایند بگویند اینها بردند و خوردند.
به گزارش ایسنا" ،سید حسین مرعشی" در جمع
اعضای هیات موسس و رابطان جمعیت اسالمی توسعه و
آزادی استان کرمان گفت :جمع دوستانی که در جمعیت
اسالمی توسعه و آزادی گرد هم آمدهاند حداکثر چهل و
حداقل ده سال سابقه همکاری و همراهی را دارند.
نماینده اسبق مردم کرمان و راور در مجلس شورای
اسالمی با بیان اینکه جمع ما بین مردم به عنوان صاحبان
انقالب و صاحبان نظام جمع آبرومندی است و از این
جهت باید شکرگذار خداوند بود تصریح کرد :عموما
دوستان ما در هر حوزهای که کار کردند موفق بودند و
جمع آبرومندی هستند.
مرعشی با بیان اینکه سالمت کاری مجموعه دوستان
لطف خداوند است تصریح کرد :هشت سال گذشته
آزمایش خوبی برای جمع ما بود؛ زیرا همه جای کشور را
شخم زدند و بررسی کردند ولی هیچ چیز قابل عرضه به
مردم پیدا نکردند که بیایند بگویند اینها بردند و خوردند.
وی افزود :شکر دیگر برای اینکه بعد از آن دوران
سخت و شکننده مجدد خداوند این مملکت را نجات داد و
این نعمت بزرگی است که نصیب ما شد و یک معجزه در
سال  92کشور ما را نجات داد.
مرعشی با بیان اینکه این تشکل از قبل وجود داشته
ولی رسمی نبوده است افزود :امروز به لطف خداوند
سازمان این تشکل را به صورت رسمی دنبال میکنید
و بعد از یک مدت طوالنی ،همکاری متکی به عواطف
و دوستیها و ارتباطات فردی را شکل سازمانی و رسمی
میدهید.
وی با بیان اینکه میتوان این فعالیت جمعی را جلوهای
از یداهلل معالجامعه تلقی کرد افزود :من فکر میکنم همه
دستاندکاران این تشکل خوب است که با قصد قربت
نهادی را برای همکاری جمعی ،اعتالی ایران و کرمان،
دفاع از کیان اسالم و انقالب و خدمت هرچه گستردهتر و
هر چه خالصانهتر به مردم پایهگذاری کنند.
مرعشی با بیان اینکه اگر چنین حرکتی را با قصد
قربت انجام دهید هیچ وقت از بین نخواهد رفت گفت:
کارهای خوب و عمل صالح نیاز به پرونده ندارد و در وجود
انسان تبلور پیدا میکند و عیار انسان را باال میبرد.
عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران ادامه داد :همین
اینکه دور هم جمع میشوید و با هم پیمان میبندید که
برای اعتالی ایران یک کار جمعی را انجام بدهید این
آثارش بالفاصله در وجود شما پدیدار میشود و در عالم
برزخ و آخرت نیز با شما میباشد.
مرعشی با بیان اینکه در کار تشکیالتی اولین
موضوعی که باید روی آن تاکید کرد به رسمیت شناختن
استقالل انسانهاست افزود :کسانی که در تشکیالت
جمع میشوند کسانی هستند که دارای شخصیت ،منش،
فکر و اندیشه و راهکارهای مختلف برای اداره کشور و
استان هستند و هیچ کس بر هیچ کس برتر نیست.
نماینده اسبق مردم کرمان و راور در مجلس شورای
اسالمی با اشاره به اینکه استقالل انسانها را باید به
رسمیت شناخت افزود :این تشکیالت در اختیار و کنترل
هیچ فردی نباید باشد و هیچ فردی نباید بر دیگری برتری
داشته باشد.
مرعشی با بیان اینکه تاکید بر استقالل انسانها متکی
بر یک جهان بینی درست و یک شناخت از روابط و خلقت
انسانها و متکی به یک تجربه است افزود :اگر بخواهید
یک تشکیالت دوام و قوام داشته باشد ،باید انسانهای
تشکیل دهنده این تشکیالت حرمت واحترام داشته باشند
و استقاللشان به رسمیت شناخته شود.
وی در عین حال اظهار کرد :شما در اوج استقالل به
همکاری نیازی داریم ،اگر استقالل انسانها به خودرایی
منتج شود شکست آفرین خواهد بود.
عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران با تاکید براینکه
استقالل در جای خودش و پیروی از جمع هم در جای
خود باید محترم شمرده شود افزود :در مقاطعی ممکن
است جمع به نتایجی برسد که با نظر برخی از ما مخالف
باشد ولی همه باید از نظام جمع تبعیت کنند.
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مقام معظم رهبری در دیدار رؤسای دانشگاهها ،مراکز و مؤسسات آموزش
عالی ،پارکهای علم و فناوری و مراکز پژوهشی کشور:

باید تمام برنامه ها و مسیر حرکت دانشگاهها
در جهت نقشآفرینی برای ایجاد تمدن نوین اسالمی باشد

رهبر معظم انقالب اسالمی ضمن تبیین مبسوط تاریخ و میراث
و تجربه علمی کشور در دوران قبل و بعد از اسالم و جایگاه و نقش
دانشگاهها در تاریخ معاصر بویژه در نهضت اسالمی و بعد از پیروزی
انقالب اسالمی ،بر لزوم برنامهریزی دانشگاهها و مراکز علمی برای
استفاده از میراث و تجارب علمی متراکم ،به منظور نقشآفرینی در
ایجاد «تمدن نوین اسالمی» تأکید کردند.
به گزارش ایسنا ،حضرت آیتاهلل خامنهای چهارشنبه گذشته در
دیدار رؤسای دانشگاهها ،مراکز و مؤسسات آموزش عالی ،پارکهای
علم و فناوری و مراکز پژوهشی کشور گفتند :نیازسنجی علمی برای
حال و آینده ،جلوگیری از کاهش سرعت پیشرفت علمی ،اجرای دقیق
نقشه جامع علمی ،توجه به کیفیت در آموزش عالی ،پیگیری جدی
ارتباط دانشگاه و صنعت ،نقشآفرینی دانشگاهها در اقتصاد مقاومتی،
گسترش فضای فرهنگ ایمانی و اسالمی ،عمق بخشی بصیرت دینی
و سیاسی ،و میدان دادن به دانشجویان و اساتید ارزشی ،انقالبی و
متدین ،از لوازم نقشآفرینی دانشگاهها در شکلگیری تمدن نوین
اسالمی است.
رهبر انقالب اسالمی در این دیدار جلسات با دانشگاهیان را یکی
از بهترین و شیرین ترین جلسات توصیف کردند و با اشاره به جایگاه
علم به عنوان ابزار پیشرفت و اقتدار ،افزودند :دانشگاه مهمترین مرکز
تربیت مدیران آینده کشور است به گونهای که عملکرد مناسب و یا
غیر مناسب دانشگاهها در این زمینه ،آینده کشور را تحت تأثیر قرار
خواهد داد.
حضرت آیتاهلل خامنهای به سابقه طوالنی پرورش و تربیت بزرگان
و نخبگان علمی در ایران ،همچون ابن سینا ،فارابی ،زکریای رازی،
خوارزمی ،و تعداد زیاد دیگری از نامآوران علمی در عرصههای مختلف
اشاره و خاطرنشان کردند :ایران در طول تاریخ ،قلّه تولید فکر و علم
بوده است و این روند تا قبل از دوران قاجار و پهلوی ادامه داشت.
ایشان گفتند :متأسفانه در دوران قاجار و پهلوی ،حرکت علمی
کشور به دالیل خاص متوقف شد و در زمانیکه دوران شکوفایی
علمی در اروپا بود ،ما نتوانستیم از استعدادها و زمینههای علمی و
اخالق علمی خود استفاده کنیم؛ بنابراین از حرکت علمی دنیا عقب
ماندیم.
رهبر انقالب اسالمی با اشاره به برنامهریزی غربیها برای
کشورهای باصطالح جهان سوم ،بمنظور تربیت مدیرانی براساس تفکر
و سبک زندگی غربی از طریق دانشگاهها افزودند :آنها در اجرای این
طراحی خود در ایران ،به دلیل هویت ایرانی و همچنین گسترش و
تعمیق تفکرات اسالمی و دینی در میان دانشجویان و دانشگاهیان با
مشکل مواجه شدند و بعد از نهضت اسالمی در سال  1341نیز یک
حرکت عظیم و رو به رشد دینی در دانشگاهها آغاز شد.
حضرت آیتاهلل خامنهای گفتند :پیروزی انقالب اسالمی که
همچون زلزلهای برای دنیای غرب و شرق آن روز بود ،تأثیر بسیار
زیادی در دانشگاهها گذاشت و بسیاری از فداکارترین و صادق ترین
یاران انقالب از متن دانشگاهها بودند.
ایشان با اشاره به شرایط دانشگاهها در  37سال گذشته و فراز و
فرودها و حضور سالیق گوناگون داخل نظام و جریانهای مختلف
فکری در دانشگاهها ،خاطرنشان کردند :اکنون مهمترین سؤال این
است که دانشگاهها با استفاده از این میراث تاریخی و علمی و تجربه
گرانقدر انقالب اسالمی ،چگونه میتوانند در شکل گیری «تمدن نوین
اسالمی» که همان «جامعه آرمانی اسالم» است ،نقشآفرینی کنند.
رهبر انقالب اسالمی ،مسئوالن آموزش عالی و رؤسای دانشگاهها
و مراکز علمی را به تفکر و تعمق در این خصوص فراخواندند و گفتند:
باید تمام برنامه ها و مسیر حرکت دانشگاهها در جهت نقش آفرینی
در ایجاد تمدن نوین اسالمی باشد.
حضرت آیتاهلل خامنهای الزمه حرکت در این مسیر را ،اطالع
دقیق و میدانی مسئوالن وزارت علوم و بهداشت از شرایط واقعی
دانشگاهها دانستند و تأکید کردند :نباید فقط به گزارشها بسنده کرد
بلکه باید خروجیها را بصورت میدانی مورد بررسی قرار داد تا متوجه
شد که اهداف مورد نظر تا چه حد محقق شدهاند.
ایشان وجود نیروهای مستعد را برای حرکت علمی ،مهم خواندند و
خاطرنشان کردند :مهمتر از نیروهای مستعد ،جهتگیری علمی است؛
زیرا اگر جهتگیری علمی ،صحیح و در چارچوب اخالق و معنویت
نباشد ،تبعات زیادی را بوجود خواهد آورد.
رهبر انقالب اسالمی« ،استعمار» و «بمب اتم» را دو نمونه تاریخی
از نتایج قرار گرفتن علم در مسیر غلط دانستند و افزودند :باید همواره
مراقب باشیم تا اخالق و معنویت در کنار علم قرار گیرد.
حضرت آیتاهلل خامنه ای «نیاز سنجی علمی» برای حال و آینده
کشور را بسیار ضروری خواندند و گفتند :در حرکت علمی باید نیازهای
فعلی و نیازهای آینده کشور مد نظر قرار گیرند و در رشتههایی
سرمایهگذاری شود که مورد نیاز کشور است.
ایشان جهتدهی به مقاالت علمی و پایاننامههای دکترا در
چارچوب نیازهای فعلی و آینده کشور را موضوعی مهم دانستند و
افزودند :دانش هستهای از جمله موضوعات مورد نیاز کشور است
که از سالها پیش برروی آن سرمایه گذاری شد؛ زیرا اگر امکان
استفاده از نفت نباشد و یا ذخایر نفت به پایان برسد قطع ًا نیازمند
انرژی جایگزین هستیم.
رهبر انقالب اسالمی بار دیگر به موضوع تولید اورانیوم بیست
درصد به دست دانشمندان جوان ایرانی اشاره کردند و گفتند :در
مقطعی سوخت راکتور تهران که برای تولید رادیو دارو است ،رو به
پایان بود و غربیها شروط خفت باری برای تحویل این سوخت مطرح
کردند اما جوانان با استعداد و مؤمن ما با تالش شبانه روزی ،اورانیوم
بیست درصد را تولید و نیاز کشور را برطرف کردند.
وی با تأکید بر اینکه «سختترین مرحله غنیسازی اورانیوم ،تا
میزان بیست درصد است و دستیابی به غنیسازی باالتر از آن تا نود
و نه درصد براحتی امکانپذیر است» ،گفتند :علت دستپاچگی غربی
ها در قضیه هستهای ،همین موضوع بود  .البته اگر آنها همان موقع
سوخت راکتور تهران را تحویل می دادند ،ما به دنبال غنی سازی
بیست درصد نمیرفتیم.
ایشان در جمع بندی این بخش از سخنان خود خاطرنشان کردند:
نیازسنجی علمی و سرمایه گذاری برروی دانش مورد نیاز کشور بسیار
مهم است و باید همواره مدنظر قرار گیرد.
رهبر انقالب اسالمی« ،سرعت پیشرفت علمی» را برای جبران
عقب ماندگیها و همچنین استمرار حرکت علمی ،بسیار ضروری و
اساسی خواندند و گفتند :متأسفانه برخی که خود دانشگاهی هستند ،در

دانشگاهها به دانشجویان میگویند که این پیشرفتهای علمی دروغ
است! اگرنادرست است ،پس چرا مرکز تحقیقات رژیم صهیونیستی از
پیشرفت علمی ایران ابراز نگرانی میکند؟
ایشان با اشاره به عقبماندگی تاریخی علمی کشور ،تأکید کردند:
اگر سرعت پیشرفت علمی کشور کم شود ،فاصله ما با حرکت علمی
دنیا بیشتر خواهد شد؛ بنابراین باید سرعت پیشرفت خود را حفظ
کنیم.
رهبر انقالب اسالمی پژوهشمحور شدن دانشگاهها ،اجرای
دقیق نقشه جامع علمی کشور ،توجه به کیفیت آموزش عالی و تعیین
شاخص های دقیق و منطبق با واقعیات ،و ارتباط دانشگاه با صنعت
را مورد تأکید قرار دادند و گفتند :یکی از راههای ایجاد اشتغال برای
دانش آموختگان دانشگاهها ،برقراری ارتباط میان صنعت و دانشگاه
است که الزمه این موضوع هم ،برنامهریزی وزرای مربوطه و ایجاد
همکاری جامع میان دانشگاهها و صنعت در بخش های دولتی و
غیردولتی است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای به لزوم نقشآفرینی دانشگاهها در
اقتصاد مقاومتی از طریق شرکتهای دانش بنیان نیز اشاره و
درخصوص اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی ،خاطرنشان کردند:
درخصوص اجرای اقتصاد مقاومتی آن چیزی که باید اتفاق بیفتد هنوز
اتفاق نیفتاده است و مسئوالن دولتی تازه ،گزارشی درباره برنامههای
در نظر گرفته شده برای اجرای اقتصاد مقاومتی به من دادهاند.
ایشان در ادامه به موضوع مسائل فرهنگی در دانشگاهها نیز اشاره
کردند و با انتقاد از برخی اقدامات انجام گرفته ،گفتند :برخی کار
فرهنگی را با کنسرت و اردوهای مختلط اشتباه گرفتهاند و برای توجیه
کار غلط خود میگویند ،دانشجویان باید شاد باشند!
رهبر انقالب اسالمی افزودند :شاد بودن برای هر محیطی خوب
است ،اما به چه قیمتی؟ به قیمت برگزاری مراسم و اردوهای مختلط؟
مگر غربی ها از اختالط چه بهرهای جز جنایات کنونی جنسی بردهاند
که ما بدنبال پیروی از همان شیوهها هستیم.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر اینکه «کار فرهنگی
ماهیت دیگری دارد» ،گفتند :مسئولین فرهنگی دانشگاهها بفهمند
چه میکنند؟ کار فرهنگی صحیح این است که انسان مؤمن ،متخلق،
انقالبی ،معتقد به آرمانها ،دوستدار کشور و نظام اسالمی و دارای
بصیرت و عمق دینی و سیاسی تربیت شود.
ایشان بصیرت دینی و سیاسی را برای جوانان و جلوگیری از
لغزشها بسیار مهم خواندند و خاطرنشان کردند :علت لغزش بسیاری
از افراد در فتنه  ، 88که انسانهای بدی هم نبودند ،نداشتن بصیرت
بود .هنگامی که طرف مقابل میگوید «انتخابات بهانه است و اصل
نظام نشانه است» ،فرد معتقد به نظام چه باید بکند؟ اگر بصیرت نباشد،
وظیفه لحظه نیاز انجام نخواهد شد.
رهبر انقالب اسالمی ،ایجاد اعتماد به نفس و امید به آینده در
میان جوانان را از دیگر کارهای فرهنگی الزم در دانشگاهها برشمردند
و گفتند :در کشور نقاط امیدواری بسیار زیاد است که از جمله آنها
ظرفیتهای فراوان و موقعیت و اقتدار کنونی کشور است.
حضرت آیت اهلل خامنهای خودکمبینی را بزرگترین خطر خواندند
و افزودند :خود کمبینی و دست کم گرفتن توانایی و قدرت ملت و
کشور باعث میشود ،در شرایطی که همه به قدرت و نفوذ جمهوری
اسالمی ایران در منطقه ،اذعان دارند ،فردی در داخل بگوید «ما کسی
نیستیم و منزوی هستیم!»
ایشان تربیت جوانان معتقد به استقالل فکری ،سیاسی ،فرهنگی
و اقتصادی را از دیگر کارهای فرهنگی الزم در دانشگاهها دانستند
و گفتند :خبرهایی که به من از برخی دانشگاهها میرسد و امیدوارم
که درست نباشند ،بر خالف این موارد است بگونهای که تشکلهای
مؤمن و انقالبی و خوش فکر را تحت فشار قرار میدهند.
رهبر انقالب اسالمی خطاب به مسئوالن وزارت علوم و بهداشت
و رؤسای دانشگاهها تأکید کردند :باید به جوانهای انقالبی و مؤمن،
خوش روحیه ،متدین و دارای عزت نفس میدان بدهید بگونه ای که
فضا دست آنها باشد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در جمعبندی سخنانشان ،با اشاره به
عالقه دیرین و فراوان خود به دانشگاه و جامعه دانشگاهی ،خاطرنشان
کردند :امروز دانشگاه و دانشجو آماج بزرگترین توطئههاست و دشمنان
کشور از حضور دانشگاهیان با روحیه انقالبی و تهاجمی در میدان
و برهم زدن خط قرمزهای آنان و باال بردن پرچم علم و پر رنگ
کردن شعارهای انقالبی وحشت دارند و برای مقابله با این حرکت
برنامهریزی و هزینههای سنگینی میکنند.
ایشان به تغییر روشهای استعماری در دوره کنونی اشاره کردند و
افزودند :سلطهگران اکنون به دنبال این هستند که تفکر عناصر فعال،
هوشمند و نخبه یک کشور را به نحوی تغییر دهند که این عناصر،
اهداف آنان را برآورده کنند.
حضرت آیتاهلل خامنهای همچنین با تأکید بر ضرورت ترویج
ارزشها در محیطهای دانشگاهی ،گفتند :باید به دغدغه دانشجویان
ارزشی و انقالبی و همچنین هزاران نفر از اساتید مؤمن و انقالبی
که امروز در دانشگاهها هستند ،توجه کرد و از این اساتید قدردانی
و قدرشناسی کرد.

دکتر حمید میرزاده رئیس دانشگاه آزاد اسالمی:

حمایت  242نماینده مجلس از فعالیتهای
دانشگاه آزاد در نوع خود تاریخی است
رئیس دانشگاه آزاد از تاسیس شعبههای جدید این دانشگاه در کشورهای اتریش ،روسیه و
عراق خبر داد.
به گزارش ایسنا ،دکتر حمید میرزاده
با اشاره به برنامههای دانشگاه آزاد برای
توسعه بین المللی این دانشگاه گفت:
دانشگاه آزاد قصد دارد در کشورهای عراق
و احتماال در شهر کربال یا نجف شعبه
جدید تاسیس کند .همچنین دومین واحد
دانشگاه آزاد در اروپا بعد از آکسفورد در
اتریش تاسیس میشود.
وی همچنین از تاسیس شعبه دانشگاهی آزاد در روسیه خبر داد که به زودی فعالیت خود
را آغاز میکند.
دکتر میرزاده در ادامه با اشاره به دوران پساتحریم اظهار کرد :دانشگاه آزاد در دوران پسا
تحریم به دنبال توسعه فعالیتهای بین المللی با کشورهای خارجی از جمله کشورهای مسلمان،
کشورهای همسایه و کشورهای اروپایی در حوزههای مختلف علمی و آموزشی است.
وی از برنامه دانشگاه آزاد برای افزایش تعداد دانشجویان خارجی خبر داد و افزود :هماکنون
 2000دانشجوی خارجی و عمدتا از کشورهای همسایه در دانشگاه آزاد مشغول به تحصیل هستند
 ،اما دانشگاه قصد دارد این میزان را به  10هزار نفر برساند .باید سازو کارها و زیرساختهای الزم
برای افزایش دانشجویان خارجی فراهم شود ،به عنوان مثال یکی از مشکالتی که دانشجویان
خارجی با آن مواجه هستند نبودن کالسهای درس به زبان انگلیسی است زیرا طبق مصوبه
شورای عالی انقالب فرهنگی کالسهای دانشگاه باید به زبان فارسی تشکیل شود.
رییس دانشگاه آزاد در ادامه افزود :اگر این محدودیتها رفع شود و بتوان کالسهایی به زبان
انگلیسی تشکیل داد جابجایی و تبادل دانشجو بین ایران وکشورهای منطقه ،حتی کشورهای
اروپایی راحتتر میشود .با فراهم شدن شرایط و برداشته شدن موانع ،دانشگاههای ایران به
خصوص دانشگاه آزاد اسالمی این ظرفیت را دارد که پذیرای دانشجویان خارجی به خصوص در
رشتههایی نظیر ادبیات ،هنر اسالمی-ایرانی ،تاریخ و تمدن ایران و رشتههای از این دست شود
تا بتوان به اهدافی که در سند آمایش آمده است یعنی جذب  10هزار دانشجوی خارجی رسید.
رییس دانشگاه آزاد با تاکید بر اینکه تقدیر مجلس از دانشگاه آزاد تاریخی است اظهار کرد:
اخیرا  242نماینده مجلس از فعالیت دانشگاه آزاد در نامهای تقدیر کردهاند که فکر میکنم این
نامه به نوعی تاریخی است .
وی در ادامه خاطرنشان کرد :ضمن تشکر از حسن نظر و توجه 83درصد از مجموع نمایندگان
مجلس شورای اسالمی ،تعهد می کنیم که با جدیت و قاطعیت برای توسعه تحصیالت تکمیلی
که یک تقاضای باالی اجتماعی و مورد تأکید مقام معظم رهبری است ،با استناد به قانون مصوب
مجلس شورای اسالمی موضوع ماده واحده قانون تأیید رشته های دانشگاه آزاد اسالمی و با
حفظ استانداردهای علمی ،نهایت کوشش را به عمل آوریم تا به سیل مشتاقان تحصیالت عالی
در کشور پاسخی درخور توجه داده ،ناهنجاری های اجتماعی ناشی از مهاجرت تحصیلی کاهش
یافته ،رضایتمندی داوطلبان و خانواده های آنان افزایش یابد و مشارکت ایران در تولید جهانی
علم و فرآیند تبدیل علم به ثروت فراهم شود.
دکتر میرزاده در پایان خاطرنشان کرد :مسلم ًا اجرای این طرح بزرگ توسعه علمی و فناوری
نه تنها بار مالی بزرگی را از عهده دولت بر می دارد ،بلکه باعث توسعه فرهنگی جامعه در بستری
برای توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور خواهد شد .در سند آمایش دانشگاه آزاد اسالمی که اخیراً
تقدیم شورای عالی انقالب فرهنگی شده است ،امر توسعه تحصیالت تکمیلی با نگاه به آمایش
سرزمین در استان های مختلف کشور با عنایت به دستور و نظر رئیس هیأت امنا و هیأت موسس
دانشگاه آزاد اسالمی دیده شده است که حاصل آن توسعه عدالت آموزشی و بومی گزینی در
همه استان هاست.

آزادی مطبوعات زمینهساز اصالحات اجتماعی
و مجرای تنفس و بیداری جامعه است

رییس دانشگاه آزاد اسالمی در بازدید از بیست و یکمین نمایشگاه مطبوعات به نقش رسانه
ها در بیداری جامعه اشاره کرد و گفت :از گذشته تا کنون مطبوعات و رسانه ها نقش بسزایی در
بیداری مردم و رفع استبداد حاکم بر جامعه داشته است.
به گزارش مرکز حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه آزاد اسالمی ،دکتر حمید میرزاده
رییس دانشگاه آزاد اسالمی در خصوص نقش رسانه ها در توسعه علمی کشور گفت :از زمان
مشروطیت تا کنون ملت ایران همواره بدنبال آن بوده تا در کنار حفظ حقوق اجتماعی خود
مجرای تنفسی برای تکیه بر آن پیدا کند.
رییس دانشگاه آزاد اسالمی یکی از عوامل سقوط قاجار را نشریات و مطبوعات دانست و
افزود :نشریات و رسانه ها با اثربخشی خود باعث سقوط قاجار و پس از آن رژیم پهلوی که ادامه
دهنده استبداد در جامعه بود شدند ،که این نشان از نقش مهم مطبوعات در جامعه ایران دارد.
میرزاده به حضور و لزوم توجه به مطبوعات و رسانه ها در جمهوری اسالمی ایران اشاره کرد
و گفت :خوشبختانه در جمهوری اسالمی ظرف سی و هفت سال گذشته همواره شاهد توجه
نظام ،انقالب و مردم به امر مهمی به نام مطبوعات و رسانه ها بوده ایم ،که برپایی نمایشگاه
مطبوعات خود شاهد عینی بر این مدعا است.
رییس بزرگترین دانشگاه حضور جهان افزود :تنوع و تکثر مطبوعاتی و رسانه ای ضمن اینکه
بیانگر نیاز اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی ایران است ،بعنوان یک پایگاه و رکنی در دفاع از حقوق
مردم نیز بشمار می آید.
وی با بیان اینکه دانستن مطبوعات بعنوان رکن چهارم مشروطیت نا بجا نیست ،گفت:
مطبوعات همواره در تدوین افکار عمومی و بستر سازی اصالحات اجتماعی از گذشته تا کنون
نقش بسزایی داشته و به همین خاطر است که خبرنگاران ،مدیران مسئول ،سر دبیران ،اهل قلم
و اهالی مطبوعات و رسانه باید به نقش ،ارزش و اهمیت کار خود بعنوان یک رکن اساسی در
دفاع از حقوق ملت واقف باشند.
دکتر میرزاده با بیان اینکه پدیده های اجتماعی را نیز می توانیم با زبان علمی و مهندسی
بیان کنیم ضمن ترسیم منحنی نسبت میزان آزادی مطبوعات با نفوذخارجی و آفات داخلی و
رذایل و فساد اخالقی گفت :این نمودار نشان دهنده این است که هرچه میزان آزادی مطبوعات
باالتر باشد رذایل و فساد اخالقی در جامعه کاهش می یابد .وی گفت :تاثیر آزادی مطبوعات بر
نفوذخارجی و آفات داخلی نیز همانند رذایل و فساد اخالقی است یعنی همواره رابطه عکس میان
آنها برقرار است .بر همین اساس است که همواره آزادی مطبوعات زمینه ساز اصالحات اجتماعی
و مجرای تنفس و بیداری جامعه ما و همه جوامع بوده است.
میرزاده ادامه داد :اگرچه در کشور ما رابطه مناسبی میان نیاز جامعه و تیراژ مطبوعات برقرار
نیست ،ولی همین تنوع و تکثر به وجود آمده زمینه ساز اقبال خوب افکار عمومی و رسانه ها
و مطبوعات است که باعث می شود تا اهالی قلم به رسالت اجتماعی خود بیش از پیش توجه
کنند.
رییس دانشگاه آزاد اسالمی همچنین در ادامه ضمن تشکر از تالش صادقانه و مخلصانه
مدیران و دست اندرکاران رسانه های دانشگاه آزاد اسالمی گفت :همواره شاهد عالقه خبرنگاران
و اهالی رسانه های دانشگاه آزاد اسالمی به معرفی این دانشگاه به عنوان دستاورد انقالب و یک
الگوی موفق جهانی در توسعه علمی و کارآفرینی در میان افکار عمومی و جهانی بوده ام .
وی با بیان اینکه به اعتقاد من تفاوتی میان رسانه های دانشگاه آزاد اسالمی وجود ندارد و
همگی جزوخانواده بزرگ دانشگاه آزاد اسالمی هستند ،گفت :خوشبختانه رسانه های دانشگاه
در ابالغ رسالت دانشگاه ،برنامه ها و دستاوردهای آن در تاثیر و اثر بخشی در مسائل اجتماعی،
فرهنگی و سیاسی بخوبی عمل کرده اند که قابل قدردانی است.

3
تطبيق تاريخي آیتاهلل هاشمي رفسنجانی
از برجام و صلح حديبيه

ظريف به شیوه پيامبر(ص) عمل كرد

آیت اهلل هاشمی رفسنجانی هفته گذشته برای شرکت در مراسم اختتامیه دومین
همایش گردهمایی سفرا و نمایندگان ایران در خارج از کشور  ،به محل برگزاری
این مراسم در مرکز مطالعات وزارت امور خارجه رفت و مورد استقبال دکتر ظریف و
معاونین ایشان قرار گرفت.
به گزارش پايگاه اطالع رساني آیت اهلل هاشمی رفسنجانی ،رئیس مجمع تشخیص
مصلحت نظام پس از حضور در سالن و استقرار در جایگاه ،در سخنانی  ،حضور در
همایش و دیدار با سفرای ایران در خارج از کشور را به ویژه در شرایط پسابرجام ،به
فال نیک گرفت و گفت  :همه شما بزرگواران که در خارج از ایران از منافع وسیاست
های جمهوری اسالمی ایران دفاع و حفاظت می کنید ،می دانید و مطمن ًا حس می
کنید که فضای جهانی به نفع جمهوری اسالمی تغییر يافت.
آیت اهلل هاشمی رفسنجانی با تاکید بر این نکته که «دکتر روحانی گروهی باتجربه
را به مدیریت دکتر ظریف انتخاب کرد» ،گفت :تیم مذاکره کننده ایران هم در جهادی
سیاسی وارد میدانی شده بودند که نه تنها هیات سیاسی  6کشور بزرگ آمریکا و اروپا
 ،بلکه اتحادیه اروپا هم آمده بودند که در مذاکرات ایران را مجاب کنند ،که سرانجام
خود مجاب شدند.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با یادآوری شرایط مذاکرات سیاسی در
مجامع بین المللی  ،به سختی کار تیم مذاکره کننده هسته ایی ایران تاکید کرد
و گفت :فرزندان ایران اسالمی کاری کردند که به عنوان افتخار ایرانیان در تاریخ
دیپلماسی دنیا جاودان شده است.
آیت اهلل هاشمی رفسنجانی فهم سیاسی مردم برای درک شرایط سخت را نقطه
آغاز حرکت اصالحی انقالب اسالمی از انتخابات ریاست جمهوری سال  92دانست
و گفت :یک بار دیگر حقانیت ایران و فرهنگ اسالمی مردم آن به جهانیان ثابت
شد که برخالف تبلیغات رسانه های معاند ،جمهوری اسالمی ایران به دنبال تعامل
سازنده با دنیاست.
ایشان اسالم را اساس فکری و فرهنگی مردم ایران خواند و با اشاره به انبوهی از
آیات و روایات  ،مخصوصا آیات  30و  31سوره فصلت  ،اسالم را دین صلح و برادری
توصیف کرد و با نگاه تفسیری به تعبیر «خلق عظیم» برای پیامبر اکرم (ص)  ،گفت:
پیامبری که آن همه نامهربانی از مشرکان و حتی از مدعیان مسلمانی می دیدند ،در
برخوردها مهربان بودند و خداوند نیز ایشان را صاحب اخالق حسنه و واالیی دانستند
و این توصیف تا روز قیامت برای پیامبر رحمت می ماند.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام  ،در ادامه سخنان خویش با تشریح اتفاقات
مقطع صلح حدیبیه تا فتح مکه ،به بهانه گیری های مشرکان در چگونگی تدوین متن
صلح نامه و انعطافات پیامبر اسالم (ص)پرداخت و گفت :نتیجه آن انعطافات تداوم
پیروزی های درخشان اسالم است که نهایت ًا به فتح مکه رسید.
آیت اهلل هاشمی رفسنجانی با تاکید بر این نکته که «بعضی ها فکر می کنند سوره
فتح و تعبیر « فتح ًا مبینا» برای فتح مکه است  ،اما براساس اسناد متقن تفسیری در
شان صلح حدیبیه و سیاست بسیار روشن پیامبر اکرم (ص) است» ،گفت :در همان
مقطع بعضی از مدعیان مسلمانی ،بر اقدامات پیامبر اکرم (ص) خرده می گرفتند،
اما آن شخصیت بزرگوار مصلحت اسالم و مسلمانان را بیشتر از همه می خواستند
و حاصل آن سیاست ایشان  ،فتح بدون خونریزی مکه است که در حرم الهی برای
مردم سخن گفتند و تاکید کردند که به جز  6نفر همه مردم مکه آزادند و این مکمل
فتوحات دیگر بود ،چون عشایر عرب پشت سر هم مسلمان می شدند.
ایشان پس از مقایسه برخی ایرادهای آن روزهای مدعیان مسلمانی به پیامبر با
اعتراضات و تخریب هایی که این روزها در حق فرزندان مسلمان ایران انجام می
دهند ،گفت :اگر بنا باشد برای منافع کشور و نجات مردم از خطر جنگ و تهدید ،
مذاکره کنیم ،باید به قرآن مراجعه کنیم که بهترین آیات را درباره صلح خواهی دارد.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه سخنان خویش به تشریح و تحلیل
شرایط کشور برای مسایل هسته ای پرداختند و با اشاره به عزم جزم رهبری نظام،
دولت و ملت  ،گفت :تایید برجام در مجلس هم نشان می دهد که اقدامات تیم مذاکره
براساس منافع نظام ،و مخالفت های برخی ها فقط برای اهداف سیاسی بوده است.
آیت اهلل هاشمی رفسنجانی با یادآوری و ویژگی های جغرافیایی  ،منافع مردم
ایران و مهمتر از همه مکتب اهل بیت  ،گفت :جای تعجب است که چرا نمی خواهند
با این همه امتیازات از ایران اسالمی الگویی در جهان اسالم بسازند در حالی که
می توانیم با اخالق و رفتار اسالمی با دیگران مواجهه شویم و از حقانیت ایران
دفاع کنیم.
ایشان با ابراز تاسف از اوضاع و شرایطی که جهان اسالم گرفتار آن است ،گفت:
وضع منطقه خوب نیست و ما مسلمانیم و براساس فرامین صریح قرآن برای حفظ
وحدت جهان اسالم در حد امکان نه تنها نباید شروع کننده جنگ نباشیم بلکه نباید
مسلمانان باهم بجنگنند.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با یادآوری فاجعه مکه در زمان امام (ره) که
منجر به تیره شدن روابط ایران و عربستان شده بود ،گفت :امام در جلسه ای مسئوالن
نظام را خواستند و گفتند به صالح نیست که در نظام ما حج مردم مسلمان تعطیل
شود و بروید مسئله عربستان را حل کنید.
آیت اهلل هاشمی رفسنجانی با بیان این نکته که «در زمان حضرت امام (ره)
فرصتی نشده بود» به سیاست نظام پس از ریاست جمهوری خویش اشاره کرد و
گفت :در شرایطی که روابط تیره ایران و عربستان به ضرر دو کشور و جهان اسالم
بود ،برآن شدیم که یخ ها را آب کنیم که از اجالس کنفرانس اسالمی از سنگال
شروع کردیم.
ایشان با یادآوری مذاکراتی که با امیر عبداهلل به عنوان ولیعهد عربستان در سنگال
و سپس پاکستان داشت ،گفت :با یک رفتار اسالمی که حاضر شدیم به دیدار آنها
برویم ،چنان اوضاع تلطیف شد که بعدها بزرگترین کارها مانند برگزاری اجالس سران
کشورهای اسالمی در تهران و اصالح قیمت نفت را انجام دادیم.
آیت اهلل هاشمی رفسنجانی افزود :بعدها هم روابط به همین روال در سفرهای
بعدی دو طرفه از جمله زیارت فدک  ،خیبر و سایر مناطق سیاسی و حتی نظامی این
کشور تقویت شد.
در آغاز این مراسم  ،آقای دکتر ظریف ،با ابراز خرسندی از حضور آیت اهلل هاشمی
رفسنجانی در جمع سفرا و نمایندگی های سیاسی جمهوری اسالمی ایران در خارج
از کشور ،گفت :در تمام این مدت همیشه از راهنمایی ها ،حمایت ها و تجارب ارزنده
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام برخوردار بودیم .وی افزود :از ایشان تشکر ویژه
داریم که علی رغم مشغله های زیاد برای این مراسم وقت گذاشتند.
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دکتر حسن روحانی رییس جمهور در گفت وگو با شبکه تلویزیونی فرانس  2و رادیو یک اروپا:

پایبندی به برجام ،مشروط به پایبندی طرف مقابل است
س جمهوری با اشاره به روابط تاریخی دو کشور،
ریی 
توسعه روابط ایران و فرانسه را به نفع ملت های دو کشور
دانست و تاکید کرد :تاریخ و فرهنگ فرانسه نزد افکار
عمومی مردم ایران جایگاه ویژه ای دارد و فرانسه می تواند
از شرکای اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی ایران باشد.
به گزارش ایسنا ،حجت االسالم و المسلمین دکتر
حسن روحانی در آستانه نخستین سفر اروپایی خود ،در
گفت وگو با شبکه تلویزیونی فرانس  2و رادیو یک اروپا و
در پاسخ به این پرسش که" آیا این سفر شروع جدیدی در
روابط بین دو کشور است؟ و آیا شما فرانسه را به عنوان
یک دوست محکم و شریک جدید برای ایران تلقی می
کنید؟" ،گفت :از فرصتی که برای دیدار مسووالن ارشد
و مردم بزرگ فرانسه فراهم شده ،خرسندم و امیدوارم این دیدار به نفع دو ملت و
دو کشور باشد.
رییس جمهوری در پاسخ این سوال که "آیا با آغاز نظارت های جدید در چارچوب
توافق هسته ای ،ایران تعهدات مربوط به سایت های هسته ای را رعایت خواهد
کرد؟"،اظهارداشت :ایران سال هاست که به معاهده منع گسترش تسلیحات اتمی
(انپیتی) پیوسته و در چارچوب پادمان با آژانس همکاری داشته و همه گزارش های
آژانس در سالهای گذشته نیز نشان میدهد که همواره همکاری خوبی داشته و امروز
هم ایران کام ً
ال مصمم است که به توافقات مطروحه در برجام پایبند و به آن عمل
کند؛ مشروط بر اینکه  5+1نیز کام ً
ال به تعهداتش پایبندی نشان دهد.
دکتر روحانی در پاسخ این سوال که "در این باره که ایران برای همیشه ازساختن
بمب اتمی صرف نظر کند ،آیا اطمینان وجود دارد؟" ،تصریح کرد :جمهوری اسالمی
ایران هرگز به دنبال ساخت بمب اتمی نبوده و نیست .ما همواره به دنبال استفاده
صلح آمیز از فناوری هسته ای بوده ایم و اکنون نیز به دنبال استفاده صلح آمیز از
انرژی اتمی هستیم.
س جمهوری افزود :هر چه زمان بگذرد ،آشکارتر خواهد شد که این شکها و
ریی 
تردیدها بیمورد ،بی اساس و واهی بوده است چرا که آژانس بیشترین بازرسیها را در
سالهای اخیر از ایران داشته و همواره نتیجه بازرسیها این بوده که برنامه هسته ای
ایران هرگز از مسیر صلحآمیز ،منحرف نشده است.
دکتر روحانی با اشاره به اینکه "رهبر معظم انقالب به صراحت فتوا داده اند که
ساخت ،نگهداری و استفاده از بمب اتم ،ممنوع و از لحاظ شرعی حرام است" ،گفت:
در دکترین دفاعی ما هرگز مسأله سالح کشتار جمعی وجود نداشته و ندارد .بنابراین،
ایران هیچ موقع به فکر ساخت سالح هستهای نبوده و نخواهد بود.
س جمهوری تاکید کرد :دولت ایران همچنین تاکنون به هر تعهدی که داده
ریی 
عمل کرده است البته مشروط براین بوده که طرف مقابل نیز به تعهداتش پایبند
باشد.
دکتر روحانی در جواب این پرسش که "باتوجه به مخالفت عده ای از سیاسیون
با این توافق در تهران ،آیا این امکان وجود دارد که آنها مانع از انجام تعهدات ایران
شوند؟" ،گفت :ما در توافق موقت ژنو بیش از دو سال تعهداتی با یکدیگر داشتیم و
در این دو سال دقیق ًا به تعهداتمان عمل کردیم ،ولو اینکه طرف مقابل گاهی وقتها
خیلی دقیق عمل نکرد .بنابراین ما به تعهداتمان به روشنی پایبند هستیم ،در صورتی
که طرف مقابل هم پایبند باشد.
رییس جمهوری با تکرار این پرسش از سوی خبرنگار فرانسوی که "ایا آنهایی که
با شما مخالف هستند می توانند مانع شوند؟"  ،گفت :پاسخ شما داده شد و گفتم که
ایران قادر است به تعهداتش عمل کند.
از رییس جمهوری سوال شد :در سوریه جنگی نگران کننده است ،دنیا را تقسیم
کرده و شما شدیدا از بشار اسد حمایت می کنید؟ آیا بشار اسد امروز یک رییس جمهور
مشروع در سوریه است؟
دکتر روحانی گفت :فکر میکنم ما باید لحن این سوال را تغییر دهیم ،بحث فرد
مطرح نیست ،بحث ملت و امنیت و ثبات سوریه و بحث تروریسم ،آوارگان و مسایل
انسانی مطرح است ،اینها مسایل اصلی است .به نظر من عدهای هستند ،قصد دارند با
اینگونه سواالت مسیر را منحرفکنند .ما باید همه تالش کنیم ،تروریزم را از سوریه
بیرون کنیم .ما باید تالش کنیم ،ثبات و امنیت را برگردانیم ،همه چیز به دست مردم
سوریه است ،تصمیم گیری در این باره که چه کسی رییس باشد و یا نباشد و یا دولت
چگونه باشد ،فقط با مردم است.
رییس جمهوری در این باره که "فرانسه و برخی کشورهای اروپایی به خاطر
اینکه بشار اسد غیر نظامیان را بمباران می کند نمی توانند در این مبارزه علیه
تروریست ها سهیم شوند" ،اظهارداشت :آیا بدون استقرار یک دولت مقتدر در دمشق،
امکانپذیر است که با تروریزم مبارزه شود؟ کدام کشور توانسته بدون یک دولت قوی
با تروریست های خارجی مقابله کند .دولت دمشق باید دولتی قوی باشد که بتواند
با تروریزم مبارزه کند.
دکتر روحانی در جواب این سوال که آیا این دولت قوی باید تحت ریاست بشار
اسد باشد؟ ،گفت :ما در سوریه ابتدا باید تروریزم را بیرون برانیم ،این اولویت اول
است .همانطور که گفتم در سوریه بحث این یا آن نیست ،بحث الف یا ب نیست ،در
سوریه بحث تروریزم و نا امنی است .باید امنیت بوجود بیاید ،باید مردم به خانههایشان
برگردند ،آن مردم سوریه هستند که تصمیم خواهند گرفت ،چه کسی بماند و دولت
چگونه باشد؟
خبرنگار فرانسوی پرسید" فرانسوا اوالند رییس جمهوری فرانسه نمی خواهد که
بشار در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کند ،آیا ایشان در انتخابات آینده سوریه
برای شما یک نامزد قابل قبول هستند؟"
س جمهوری گفت :ما که حق نداریم نسبت به آینده ملتی مستقل دخالت کنیم
ریی 
و بگوییم چه کسی کاندید بشود ،یا چه کسی کاندید نشود و روند چگونه باشد؟ همه
این امور بر عهده فقط مردم سوریه است .ما نیز باید به مردم سوریه کمک کنیم ،ما
باید به شکل گیری گفتگوی سوری -سوری کمک کنیم تا طرفین در آن کشور با
هم صحبت کنند .ما باید برای از بین بردن تروریستها کمک کنیم ،اما تعیین اینکه
چه کسی و چه کاره خواهد شد ،با مردم سوریه است و هیچکس حق تصمیمگیری و
دخالت در اموری را ندارد که برعهده مردم سوریه است.
دکتر روحانی افزود :وظیفه مبارزه با تروریسم نیز در گام اول برعهده دولت سوریه
است و باید همگان به آن در این مبارزه کمک کنند.
خبرنگار فرانسوی سوال کرد :تروریست ها چه کسانی هستند آیا داعش است؟
برای رییس جمهور سوریه دشمن و تروریست کیست؟ برای ایران تروریست ها چه
کسانی هستند؟
س جمهوری گفت :تقریبا همه اتفاق نظر دارند که داعش یک گروه تروریستی
ریی 
است ،القاعده و تمام شعبههای القاعده در داخل سوریه ،مثل جبهه النصره ،احرار شام،
اینهایی که خودشان میگویند ،وابسته به القاعده هستند .اینها گروه های تروریستی
هستند .بنابراین نسبت به گروههای تروریستی فکر نمیکنم خیلی اختالف نظر داشته
باشیم .ما باید با آنهایی که همه قبول داریم تروریست اند مبارزه کنیم ،آنها را از
سوریه اخراج کنیم ،تازه بسیاری از تروریستها اهل سوریه نیستند ،از کشورهای
دیگر جمع شده اند.
دکتر روحانی در جواب این پرسش که "کنفرانس وین به زودی با حضور ایران و
قدرت های بزرگ خواهد بود؟ ایران در مورد آینده سیاسی سوریه چه می خواهد؟"،
گفت:ما خواهان حفظ امنیت ،تمامیت ارضی ،انسجام و وحدت سوریه و مبارزه با
تروریسم هستیم و ما آماده کردن شرایط برای یک دمکراسی جدید و برای اصالحات
را می خواهیم و میخواهیم مردم سوریه برای آینده خودشان تصمیم بگیرند.
از رییس جمهوری سوال شد :چند سال پیش محمود احمدی نژاد گفت که

اسرائیل در نقشه خاورمیانه جایی ندارد؛ آیا به نظر شما
اسرائیل جایی در نقشه خاورمیانه دارد؟
س جمهوری پاسخ داد :نظر جمهوری اسالمی
ریی 
نسبت به سرزمین فلسطین روشن است .ما میگوییم
در سرزمین فلسطین همه آنهایی که اهل فلسطین
بودند اعم از یهودیها ،مسلمانها و مسیحی ها و همه
آنهایی که االن آواره کشورهای دیگر شده اند ،بازگردند
و انتخاباتی سراسری و آزاد انجام گیرد و نتیجه رای
مردم هر چه بود ،و هر سیستم و حکومتی را که مردم
رای دادند ،همگان بپذیرند.
س جمهوری تصریح کرد :ما بارها اعالم کرده
ریی 
ایم که رژیم اسراییل را مشروع نمیدانیم و به همین
دلیل ما رابطهای با آن نداریم .ما راه را انتخابات میدانیم که یک انتخابات آزاد برگزار
شود و هر چه مردم نظر داشته باشند ،اعمال گردد.
از دکتر روحانی سوال شد" امروز در ایران شعار مرگ بر آمریکا را می شنویم،
آیا از نظر شما آمریکا همچنان شیطان بزرگ است یا توافق هسته ای این شرایط
را تغییر داده است؟"
دکتر روحانی گفت :اخیراً هم رهبر معظم انقالب این نکته را به خوبی اعالم کردند
که مردم اگر مرگ بر آمریکا میگویند مقصود نه مردم آمریکاست و نه فرد خاصی،
مقصود از مرگ بر آمریکا ،مخالفت مردم ما با سیاستهای آمریکاست .شما میدانید
که مردم ایران ،سوابق خوشی از مداخله آمریکا در منطقه و در ایران نداشتند و بنابراین
با آن سیاستها مخالف هستند و شعار مردم مخالفت صریح با ادامه سیاستهای
مداخلهجویانهآمریکاست.
رییس جمهوری در جواب این پرسش که "آیا شما نگران نیستید که جانشین اوباما
بدتر از آن باشد و بیشتر با توافق هسته ای مخالف باشد؟"  ،گفت :خیلی زود است که
راجع به این مسأله قضاوت کرد .وقتی مبارزات انتخاباتی در آمریکا به صورت علنی
آغاز شود و کاندیداهای اصلی و احزاب روشن شوند ،آن زمان میتوان قضاوت کرد
که آینده چه خواهد بود .آنچه ما بر آن معتقدیم اینکه تعهدات دولت آمریکا ،در برجام
و در توافق هستهای با ایران توافق یک دولت است و توافق یک دولت در معاهدات و
مسایل بینالمللی و از جمله برجام است که مورد تأکید و مصوبه شورای امنیت سازمان
ملل قرار گرفته ،بنابراین این توافق فرای دولتهاست .هر دولتی در آمریکا روی کار
بیاید ،متعهد به همه این تعهدات است.
دکترروحانی همچنین درباره حجاب که موضوع پرسش خبرنگار فرانسوی بود ،
گفت :در ایران قوانینی وجود دارد و باید به قانون احترام گذاشته شود .در هر کشوری
نیز یک سلسله مقرراتی برای حضور در جامعه وجود دارد ،از نظر لباس مقرراتی وجود
دارد ،چه برای مردها و چه برای خانمها .من به عنوان یک حقوقدان معتقدم که
به قانون کشور باید کامال احترام گذاشته شود .قانون کشور توسط نمایندگان مردم
در مجلس تصویب میشود ،بنابراین این نمایندگان خود مردم هستند که قانون را
تصویب میکنند.
دکتر روحانی در جواب این پرسش که "تصور می کنم شما توقع دارید تحوالت
به ویژه در خصوص حقوق زنان در ایران سریعتر انجام شود .آیا اینطور نیست؟"،
اظهارداشت :ممکن است ،نظرات من با گروههای دیگر عین هم نباشد ،دلیلش نیز
این است که به هر حال ما در یک انتخابات بزرگ در دو سال پیش شرکت کردهایم و
هر کدام از کاندیداها ،نظراتشان را اعالم کردند .من هم نظراتم را به مردم اعالم کردم
و آنها بر مبنای آن برنامه و نظرات رأی دادند .به مردم قول دادم که منشور حقوق
ی
شهروندی را تدوین و برای اجرای آن پافشاری خواهم کرد .آن منشور دارد آماده م 
شود که در ماههای آینده اعالم شود و انشاءاهلل امیدواریم با اعالم آن منشور و اجرای
آن شاهد یک تحول مثبت باشیم.
خبرنگار فرانسوی پرسید :ما می دانیم که شما برای عمل به قولی که برای آزادی
بیان دادید ،تالش می کنید؛ یک کاریکاتوریست و سه نفر از روزنامه نگاران در زندان
هستند که اخیرا دستگیر شده اند .آیا در این جهت می خواهید اقدامی کنید؟
دکتر روحانی اظهارداشت :یکی از وظایف و مسئولیت های رییس جمهوری،
اجرای قانون اساسی است .در قانون اساسی ما ،حقوق فراوانی برای مردم ،تحت
عنوان حقوق ملت آمده است و من همواره تالش خواهم کرد تا اصول قانون اساسی
در کشور اجرا و پیاده شود و اگر نقصی را ببینم تذکر الزم را به دستگاه مربوطه
خواهم داد.
از رییس جمهوری سوال شد :در مورد اقتصاد؛ بزودی شاهد رفع تحریم ها به
تدریج خواهیم بود و خبر خوبی است و ایران منابع جدیدی به دست می آورد .چه
کسانی از آن بهره مند خواهند شد؟ چون ایران از تحریم ها بسیار رنج برده است و چه
کسانی از این تحول بهره خواهند برد؟
س جمهوری گفت :همه از این تحول بهرهمند خواهند شد .اساس ًا ما از اول
ریی 
هم تحریم را راه نادرستی می دانستیم و االن هم نادرست میدانیم .هر چه سریعتر
باید تحریمها برداشته شود .با برداشته شدن تحریم ،تجار ،بخش خصوصی و بخش
دولتی ما با دولتهای خارجی و با بخش خصوصی خارجی راحتتر تعامل خواهند
داشت .بویژه در عرصه های سرمایهگذاری و ورود تکنولوژیهای نو و مشارکت برای
دستیابی به بازارهای منطقه .ما از همه سرمایهگذاران ،در سراسر دنیا برای حضور در
ایران و استفاده از شرایط خوبی که وجود دارد ،استقبال میکنیم  .بنابراین پاسخ سوال
شما این است که رفع تحریم به نفع ما و اتحادیه اروپا ،کشورهای همسایه و به نفع
صلح و ثبات در منطقه و جهان خواهد بود.
خبرنگار فرانسوی از دکتر روحانی پرسید :آیا قراردادهایی در هنگام دیدار شما از
صنایع هوایی ،اتومبیل سازی ،کشاورزی و صنعت فرانسه امضا خواهند شد؟ آیا سرمایه
گذاران و تولید کنندگان فرانسوی جایگاه خوبی در آینده ایران خواهند داشت؟
س جمهوری تاکید کرد :قبل از سفر من در بخش حمل و نقل از جمله هواپیما،
ریی 
بخش کشاورزی و در بخشهای صنعتی از جمله خودروسازی ،بحث و مذاکره شده
است .در سفر من در آن ایام تفاهمنامههایی به امضا خواهد رسید که پایهای برای
همکاریهای اقتصادی خواهد بود.
دکتر روحانی دراین باره که "چه نوع قراردادهایی مثال شما ایرباس خواهید خرید؟
اینها هواپیماهای خوبی هستند" ،گفت :همین االن هم در کشور ما هواپیماهایی که
پرواز میکنند معمو ًال ایرباس و بوئینگ هستند ،البته از شرکتهای دیگر هم هستند،
اما معمو ًال از این دو شرکت هستند و قاعدت ًا اگر شرایط مناسبی باشد ،خریداران ما
انتخاب خواهند کرد .یکی از آنها میتواند ایرباس باشد.
از رییس جمهوری سوال شد :آقای اوالند اولین رییس جمهور غربی است که شما
با او مالقات خواهید کرد .آیا فکر می کنید می توان با فرانسه یک استراتژی تنش
زدایی به منظور همکاری های بلند مدت تعریف کرد؟
س جمهوری گفت :ما تلفنی با آقای فرانسوا اوالند بحث کردیم راجع به نقشه
ریی 
راهی برای روابط بلندمدت و میان مدت بین ایران و فرانسه ،ما با اصل این مسأله
تفاهم کردیم .در دیداری که با هم در حاشیه اجالس مجمع عمومی در نیویورک
داشتیم بر این مسأله دوباره تأکید کردیم .االن متنی برای این سفر آماده شده که این
متن میان وزارت خارجههای دو کشور امضا خواهد شد و مبنایی برای روابط نزدیکتر
و با توسعه بیشتر بین ایران و فرانسه در آینده است.
س جمهوری به عنوان بخش پایانی این گفت وگو اظهارداشت :آرزوی من
ریی 
توسعه روابط دو ملت بزرگ ایران و فرانسه و رفت و آمد بیشتر مردم و همچنین
روابط نزدیکتر اقتصادی ،تجاری ،فرهنگی ،علمی و فناوری بین دو کشور ایران
و فرانسه است.
الزم به ذکر است رییس جمهوری اسالمی ایران به دعوت رسمی همتایان خود،
شنبه  23آبان به ایتالیا و سپس فرانسه سفر می کند.

دکتر فاطمه هاشمی استاد دانشگاه و
رئیس بنیاد امور بیماریهای خاص:

اگر احساس کنم میتوانم
در مجلس مثمر ثمر باشم
از حوزه تهران در انتخابات
شرکت خواهم کرد

دکتر فاطمه هاشمی فرزند ارشد آیتاهلل
هاشمی رفسنجانی ،استاد دانشگاه و مدیرعامل
بنیاد بیماریهای خاص اعالم کرد که هنوز تصمیم
قطعی برای حضور در انتخابات مجلس دهم
نگرفتهام اما اگر احساس کنم میتوانم در مجلس
مثمر ثمر باشم از حوزه تهران در انتخابات شرکت
خواهم کرد.
به گزارش ایسنا ،دکتر فاطمه هاشمی فعال
سیاسی اصالح طلب درباره دستگیریهای اخیر
تعدادی از فعاالن رسانهای و ارزیابی اظهارات
رئیس جمهور و دبیر شورای عالی امنیت دراین
زمینه با تأکید بر اینکه این دستگیریها را نادرست
میدانم ،اظهار کرد :این دوگانگی نشان تفکر
دوگانهای است که در مسئولین نظام وجود دارد.
دکتر فاطمه هاشمی ادامه داد :باألخره رئیس
جمهور با توجه به رأیی که از مردم گرفته است وارد
عرصه سیاسی شده و در همین راستا نیز باید به
نیازها و درخواستها مردم پاسخ دهد.
وی با بیان اینکه تفکر رئیس جمهور در حمایت
از مردم در کنار تفکر آنها قرار گرفته است اما در
قوه قضائیه متأسفانه اینگونه نیست ،اظهار کرد:
همیشه میگفتند که قوه قضائیه باید جایی باشد
که وقتی دست اشخاص از هر جا کوتاه میشود
به آنجا روی بیاورد اما امروز مشاهده میکنیم که
این قوه برعکس عمل میکند و آنگونه که باید
درست قضاوت کند و با این قضاوت خود باعث
شود که مردم راحتتر زندگی کنند ،برعکس آن
اتفاق میافتد .این عضو حزب اعتدال و توسعه با
اشاره به حضور برادر خود مهدی هاشمی در زندان
خاطرنشان کرد :به واسطه حضور مهدی در زندان
او مرتب ًا با ما در تماس است و مشکالت داخل
زندان را بیان میکند.
وی با مروری بر وضعیت زندان های کشور و
بیان انتقاداتی در حوزه بهداشت زندانها  ،به حضور
زندانیان مالی و چک برگشتی در زندانهای کشور
پرداخت و اظهار کرد :مشکالتی که دولت قبل
برای مردم به وجود آورد ،باعث شد که امروز شاهد
تعداد زیادی از افرادی باشیم که به دلیل چکهای
برگشتی آن هم با مبالغ کم در زندان بسر میبرند.

افزایش قیمت داروی تاالسمی
خالف قانون است

مدیرعامل بنیاد بیماریهای خاص ضمن اشاره
به مشکالت درمانی مبتالیان به ام اس و سرطان
در عین حال افزایش قیمت داروی بیماران تاالسمی
را خالف قانون دانست.
دکتر فاطمه هاشمی گفت :پیش از این داروهای
بیماران تاالسمی رایگان بود اما متاسفانه در چند
سال اخیر شاهدیم که به برخی از داروهای این
بیماران هزینه تعلق گرفته است که البته این امر
خالف قانون است و بارها در این زمینه مکاتباتی
را با وزارت بهداشت داشتهایم .وی درباره بیماران
ام اس نیز گفت :متاسفانه ام اس جزو بیماریهای
خاص نیست اما با پیگیریهایی که بنیاد
بیماریهای خاص انجام داد ،توانستیم داروهای
این بیماران را تحت پوشش بیمه ببریم.
هاشمی افزود :همچنین بنیاد بیماریهای خاص
در پرداخت  30درصد از «فرانشیز» سهم این بیماران
به هر بیمار مراجعهکننده به بنیاد کمک میکند .وی
افزود :اما مشکل اساسی درباره بیماران ام اس و
سرطانی ،برند و قیمتهای مختلف داروهاست و
همین موضوع بیماران را سرگردان کرده است.
هاشمی در ادامه صحبتهایش به توزیع حدود
 250دستگاه دیالیز در سراسر کشور اشاره کرد
و گفت :همچنین نیازهای بیماران خاص در 15
استان را مورد بررسی قرار دادیم و این امری
معمول است که هر سال انجام میدهیم.
وی افزود :دو بخش دیالیز نیز در شاهرود و
بروجرد را راهاندازی کردهایم اما متاسفانه هنوز
وزارت بهداشت مجوز فعالیت را نداده است؛
بروکراسی و قوانین دست و پاگیر در این زمینه
زیاد است.

اقتصادی
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جزئیات کارت خرید
 10میلیون تومانی کاالهای ساخت داخل

مدیر کل صنایع فلزی و لوازم خانگی از اجرای طرح کارت اعتباری کاالی ایرانی ظرف چند روز
آینده خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،عباس هاشمی افزود :در این طرح خریداران میتوانند با
دریافت کارت اعتباری و مراجعه به فروشگاههای اعالم شده نسبت به خریداری کاالهای با کیفیت
ایرانی اقدام کنند.
وی نرخ سود این نوع از تسهیالت را  12درصد اعالم کرد و افزود  :فاز اول این طرح که با
همکاری بانک مرکزی انجام می شود مشمول حقوق بگیران و بازنشستگان دولتی خواهد بود.
هاشمی تصریح کرد :از آنجا که تاکید وزیر صنعت،معدن و تجارت بر اجرای سریع این طرح بوده
است به گونه ای عمل شد تا مراحل اعتبار سنجی متقاضیان در بانکها به حداقل برسد.
وی تاکید کرد :در این طرح کاالها از لحاظ کیفیت  ،قیمت و دوام و نیز خدمات پس از فروش
گزینش شده هستند و بدین ترتیب با امکان انتخاب کاال ازجانب مشتریان فضای رقابتی عادالنه ای
برای فروش ایجاد می شود.
هاشمی اعتبار این کارتها را از زمان دریافت تا آغاز فرایند خرید دو ماهه اعالم کرد و گفت  :باز
پرداخت اقساط کاالهای خریداری شده در این طرح طی  24قسط تعیین شده است.
این مقام مسوول افزود :شیوه نامه  ،فهرست کاالها  ،واحدهای تولیدی  ،چگونگی انجام کار و ...
با بانک مرکزی هماهنگ شده است و احتماال ظرف یک هفته آینده اجرایی شود.
مدیر کل صنایع فلزی و لوازم خانگی با اشاره به طرح های قبلی با سقف  8میلیون تومان تحت
عنوان خرید کاالی مصرفی با دوام ایرانی و وام ازدواج  3میلیون تومانی (تسهیالت کاالیی مصوب
دولت برای مزدوجین ) موضوع تبصره  26قانون بودجه سال  94گفت :به دلیل برخی مشکالت
و آماده نبودن زیر ساختهای الزم و نبود آمادگی واحدهای تولیدی این نوع از پرداختها با استقبال
کمتری روبرو شد.
وی با بیان اینکه این طرح با دستور ریاست جمهوری و مصوب شورای پول و اعتبار به انجام
می رسد تصریح کرد :ما به عنوان وزارت صنعت  ،معدن و تجارت فهرست کاالهایی را که مشمول
این طرح می شود ،از لوازم خانگی برقی و گازسوز  ،فرش و موکت  ،مصنوعات چوبی و مبلمان و
سرویس خواب و بخشی از صنایع معدنی (چینی آالت و کاشی و سرامیک) را به اضافه واحدهای
مشارکت کننده و واحدهایی که موجودی انبار خود را اعالم کرده بودند به بانک مرکزی ارائه داده ایم
و با هماهنگی الزم طرح به اجرا درخواهد آمد.
این مقام مسوول همچنین اعالم کرد :برای جلوگیری از هر گونه تخلف شناسه تولید کننده ،
شناسه کاال و مرکز فروش مشخص و خرید بصورت کام ً
ال شفاف و به واسطه تراکنش ها قابل انجام
است که پول مستقیم به حساب واحد تولیدی واریز می شود.
به گفته هاشمی این طرح به صورت کارت اعتباری و حتما برای خرید کاالی ایرانی است و بر
اساس شیوه نامه طرح  ،هر شخص می تواند تنها یک کارت تهیه کند.
حدود  470هزار تومان ،قسط ماهانه
با سود  12درصد و بازپرداخت  2ساله

محاسبات بانکی نشان می دهد ،اقساط تسهیالت  10میلیون تومانی با سود  12درصد و
بازپرداخت دو ساله ،هر ماه حدود  470هزار تومان است و وام گیرنده بیش از  11میلیون تومان باید
پس بدهد.
به گزارش تسنیم ،براساس تصمیم جدید دولت در قالب سیاست های تشویقی به منظور تحریک
تقاضا و رفع رکود از بازار قرار است طرحی تحت عنوان "کارت اعتباری خرید کاالی ایرانی" در
کشور اجرایی شود تا به دنبال آن بخشی از مشکالت واحدهای تولیدی برطرف شود .آنطور که
هاشمی مدیر کل صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت اعالم کرده در این طرح خریداران می
توانند با دریافت کارت اعتباری و مراجعه به فروشگاههای اعالم شده نسبت به خریداری کاالهای
با کیفیت ایرانی اقدام نمایند.
وی نرخ سود این تسهیالت  10میلیون تومانی را  12درصدعنوان کرد و افزود  :فاز اول این
طرح که با همکاری بانک مرکزی انجام می شود مشمول کلیه حقوق بگیران و بازنشستگان
دولتی خواهد بود .در این طرح باز پرداخت اقساط کاالهای خریداری شده طی  24قسط تعیین
شده است .محاسبات بانکی نشان می دهد ،اقساط تسهیالت  10میلیون تومانی با سود  12درصد
و بازپرداخت دو ساله ،هر ماه حدود  470هزار تومان است و وام گیرنده بیش از  11میلیون تومان
باید پس بدهد.
البته براساس ماده  96قانون مدنی که سیستم بانکی مطابق با آن به ارائه تسهیالت می پردازد
فرد تسهیالت گیرنده اگر متأهل باشد به میزان یک چهارم دریافتی خالص ماهانه و اگر مجرد باشد،
باید یک سوم خالص دریافتی ماهانه خود قسط پرداخت کنند.
فقط  20برند ،مشمول کارت خرید
 10میلیون تومانی کاالهای ساخت داخل

باالخره وزارت صنعتت فهرست تولیدکنندگان مجاز برای حضور در طرح خرید اعتباری
لوازم خانگی را اعالم کرد .طرحی که بر مبنای آن ،دارندگان کارت اعتباری مشمول این طرح
می توانند به آنها مراجعه کرده و کاال را از برندهای مندرج شده در آن لیست ،خریداری کنند.
حال برخی از تولیدکنندگان ،از رقبای خود جا مانده اند و در عوض باید فروش بیشتر کاالهای
رقیبشان را ببینند که از اجرای بسته رونق اقتصادی ،عاقبت به خیر شده اند.
به گزارش تابناک ،این روزها بازار اظهارنظر و گفت و شنود در رابطه با طرحهای تحریک
تقاضا از سوی دولت داغ است.
باالخره موعد اجرای این طرحها فرا رسیده و دولت طی روزهای گذشته ،تمام تالش خود
را به کار برده است تا بتواند با هیجانات روانی و رسانه ای که برای اجرای این طرح بوجود
آورده ،مردم را به خرید کاالهای با دوام و سرمایه ای تشویق کند.
امروز هم وزارت صنعت ،معدن و تجارت فهرست فروشندگان مجاز در این طرح را بر روی سایت
قرار داد .فهرست  20گانه ای که در آن ،اسامی کاالها و از همه مهمتر ،نام تولیدکنندگانی را اعالم
کرد که مجاز به فروش کاالهای خود تحت عنوان طرح خرید اعتباری کاال شده اند.
حال تنها  20تولیدکننده ،در سایه اجرای طرح ویژه دولت برای تحریک تقاضا ،عاقبت به
خیر شده اند و می توانند به فروش روزهای آینده خود امیدوار باشند ،این در حالی است که
بازماندگانی که اجازه حضور در این طرح را به هر دلیلی نداشتند ،باید حاال حاالها سماق بمکند
تا شاید دوباره طرحی از سوی دولت برای اجرا پیاده سازی شود که که آنها را هم شامل شود.
البته احتمال ایجاد رانت گسترده در طرح خرید کاالی ایرانی بیش از بیش وجود دارد و در
این میان ،سئوال اساسی ،معیارهایی است که تولیدکنندگان را برای اجرای این طرح ،برگزیده
است .طرحی که از این پس ،باید رونق را در صنعت لوازم خانگی به دنبال داشته باشد و از
سوی دیگر ،تقاضای مردم را هم تحریک کند.
بر اساس این طرح ،قرار است که مردم با دریافت کارت های اعتباری به مبلغ  10میلیون
تومان ،به بازار لوازم خانگی و البته تولیدکنندگان درج شده در فهرست مذکور ،مراجعه کرده و
کاالی مورد نیاز خود را خریداری کنند و به جای دولت ،در رونق بازار نقش آفرینی کنند.
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واکنش رئیس کل بانک مرکزی به ادعای
دارایی  ۲۲میلیارد یورویی بابک زنجانی
رئیس کل بانک مرکزی
به ادعای بابک زنجانی مبنی
بر دارایی  ۲۲میلیارد یورویی
او واکنش نشان داد و آن را
«دروغ بزرگ» خواند.
به گزارش مهر ،ولی
اهلل سیف در نشست خبری
در حاشیه بیست و یکمین
نمایشگاه مطبوعات و
خبرگزاریها در پاسخ به
سئوالی مبنی بر اینکه آیا
شما رقم  ۲۲میلیارد یورو
دارایی بابک زنجانی را تایید می کنید؟ گفت :نهخیر،
این موضوع صحت ندارد و آن را به شدت تکذیب
میکنم ،زیرا چنین ادعایی هیچ مبنایی برای اثبات
ندارد.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد :نباید در این
موضوع تردید یا تامل کنیم و به هیچ وجه این
موضوع قابل تایید نیست .در گذشته ها نیز افرادی
چنین ادعاهایی داشته اند اما هیچ گاه نتوانسته اند به
ادعاهای خود عمل کنند.
وی تصریح کرد :ادعاهای مطرح شده توسط بابک
زنجانی دروغهای بزرگی است که آنها را مطرح کرده
و عالمتی در صحت آن دیده نمی شود .این فرد وقت
تلف میکند .بانک مرکزی برای جلوگیری از بهانه
گیریهای زنجانی ،حسابهایی را باز کرد اما اقدامی
از طرف وی صورت نگرفت.
سیف خاطرنشان کرد :ادعاهای بابک زنجانی
قابلیت تحقق ندارد و ریشه های آن غلط است .او
با چه استداللهایی مطرح میکند که چنین رقمی
دارایی های من است؟ این حرفها مسموم است و
دروغ بزرگی است.
حمایت از طرح تحریک تقاضای خودرو
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه در خصوص
طرح خروج از رکود بخش تولید گفت :در حال حاضر
در دوره گذر در اقتصاد قرار داریم و این موضوع
انتظاراتی را ایجاد کرده است .براساس طرح دولت که
بانک مرکزی در آن همکاری دارد ،طی  ۶ماه آینده و
تا پایان اردیبهشتماه این طرح اجرایی خواهد شد.
وی با بیان اینکه طرح پرداخت تسهیالت به
بخش خودرو که برای تحرک بخش اقتصاد است،
مورد استقبال واقع شده است ،افزود :صنایع وابسته
به بخش خودرو بسیار زیاد است که باعث اشتغالزایی
میشود و نباید بخشهای اشتغالزا و وابسته به آن
را ناچیز ارزیابی کنیم بلکه این بخشها زنجیرهای
از تولیدات است که خودرو آنها را به خود وابسته
کرده است.
سیف با تاکید بر اینکه این اشتغال برای کشور
بسیار مهم است ،خاطرنشان کرد :این طرح آثار مثبت
خود را میگذارد و بانک مرکزی با تامین مالی در
این بخش به دولت کمک و در آن مشارکت میکند.
این طرح اثر مثبتی در حرکت چرخ اقتصاد خواهد
داشت.
وام خرید مسکن فعال افزایش نمییابد

رئیس شورای پول و اعتبار در پاسخ به این
سئوال که تکلیف پرداخت وام  ۶۰میلیون تومانی
خرید مسکن به کجا رسید ،گفت :تسهیالت بانکی
در چارچوب دستورالعملها قابل پرداخت است.
تنگناهای مالی همواره از مشکالت نظام بانکی بوده
است که ما با ورود به بازار بین بانکی در آینده مشکل
آن را برطرف میکنیم.
وی با بیان اینکه برنامهای برای افزایش این وام
نداریم ،افزود :اگر سقف این وام را باال ببریم ،تعداد
پرداختیها کاهش مییابد و توان بازپرداخت آن نیز
مشکل خواهد شد.
سیف درباره تعیین تکلیف نرخ جدید سود بانکی
گفت :اقتصاد نیاز به آرامش دارد و نباید با صحبتهای
تنش زا ،آن را به حاشیه ببریم .هر زمان که نرخ سود
بانکی در بانک مرکزی به نتیجه برسد ،سخنگوی
شورای پول و اعتبار که رئیس کل بانک مرکزی
است ،نتایج را اعالم خواهد کرد و یا به صورت
اطالعیه توسط بانک مرکزی اعالم خواهد شد.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد :باید دقیق ترین
اخبار را در این زمینه از بانک مرکزی بشنوید .نرخ
سود بانکی یکی از متغیرهای اصلی اقتصادی است
و شورای پول و اعتبار نسبت به آن حساسیت دارد
و در مورد آن بحث میکند .این موضوع در حال
بررسی است و نتیجه آن را شورا در اسرع وقت اعالم
خواهد کرد.

داراییهای مسدودشده ایران
پس از اجرای برجام آزاد میشود

سیف درباره داراییهای بلوکه ایران
و زمان آزادسازی آن ،گفت :بحث در
این زمینه هنوز زود است .هنوز برجام
اجرایی نشده و قرار است بخشی از
داراییهای ایران که در خارج از کشور
بلوکه شده است ،پس از احرای برجام
آزادسازی شود.
وی در پاسخ به پرسشی درباره آخرین
وضعیت ساماندهی موسسات غیرمجاز و
اینکه برخی از آنها مشکالتی را برای
سپردهگذاران ایجاد کردهاند؟ گفت :این موسسات
غیرمجاز به هیچ وجه مورد تایید بانک مرکزی
نیستند و هموطنان باید در جایی سپردهگذاری کنند
که مشکلی برای آنها ایجاد نشود ،این در حالی است
که این موسسات ریسک دارند.
پرداخت وام  10میلیون تومانی خرید
کاالهای ساخت داخل به همه مردم

رئیس کل بانک مرکزی خبر داد:کارت اعتباری
خرید کاالی ایرانی با حداکثر قدرت خرید  10میلیون
تومان برای کل اقشار جامعه صادر می شود.
ولیاهلل سیف با اعالم اینکه بانک مرکزی به
این نتیجه رسید که در رابطه با سیاستهای پولی،
در اقتصاد کشور تنگناهای مالی وجود دارد ،افزود:
کمبود نقدینگی یکی از تنگناهای مالی بود که باید
حل میشد.
وی تصریح کرد :مشکالت نظام بانکی و مسائل
انباشتهشده از سنوات گذشته ،بدهی باالی دولت به
نظام بانکی و مطالبههای معوقی  30تا  40درصد،
منابع بانکی را قفل کرده ،بهطوریکه حالت گردشی
خود را از دست دادهاند.
وی ابراز کرد :بهمنظور سرعت بخشیدن به رفع
تنگناهای مالی و جهت دادن به کاهش نرخ سود
بانکی ،بانک مرکزی بهعنوان بازیگر در سیستم بین
بانکی وارد بازار مالی میشود تا کمبود نقدینگی را
جبران کرده و به نرخ سود بانکی که به سمت پایین
حرکت میکند جهت دهد تا نرخ سود بانکی به دامنه
قابل قبول برسد.
سیف گفت :به دلیل برخی حساسیتهای موجود
که ممکن است به دستاوردهای تورمی آسیب بزند و
انباشت محصوالت تولیدی در انبارها به دلیل کمبود
سرمایه در گردش ،نظام بانکی نخستین اولویت خود
را تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اعالم
کرد و توصیه کرد تا حد امکان پروژههایی که قصد
شکلگیری با استفاده از منابع بانکی را دارند ،آغاز
نشوند تا نظام بانکی تمام توان خود را برای تأمین
سرمایه در گردش بگذارد.
وی عنوان کرد :سال گذشته بیش از  60تا 65
درصد از تسهیالت نظام بانکی برای تأمین سرمایه
در گردش واحدهای تولیدی اختصاص یافت تا در
این زمینه نظام بانکی توانایی پرداخت نزدیک به
280هزار میلیارد تومان را در قالب تسهیالت سرمایه
در گردش داشته باشد که البته این رشد پرداخت در
تسهیالت نشان داد که نظام بانکی در کنار جهتدار
عمل کردن ،نه تنها انقباضی عمل نکرده بلکه
انبساطی عمل کرده است.
رئیس بانک مرکزی با اشاره به انباشت تولیدات
در انبارها خاطرنشان کرد :سیاست بانک مرکزی در
شرایط کنونی حرکت به سمت تحریک تقاضا و ایجاد
بازار و تکمیل زنجیره صنعت است.
وی گفت :صدور کارت اعتباری خرید با نام
کارت خرید کاالی ایرانی که فقط میتواند به خرید
کاالهای ساخت ایران اختصاص یابد با حداکثر قدرت
خرید  10میلیون تومان ارائه میشود که به کل اقشار
جامعه تعلق میگیرد اما بهمنظور جلوگیری از ازدحام
این مهم بهتدریج و بر اساس یک برنامه زمانی انجام
میشود.
سیف فراهم کردن امکان خرید دین اسناد را
که ناشی از فروش مدتدار محصوالت واسطهای
کارخانجات ایرانی است ،از دیگر سیاستهای بانک
مرکزی بهمنظور حرکت به سمت تحریک تقاضا و
ایجاد بازار و تکمیل زنجیره صنعت اعالم کرد و
افزود :سومین اقدام ما مربوط به خودرو است که با
اولویت اتومبیلهای کرایه و خارج کردن اتومبیلهای
فرسوده انجام و بهتدریج دامنهدار میشود ،البته برنامه
برای یک مدت ششماهه است و تصور میکنیم که
این حرکت میتواند در تحرک دادن به اقتصاد مؤثر
واقع شود.

عبور حجم نقدینگی از مرز
 872هزار میلیارد تومان!
مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی اعالم کرد :رشد
نقدینگی در پایان شهریور با  ۱۱.۵درصد رشد نسبت به
اسفند سال گذشته به  ۸۷۲هزار و  ۷۵۰میلیارد تومان
رسید.
به گزارش فارس ،ابوالفضل اکرمی در جمع خبرنگاران با
اشاره به رشد  11.5درصدی نقدینگی در  6ماه اول امسال،
اظهار داشت :حجم نقدینگی تا پایان شهریور ماه به 872
هزار و  750میلیارد تومان رسیده که نسبت به شهریور
سال قبل  23.5درصد رشد داشته است .وی افزود :حجم
پایه پولی با  4.8درصد افزایش  137هزار و  500میلیارد
تومان محاسبه شد که نسبت به شهریور سال قبل 19.2
درصد رشد نشان میدهد .به گفته وی ،در  6ماهه امسال
 6.4درصد و  12ماه منتهی به شهریور ماه  3.6درصد رشد
داشته و به عدد  6.347رسیده است .مدیرکل اقتصادی
بانک مرکزی در خصوص سهم عوامل مختلف در رشد پایه
پولی گفت :بدهی بانکها به بانک مرکزی  4درصد کاهش
یافته و به  80هزار و  600میلیارد تومان رسیده و بدهی
دولت به بانک مرکزی  5.6درصد رشد کرده که عمدتا
بابت تنخواه بودجه بوده است .خالص بدهی دولت به بانک
مرکزی  7هزار و  390میلیارد تومان است.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و
شهرسازی خبر داد

 ۲۰هزار نفر ،متقاضی دریافت
وام۸۰میلیونتومانیخریدمسکن
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی از
سپردهگذاری بیش از  ۳هزار و  ۸۶۳میلیارد ریال توسط
 ۲۰هزار و  ۳۰۸نفر در صندوق پس انداز مسکن یکم برای
دریافت وام خرید مسکن خبر داد.
به گزارش مهر ،حامد مظاهریان در خصوص آخرین آمار
و اطالعات از صندوق پس انداز مسکن یکم ،گفت :آخرین
آمار از صندوق پس انداز مسکن یکم حاکی از آن است که
تاکنون  ۲۰هزار و  ۳۰۸مورد سپرده گذاری در این صندوق
برای دریافت وام خرید مسکن  ۸۰میلیون تومانی انجام
شده است.
وی بابیان اینکه مبلغ این سپرده گذاری بیش از  ۳هزار
و  ۸۶۳میلیارد ریال است ،افزود :با حذف برخی شرایط
در پرداخت تسهیالت این صندوق ،پیش بینی میشود که
استقبال از این تسهیالت افزایش پیدا کند .معاون مسکن و
ساختمان وزارت راه و شهرسازی با اشاره به اینکه در ابتدا
برای صندوق پس انداز مسکن یکم ،یک تامین اعتباری
پیش بینی شده بود اما فرآیند تعداد متقاضیان این سطح را
پر نمیکرد ،اظهار داشت :بنابراین برخی شروط از شرایط
الزم دریافت این وام حذف شد تا استقبال بیشتری از این
وام انجام گیرد .مظاهریان با بیان اینکه بانک مرکزی برای
اینکه این امکان تسهیالتی اجرا شود ،برخی شرایط را حذف
کرد ،افزود :این اقدام در راستای افزایش تعداد متقاضیان
انجام شده است تا تعداد بیشتری مشمول دریافت این
وام شوند .براساس این گزارش ،شرط استعالم فرم «ج»
همسر متقاضی ،شرط تاهل و شرط حداکثر  ۳سال عمر
واحد مسکونی و تبدیل آن به حداکثر  ۱۵سال عمر واحد
از شرایط دریافت وام  ۸۰میلیون تومانی مسکن حذف شده
است.

عبور حجم مطالبات معوقه بانکها
از مرز  210هزار میلیاردتومان!
خبرهای دریافتی از سیستم بانکی کشور نشان می دهد،
مطالبات معوق واقعی بانکها به بیش از  210هزار میلیارد
تومان افزایش یافته است.
به گزارش تسنیم ،در حالی مسئوالن دولت آمار رسمی
مطالبات معوق بانکها را بین  90تا  100هزار میلیارد تومان
اعالم می کنند که خبرهای جدید دریافتی از سیستم بانکی
حاکی است ،مطالبات معوق واقعی بانکها به مرز  210هزار
میلیارد تومان رسیده است.
بنابراین گزارش ،از این رقم ،حدود  100هزار میلیارد
تومان مطالبات معوق بانکها از بخش خصوصی و مردم
است و عالوه بر این مطالبات معوق بانکها از بخش دولتی
نیز به حدود  110هزار میلیارد تومان نزدیک شده است.
سال گذشته علی طیب نیا وزیر اقتصاد در کمیسیون
تلفیق مجلس مطالبات معوق بانکها را  150هزار میلیارد
تومان اعالم کرده بود که واکنشهای زیادی را درپی داشت
و در نهایت وزارت اقتصاد اطالعیه داد ،مبلغ  150هزار
میلیارد تومانی مطالبات معوق بانکی نقل شده از سخنان
وزیر اقتصاد شامل مجموع مطالبات استمهال شده از طرق
قانونی است که مطالبات معوق استمهال شده نیز به دلیل
عدم پرداخت ،دوباره به حساب مطالبات معوق بازمیگردد.
این در حالی است که حیدر مستخدمین حسینی -معاون
سابق حقوقی بانک مرکزی -نیز با این توضیح که مطالبات
معوق و وصول آن ثابت نمی ماند و حتی می تواند روزانه
تغییر کند به صراحت عنوان کرد که رقم بدهی های معوق
حداقل  100هزار میلیارد تومان است ،اما در واقعیت رقم
بدهی هایی که اصل آن به بانک ها پرداخت نشده تا حدود
 200هزار میلیارد تومان قابل تخمین خواهد بود به گونه
ای که بدهکاران نزدیک به  50درصد را استمهال کرده
و  50درصد مابقی را حتی استمهال هم نکردهاند و باقی
مانده است.
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داشتن بیش از یک حساب بانکی ممنوع میشود
مسدود شدن  ۳۸میلیون حساب بانکی راکد

مقامات بانک مرکزی اعالم کردهاند که براساس
برنامهریزیهای جدید ،قرار است هر فرد فقط یک حساب
بانکی داشته باشد و تمامی حسابها کددار شوند ،در عین
حال  ۳۸میلیون حساب بانکی راکد هم مسدود شد.
به گزارش مهر ،مقامات بانک مرکزی آخرین اقدامات،
برنامه ها و دستورات این بانک به بانکهای کشور برای
ساماندهی حسابهای راکد و بدون شناسه و کد ملی را
تشریح کردند.
حسابهای بانکی واحد میشوند

ارجمندنژاد مدیرکل مقررات ،مجوزها و مبارزه با پولشویی
بانک مرکزی در این باره گفت :بسیاری از حسابها با این
مضمون ،متعلق به افرادی است که مرحوم شدهاند و این
حسابها بسته نشده است .حسابهایی متعلق به مثال ۲۰
یا  ۳۰سال پیش است که آن زمان هنوز کد و شماره
ملی وجود نداشت ،یا حسابها متعلق به افرادی است که
سالها پیش از ایران رفته اند و دیگر بازنگشته اند و یا اگر
رجوع کرده باشند ،به بانک مراجعه نداشته اند.
این مقام مسئول در بانک مرکزی با بیان اینکه تعداد
حسابهای فاقد کد شناسایی کم است و بانک مرکزی
به بانکها دستور داده است که در اولین مراجعه این
افراد برای دریافت خدمات ،شماره ملی آنها را اخذ کند،
البته در حال حاضر این حسابها تعدادشان کاهش یافته
و اصالحاتشان رو به اتمام است اما برخی از حسابها
متعلق به اشخاص حقوقی است که تعداد آنها بیشتر است،
این حسابها فاقد شناسه ملی است.
وی با اشاره به اینکه شماره ملی برای اشخاص حقیقی
و شناسه ملی برای اشخاص حقوقی است که باید بانکها
آنها را اخذ کنند ،تصریح کرد :با همکاری سازمان ثبت،
الزم است که اشخاص حقوقی شناسه ملی خود را به
بانکها برای دریافت خدمات ارائه دهند.
ارجمند نژاد خاطرنشان کرد :اشخاص خارجی حقیقی
و حقوقی هم باید شماره فراگیر اتباع خارجی را از مراجع
ذی ربط دریافت کنند و به بانک مربوطه ارائه دهند تا
مشکل مسدودی حسابشان رفع شود؛ به ویژه برای
اشخاص حقیقی دقت بیشتری باید صورت گیرد .به عنوان
مثال ،برخی از موسسات غیرمجاز یا برخی موسسات قرض
الحسنه که بنا به عللی به مشکالتی برخورد کردند و در
بانکها ادغام شدند ،دارای چنین حسابهای فاقد شناسه
ملی بودند که به بانکهایی که در آنها ادغام و یا تجمیع
شدند ،منتقل شد و در حال حاضر به سرعت در حال
کاهش این حسابها هستیم.
مدیرکل مقررات ،مجوزها و مبارزه با پولشویی
بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود درباره
ساماندهی و تجمیع حسابهای متعدد افراد در یک حساب
اظهارداشت :اشخاص اعم از اینکه حقیقی یا حقوقی باشند،
می توانند در شرایط فعلی حسابهای متعددی به منظور
کارهای مختلف داشته باشند و این بستگی به ساختارهای

مالی شرکتها و وضعیت حقیقی و حقوقی افراد دارد .تعداد
شرکتها در کشور باال است و اینکه گفته می شود چندین
حساب بانکی متعلق به افراد است ،میانگین حسابها در
نظر گرفته شده است.
به گفته وی ،حسابهای متعدد برای افراد ،پدیده ای
نیست که به تازگی اتفاق افتاده باشد و متعلق به سالیان
پیش است که شرکتها برای مقاصد مختلف ،حسابهای
مختلفی را در بانکها افتتاح کرده اند؛ به همین ترتیب
امکان دارد که افراد حقیقی هم بنابه علل مختلف در چند
بانک حساب داشته باشند .فی نفسه طبق مقررات فعلی
بانکی این امر منعی ندارد اما براساس برنامه جدید بانک
مرکزی ،قرار است که این حسابها به سمت یک حساب
واحد و یونیک پیش بروند که این کار زمانبر است ،زیرا
نیازمند همکاری برخی دستگاه ها است .براساس این
برنامه ریزی ،هر فرد فقط دارای یک حساب بانکی خواهد
بود.
دالیل ایجاد حسابهای راکد بانکی

همچنین حمیدرضا آذرگون مدیر مجوزهای بانکی
بانک مرکزی هم در این باره گفت :حسابهای متعدد
بانکی ،میراث ساختار سنتی دهه های گذشته است و
بخشی از این حسابها راکد است .این حسابها در گذشته
باز شده و هر فردی ممکن است که آنها را داشته باشد و
مبالغ جزئی هم در آنها باقی مانده باشد .این حسابها
ماهیتا عندالمطالبه است و متقاضی باید آن را تعیین تکلیف
کند و این کار از عهده بانکها خارج است.
وی با اشاره به اینکه بخشی از این حسابها باعث
ایجاد دردسرهایی برای بانکها از جمله هزینه نگهداری
در دیتاها می شود ،تصریح کرد :این در حالی است که
براساس قانون فعلی ،هرکسی می تواند تعدد حساب داشته
باشد و این امر نیازبه اصالح قوانین دارد .به عنوان مثال،
فردی از شهری به شهر دیگر نقل مکان کرده و در شهر
قبلی دارای حسابی است که مانده آن  ۱۰هزار تومان
است .بخشی از بزرگ شدن آمارهای این حسابهای راکد
مربوط به همین موضوعات است.
دستورات تازه بانک مرکزی به بانکها

فرید کیان مدیر اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی
هم درباره  ۳۸میلیون حساب بانکی راکد عنوان کرد :این
 ۳۸میلیون حساب فاقد کدملی و شناسه ملی هستند و
یا متعلق به اتباع بیگانه فاقد شناسه ملی هستند .این
حسابها به نحوی نیست که فعال باشد اما عمده این
حسابها مسدود است .به عبارت دیگر ،این حسابها
مسدودی برداشت دارند و فعالیت بانکی برای دارنده آنها
امکانپذیر نیست.
این مقام مسئول در بانک مرکزی از دستورات بانک
مرکزی به چند بانک در دو روز پیش برای مسدود کردن
حسابهای اشخاص حقیقی فاقد کد ملی خبرداد و با بیان

اینکه این بانکها اینگونه حسابها را نبسته بودند ،گفت:
تمام افراد کشور در حال حاضر دارای کد و شناسه ملی
هستند و بانک مرکزی نمیپذیرد که حساب بانکی فاقد کد
ملی باشد و این موضوع در دستور کار قرار گرفته است.
وی به حسابهای شرکتهای حقوقی ،اتباع خارجی و
غیره که دارای شناسه ملی نیستند و البته تعداد آنها زیاد
نیست ،اشاره کرد و تعداد این حسابها را  ۴میلیون حساب
دانست و اظهارداشت :اینها باید از مراجع مربوطه شناسه
ملی را دریافت کنند.
کیان تصریح کرد :تعداد زیادی از  ۳۸میلیون حساب
بانکی سالیان قبل افتتاح شدهاند اما بانکها براساس قانون
نمیتوانند آنها را ببندد اما بانک مرکزی به بانکها اعالم
کرده که هیچگونه خدماتی را به دارندگان این حسابها
ارائه نکنند تا دارنده آن مجاب به مراجعه به بانک شود.
بانکها از این حسابها به عنوان «مسدود برداشت» یاد
میکنند و در اولین مراجعه دارنده ،حساب قابل استفاده
خواهد شد.
براساس آخرین آمار اخذ شده از بانکها و موسسات
اعتباری در پایان تیرماه سالجاری ،کل حسابهای بانکی
بالغ بر  ۴۱۰میلیون و  ۶۶۱هزار و  ۲۱۶حساب است که
این تعداد شامل حسابهای متعلق به اشخاص حقیقی و
حقوقی ایرانی و خارجی است .از این تعداد ۳۷۲ ،میلیون و
 ۱۰۲هزار و  ۶۰حساب دارای شماره ملی یا شناسه ملی و
یا شماره فراگیر اتباع خارجی هستند.
تعداد حسابهای بانکی فاقد شماره ملی ،شناسه ملی
یا شماره فراگیر اتباع خارجی  ۳۸میلیون و  ۵۵۹هزار و
۱۵۶حساب است که از این تعداد ،صرفا  ۲میلیون و ۴۴۲
هزار و  ۱۷۱حساب فاقد شماره ،فعال هستند ۳۶ .میلیون
و  ۱۱۶هزار و  ۹۸۵حساب هم اگرچه فاقد شماره هستند،
لیکن مسدود شده اند تا در اولین مراجعه مشتریان به بانک
ها و موسسات اعتباری ،شماره یا شناسه آنها اخذ و در
سوابق درج شود.
تعداد کل حسابهای اشخاص حقیقی ایرانی ۴۰۰
میلیون و  ۱۰۱هزار و  ۴۸حساب است و از این تعداد،
 ۳۶۶میلیون و  ۳۹۴هزار و  ۴۵۸حساب دارای شماره ملی
و تعداد  ۳۳میلیون و  ۷۰۶هزار و  ۵۹۰حساب فاقد شماره
ملی است .از این تعداد ۳۳ ،میلیون و  ۲۱۹هزار و۸۵۳
حساب مسدود شده تا دارندگان آنها در اولین فرصت،
اطالعات الزم را برای تکمیل پرونده های خود در بانک
یا موسسه اعتباری تکمیل کنند و صرفا تعداد  ۴۸۶هزار
و  ۷۳۷حساب فاقد شماره ملی متعلق به اشخاص حقیقی
در کلیه بانک ها و موسسات اعتباری وجود دارد که فعال
است .از مجموع  ۴۱۰میلیون و  ۶۶۱هزار و  ۲۱۶حساب
بانکی در کشور،تنها  ۴۸۶هزار و  ۷۳۷حساب یعنی حدود
 ۰.۱۲درصد ( ۱۲مورد در هر  ۱۰.۰۰۰حساب بانکی) متعلق
به اشخاص حقیقی ایرانی در کشور دارای فعالیت است که
فاقد شماره ملی است.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی پیشبینی کرد

رونق مسکن از نيمه دوم سال آينده

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با بیان
اینکه حباب قیمتی مسکن خالی شده است  ،گفت  :این کاهش
قیمت در دهههای اخیر بیسابقه بوده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،حامد مظاهریان با بیان
اینکه قیمت فعلی مسکن با کم کردن تورم سالهای اخیر از آن
 ،به نرخ سال  89بازگشته است  ،اظهار داشت  :رکود مسکن به
پایان رسیده است و آغاز دوران رونق را پیشبینی میکنیم .وی
با اشاره به شروع قطعی رونق مسکن از نیمه دوم سال آینده گفت
 :ممکن است قیمت مسکن از این هم پایینتر بیاید که البته این
پیشبینی با ریسک همراه است.
معاون وزیر راه و شهرسازی افزود  :مشکلی که انبوهسازان
دارند و نمیتوانند سود ساخت را کاهش دهند  ،نرخ سود باالی
بانکی است که بانکها در قبال تسهیالت ساخت مسکن از
انبوهسازان می گیرند.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با بیان اینکه انبوهسازان به

همین علت فروش واحدهای آپارتمانی خود را متوقف کردهاند و
منتظرند ببینند وضع آینده بازار مسکن چگونه خواهد شد ،گفت :
نرخ سود بانکی مشکل جدی است که بخشهای مختلف اقتصاد
را تحت تأثیر قرار داده است.
وی افزود  :اگر انبوهسازان از دریافت سود مورد نظر خود
چشمپوشی کنند  ،متضرر میشوند و به همین علت است که
سرمایهگذاری جدیدی در بخش ساخت مسکن صورت نمیگیرد
کم ساخت و ساز نشانههای بدی را به سرمایهگذاران
و این سو ِد ِ
میدهد.
مظاهریان گفت  :وقتی سود ساخت و ساز پایین و هزینه
های ان از خرید مصالح گرفته تا دریافت پایان کار و مراحل
اداری پایان عملیات ساخت و ساز  ،همچنین سودی که بانک
ِ
بابت بازپرداخت تسهیالت از انبوهساز دریافت میکند  ،باالست
؛ سرمایهگذار این کار را با سپردهگذاری سرمایه خود در بانک
مقایسه میکند و میبیند که بدون هیچ زحمتی میتواند سود

باالیی از سپردهاش دریافت کند و همین موضوع به رکود مسکن
انجامیده است.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با بیان
اینکه مشکل بانکهای تجاری برای پرداخت وام  60میلیون
تومانی مسکن  ،کمبود نقدینگی است  ،اظهار داشت  :طرح
کاهش سود سپرده بانکها میتواند به افزایش نقدینگی کمک و
پول خوبی را به بانکها تزریق کند  ،تا بانکها با این نقدینگی
بتوانند پرداخت وامهای  60میلیون تومانی مسکن را آغاز کنند.
مظاهریان درباره مشکلی که بانکهای تجاری با سود 21
درصدی وام  60میلیون تومانی مسکن دارند نیز گفت  :چون این
بانکها تجاری هستند  ،میخواهند در برابر مجمع عمومیشان
خود را سود ده نشان دهند؛ اگر چه آنها با همین تسهیالت با سود
 21درصد هم سودده هستند ؛ اما وقتی میتوانند کار سودآورتری
انجام دهند (مثال قرض بین بانکی با درصدهای باال بدهند ) ،
قطعا انگیزه پرداخت این وام کمتر خواهد بود.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران خبر داد

پایان آبان ،آخرین مهلت استفاده از سهمیههای بنزین  700تومانی
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
با تاکید بر حذف نشدن کارت های سوخت ،گفت :در حالی
پایان آبان ماه امسال استفاده از سهمیه بنزین  700تومانی
پایان می یابد که اکنون  400میلیون لیتر ذخیره از این
سهیمه باقی مانده است.
به گزارش ایرنا ،سیدناصر سجادی درباره اخبار منتشر
شده در برخی رسانه از حذف کارت سوخت ،تصریح کرد:
قرار نیست کارت های سوخت حذف شوند و همچنان
خودروها باید از طریق کارت ،سوخت گیری کنند.
وی یادآورشد :براساس مصوبه هیات وزیران ،سهمیه

بنزین  700تومانی تا پایان آبان ماه اعتبار دارد و پس از
آن باطل می شود.
سجادی با یادآوری اینکه هنوز  400میلیون لیتر از
سهمیه بنزین  700تومانی در کارت های سوخت باقیمانده
است ،گفت :پیش بینی می شود تا پایان آبان ماه امسال،
 50میلیون لیتر از میزان این سهمیه مصرف شود .سجادی
خاطرنشان کرد :بخشی از سهمیه بنزین  700تومانی
مربوط به خودروهایی است که دیگر تردد نداشته و یا اصال
وجود ندارند.مدیرعامل شرکت پخش فرآورده های نفتی
خاطرنشان ساخت :کارت های سوخت به هیچ وجه حذف

نخواهند شد و راهکارهای مختلفی برای تداوم استفاده از
این آنها ارائه شده اما هیچیک نهایی نشده است.
سجادی درباره موضوع مطرح شده مبنی براحتمال اخذ
مبلغ اضافی از رانندگانی که با استفاده از کارت جایگاه
داران سوخت گیری می کنند ،گفت :دولت موافق این روند
نیست و تمایل ندارد وجه اضافی از رانندگان گرفته شود.
به گزارش ایرنا ،کارت های سوخت در سال  1386برای
سهمیه بندی بنزین صادر و مقرر شد به مدت  6ماه از آن
استفاده شود اما  9سال از مدت زمان بهره برداری آن
سپری شده است.

وزیر راه و شهرسازی:

وام یکصد میلیون تومانی مسکن
فقط برای ساخت است

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه اجازه
هیجان و نوسان قیمتی در بخش مسکن را
نمی دهیم ،گفت:وام  100میلیون تومانی
فقط برای ساخت مسکن بوده و برای خرید
نیست.
به گزارش تسنیم ،عباس آخوندی با
اشاره به تحرکات دربخش مسکن اظهار
کرد :روند قیمت ها نشان داده که قیمت
مسکن تثبیت شده و ما با نوسان قیمتی
مواجه نخواهیم شد و اجازه هیجان و نوسان
قیمتی را دربخش مسکن نمی دهیم.
وی با اشاره به زمزمههای ارائه تسهیالت
 100میلیونی افزود:وام  100میلیونی فقط برای ساخت مسکن و سازنده های آن،
نه خرید مسکن است که سود آن مطابق با تسهیالت بانکی جاری دریافت می
شود.
وی در خصوص اجرایی شدن مسکن اجتماعی،تصریح کرد :در برنامه ششم
توسعه پیشنهاد جزییات مسکن اجتماعی مطرح و پس از آن اجرایی می شود.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه بخش مسائل مسکن در جلسه شورای پول
و اعتبار تصویب شده است ،اظهار کرد :به همین دلیل نیازی به مطرح شدن آن
دربسته خروج از رکود دولت نبود.

وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی خبر داد

حذف  3میلیون نفر از دریافت یارانه نقدی

وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی با
اشاره به اینکه طبق قانون مجلس باید
حدود 6میلیون نفر از دریافت یارانه نقدی
حذف شوند گفت :در حال حاضر تعداد
حذف شدگان از یارانه نقدی به مرز 3
میلیون نفر نزدیک شده است.
به گزارش تسنیم ،علی ربیعی درباره
تعداد حذف شدگان از دریافت یارانه نقدی
گفت:ما می خواهیم به تکلیف قانونی که
مجلس برای دولت در نظر گرفته ،برسیم.
طبق قانون مجلس حدود  6میلیون نفر
باید از دریافت یارانه حذف شوند.
وی در پاسخ به اینکه تایید می کنید که تاکنون 3میلیون نفر از دریافت یارانه
حذف شده اند افزود :نه این میزان 3میلیون نیست .بین 2میلیون نفر تا 3میلیون
نفر است .تعدادی نسبت به حذف یارانه اعتراض کرده بودند که یارانه ها پس از
بررسی وصل شده است.
برخی نیز پس از اعتراض به آنها ثابت شد که دارای اموالی که ما بررسی کرده
بودیم هستند به همین دلیل یارانشان وصل نشد.
ربیعی با اشاره به اینکه از طریق پایگاهها به فعالیتهای اقتصادی دسترسی
داریم ،اما به حسابهای بانکی سرک نکشیدیم گفت :تعداد افراد حذف شده از یارانه
همچنان در مرز نزدیک به 3میلیون نفر است.
حذف یارانه نقدی ُپردرآمدها که در سال جاری بر اساس قانون مصوب مجلس
با سرعت بیشتری اجرایی شده است ،بر اساس برخی اطالعات از وزارت تعاون،
کار و رفاه تا 11آبان ماه سال 94تعداد حذف شدگان به مرز  3میلیون نفر رسیده
بود.
رییس سازمان آموزس فنی و حرفه ای کشور:

 30درصد بیکاران ،فارغالتحصیالن
دانشگاهها و موسسات آموزش عالی هستند

رییس سازمان آموزس فنی و حرفهای کشور با بیان اینکه یکی از مشکالت
کشور بحث بیکاران فارغ التحصیالن است گفت :هم اکنون از هر  100فارغ
التحصیل تقریبا  19نفر بیکار و در جمعیت بیکاران ما بیش از  30درصد دارای
تحصیالت عالیه هستند و در این راستا طرح توانمندسازی مهارتی را برای
دانشجویان در دست است.
به گزارش ایسنا ،کوروش پرند در نشست کارآفرینی و رفع محرومیت اظهار کرد:
یکی از سیاستهای ویژه که می توان در استانها عالوه بر ایجاد کارخانهها و توسعه
صنایع ایجاد کرد ،توسعه کارهای کوچک و متوسط و مشاغل خرد و خانگی است
که با توجه به شرایط کشور ،اگر بخواهیم در کوتاه مدت و میان مدت موفقیتی در
اشتغال داشته باشیم ،نخستین کار ،توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط است.
وی افزود :نخستین طرحی که سازمان آموزش فنی و حرفهای اعالم آمادگی برای
اجرای آن را داشته و مصوبه شورای عالی اشتغال است ،توانمندسازی و آموزشهای
مهارتی برای روستائیان ،عشایر ،مناطق مرزی و محروم است.
پرند تصریح کرد :این مدل ،تجربه بیش از  30سال سازمان فنی و حرفهای است
که آسیب شناسی کامل شده و اساس و روش بر آموزشهای سیار است.
رییس سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور بیان کرد :این مدل هشت فاز دارد
که نخستین فاز نیازسنجی و آخرین فاز ارزشیابی را شامل می شود و فاز نخست
یعنی نیازسنجی در کل کشور انجام شده است.
معاون وزیر کار ،تعاون و رفاه اجتماعی گفت :موضوع دیگر که یکی از مشکالت
کشور ماست ،فارغ التحصیالن بیکار است و نرخ باالیی را دارند.
وی افزود :با بنیاد مستضعفان به این نتیجه رسیده ایم که در شهرستان قلعه گنج
مستقر شده و فعالیت کنیم و بعد از انعقاد قرارداد در این شهرستان حضور یافته و
برنامه های بلند مدتی در حوزه اجرای اقتصاد مقاومتی داریم.

جامعه

6
عضو کمیسیون اجتماعی خبر داد

طرح افزایش وام ازدواج
از  3به  10میلیون تومان در دستور کار مجلس
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت :طرحی در مجلس برای افزایش وام ازدواج به 10
میلیون تومان در حال بررسی است.
به گزارش ایسنا ،ایرج عبدی  ،اظهار کرد :این طرح قرار است که به قانون تبدیل شود
و دریافت آن با وثایق آسان خواهد بود .نماینده مردم خرمآباد و چگنی در مجلس گفت:
مبلغ فعلی وام ازدواج شوق مزدوج شدن را از جوانان میگیرد .وی افزود :وام ازدواج کنونی
باید افزایش پیدا کند تا جوانان برای انجام امر ازدواج ترغیب شوند .عبدی بیان کرد :ازدواج
مقولهای بسیار مهم است که با توجه به تاثیری که بر افزایش جمعیت دارد الزم است
بسترهای انجام آن را برای جوانان به وجود آورد .عضو کمیسیون اجتماعی اظهار کرد :در
حال حاضر اخذ وام ازدواج دردسرها و مشکالت زیادی دارد و افراد زیادی در صف هستند و
نمیتوانند همین رقم ناچیز را دریافت کنند.

دستگیری شیاد تبهکار به اتهام کالهبرداری
 4میلیارد تومانی با وثیقهگذاشتن اسناد
امالک ثروتمندان تهرانی در بانکها
متهمی که با دریافت وام های کالن اقدام به کالهبرداری از افراد پولدار پایتخت می کرد
در عملیات ویژه پلیس شناسایی و دستگیر شد.
به گزارش مهر ۵ ،آبان ماه امسال خانمی با مراجعه به کالنتری  ۱۳۷نصر به ماموران
اعالم داشت که بدون اطالع وی ،فرد یا افرادی با استفاده از سند مالکیت خانه اش در منطقه
سعادت آباد اقدام به گرفتن وام  ۴۰۰میلیون تومانی کرده اند.
شاکی در اظهارات اولیه اش به ماموران اعالم کرد :برای دریافت وام به بانک رفته بودم
که به بنده اعالم شد که سند خانه ام در رهن بانک ...شعبه سعادت آباد است!! بالفاصله به
شعبه مذکور در سعادت آباد مراجعه و در بررسی مدارک ارائه شده به بانک متوجه شدم که
سند خانه ام بدون اطالع بنده به شخص دیگری منتقل شده است.
با توجه به اظهارات شاکی ،ماموران تیم تجسس ویژه کالنتری  ۱۳۷نصر با مراجعه به
بانک و در ادامه اداره ثبت اطالع پیدا کردند که سند مالکیت متعلق به منزل شاکی با یک
وکالت نامه محضری دارای اصالت قانونی به شخصی بنام مهدی .ق منتقل شده اما شاکی
عنوان داشت که به هیچ عنوان این وکالت نامه از سوی وی صادر نشده است؛ مهدی در
محدوده سعادت آباد شناسایی و توسط ماموران کالنتری دستگیر  ۱۳۷نصر دستگیر شد.
با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع جعل و کالهبرداری و به دستور بازپرس شعبه چهارم
دادسرای ناحیه  ۲تهران  ،پرونده برای رسیدگی در اختیار پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران
بزرگ قرار گرفت .
مهدی پس از دستگیری و انتقال به پایگاه دوم پلیس آگاهی در اظهاراتش به کارآگاهان
گفت  :پدرم نزد شخصی بنام آقای حمیدرضا کاکاوند به عنوان راننده مشغول به کار است
و به این واسطه با این شخص آشنا شدم ؛ مدتی پیش حمیدرضا کاکاوند به بهانه پرداخت
کارمزد باال برای انجام یک عملیات بانکی  ،با وکالتنامه ای که از مالک خانه ( شاکی ) در
اختیار داشت و مدعی بود که آنرا برای انجام تمامی امور مالی و اداری [ از شاکی ] دریافت
نموده پیشنهاد داد که سند مالکیت خانه ی م شاکی ،بنام من منتقل کند تا او بتواند در ازای
رهن سند خانه  ،پول مورد نیاز شاکی را در قالب وام بانکی تهیه و برایش ارسال نماید؛ من
نیز در ازای گرفتن کارمزد قبول کردم تا این کار را انجام داده و با مراجعه به بانک و در ادامه
رهن گذاشتن سند ملک نزد بانک  ،مبلغ  ۴۰۰میلیون تومان وام از بانک تحویل گرفته و به
حمیدرضا کاکاوند بدهم .طی این مدت آقای کاکاوند همیشه عنوان می کرد که صاحبخانه در
خارج از کشور زندگی می کند و به دالیل مختلفی قادر به مسافرت به ایران نیست.
کارآگاهان در تحقیقات خود اطالع پیدا کردند که شاکی در حدود سه ماه پیش خانه
اش را به صورت مبله و در ازای دریافت ماهیانه  ۲۵میلیون تومان ،برای زندگی به شخصی
بنام حمیدرضا کاکاوند اجاره داده در حالی که بنا به اظهارات مهدی و پدرش ،این شخص
(حمیدرضا کاکاوند) تا چندی در منطقه قلهک سکونت داشته است.
در ادامه و با مراجعه به دفترخانه رسمی محل صدور وکالتنامه برای واگذاری اسناد
مالکیت خانه متعلق به شاکی به ارزش تقریبی  ۵میلیارد تومان ،کارآگاهان اطالع پیدا کردند
که حمیدرضا کاکاوند با جعل نامه ی منتسب به یکی از سفارتخانه های کشورهای همسایه
مدعی گردیده است که ایشان از سوی شاکی وکالت تام االختیار برای انجام امور مالی و
اداری در اختیار دارد و دفترخانه نیز با استناد به این نامه اقدام به صدور وکالتنامه بنام او و در
ادامه صدور سند مالکیت بنام مهدی کرده است .
با توجه به پیچیدگی پرونده و احتمال وقوع کالهبرداری های مشابه  ،کارآگاهان با بررسی
پرونده های مشابه اطالع پیدا کردند که اخذ وام هایی از شعبات مختلف بانکی و در واقع
کالهبرداری های مشابه دیگری در سطح شهر تهران انجام شده که طی آنها ،در مجموع
بیش از  ۴میلیارد تومان پول در قالب وام های بانکی دریافت گردیده و در تمامی آنها شکات
هیچگونه اطالعی از رهن امالک خود نزد بانک نداشته اند .در بررسی های به عمل آمده از
شکات اخیر نیز مشخص شد که فرد مشخصی با هویت های مختلف حمیدرضا کاکاوند ،پرویز
جداری عباسی و مرتضی ستاری فر ،ابتدا اقدام به اجاره خانه از آنها نموده و در ادامه و به
شیوه ای مشابه و با ارائه نامه مجعول منتسب به یکی از کشورهای همسایه اقدام به دریافت
وکالت محضری و دیافت وام از بانک کرده است.
در شرایطی که کمترین اطالعات در خصوص هویت واقعی متهم پرونده در اختیار
کارآگاهان پایگاه دوم پلیس آگاهی قرار داشت اما با انجام تحقیقات و اقدامات پلیسی ،
کارآگاهان موفق به شناسایی محل تردد متهم پرونده در منطقه قیطریه شده و با بهره گیری
از تصاویر متهم ،موفق به شناسایی و دستگیری وی شدند  .با دستگیری متهم بنام واقعی
پیمان (متولد  )۱۳۵۰و شناسایی مخفیگاه وی ،کارآگاهان در بازرسی از مخفیگاه متهم موفق
به کشف انواع مدارک شناسایی مجعول (گذرنامه ،گواهینامه ،شناسنامه) با هویت های مجعول
حمیدرضا کاکاوند ،پرویز جداری عباسی و مرتضی ستاری فر و همچنین امهار مجعول متعلق
به تعدادی از دفترخانه های رسمی و همچنین سفارتخانه یکی از کشورهای همسایه شدند.
متهم پس از دستگیری صراحتا به کالهبرداری از شکات پرونده و دریافت وام های چند
صد میلیون تومانی با استفاده از اسناد و مدارک مالکیت متعلق به آنها اعتراف کرد و گفت:
اولین بار در حدود سه سال پیش بود که به این شیوه اقدام به کالهبرداری  ۱.۵میلیارد تومانی
کردم ،پس از آن و به مدت دو سال در کشور یونان زندگی می کردم تا نهایتا طی این مدت
تمامی پول هایم تمام شد !!  .تصمیم گرفتم تا بار دیگر به ایران آمده و مجددا به همین
شیوه اقدام به کالهبرداری نمایم و حتی در چندین مورد نیز موفق به گرفتن وام های چند
صد میلیون تومانی شدم؛ قصد داشتم تا این بار نیز به همان شیوه گذشته پول مورد نیاز برای
زندگی در خارج از کشور را تهیه و این بار برای همیشه از کشور بروم که دستگیر شدم.
سرهنگ کارآگاه سعداهلل گزافی رئیس پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ ،با اعالم این
خبر به خبرنگار مهر ،گفت :با توجه به اعتراف صریح متهم به کالهبرداری های مشابه ،قرار
قانونی از سوی مقام قضائی صادر و متهم برای انجام تحقیقات تکمیلی و شناسایی دیگر
جرایم ارتکابی در اختیار پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفته است ،از شکات و
مالباختگانی که به این شیوه و شگرد مورد کالهبرداری قرار گرفتند دعوت می شود تا برای
پیگیری شکایات خود به نشانی جدید پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ واقع در جنت آباد
شمالی  -نرسیده به اتوبان آبشناسان مراجعه کنند.
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اعالم نحوه و زمان بررسی مدارک پذیرفتهشدگان
آزمون استخدامی آموزش و پرورش

وزارت آموزش و پرورش زمان و نحوه بررسی مدارک
پذیرفتهشدگان آزمون استخدامی را اعالم کرد.
به گزارش ایسنا ،وزارت آموزش و پرورش درخصوص
بررسی مدارک و مصاحبه استخدامی از معرفی شدگان سه
برابر ظرفیت آزمون استخدام پیمانی در سال  ،94اطالعیهای
صادر کرد.
متن اطالعیه که در سایت آموزش و پرورش منتشر شده،
به شرح زیر است:
«بدین وسیله به اطالع آن دسته از داوطلبانی که مطابق
اطالعیه روز شنبه  16آبان  94سازمان سنجش آموزش
کشور ،در ردیف معرفی شدگان سه برابر ظرفیت قرار گرفته
و یا دارای سهمیه خاص (ایثارگران ،خانواده شهداء و  )...در
آزمون استخدام پیمانی سال  1394آموزش وپرورش می
رساند؛ باتوجه به انتشار اسامی داوطلبان مجاز به شرکت
درمراحل بعدی (بررسی مدارک و مستندات،مصاحبه
وگزینش) آزمون استخدام پیمانی آموزش وپرورش روی
سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی http://
 www.sanjesh.orgاعالم می دارد:
بررسی مدارک و مستندات مربوط به ثبت نام در آزمون
و انجام مصاحبه استخدامی از آنان در دو مرحله براساس
کد" شغل -محل انتخابی " در استان مربوط به شرح ذیل و
مطابق جدول زمان بندی صورت می پذیرد.
مرحله اول :بررسی مدارک و مستندات ثبت نام در
آزمون
داوطلبانی که اسامی آنان در سایت سازمان سنجش
آموزش کشور در ردیف سه برابر ظرفیت آزمون استخدام
پیمانی آموزش و پرورش قرارگرفته و همچنین معرفی
شدگان دارای سهمیه ایثارگری که اسامی آنان در فایل
ضمیمه این اطالعیه درج شده است ،موظفند دراین مرحله،
اصل مدارک و مستنداتی که در زمان ثبت نام درآزمون
استخدام پیمانی در پرتال سازمان سنجش آموزش کشور
اعالم نموده اند را براساس کد" شغل -محل انتخابی " در
استان مربوط با مراجعه به محل تعیین شده جهت بررسی

ارائه نمایند .الزم بذکراست معرفی شدگان دارای سهمیه
خاص(ایثارگران ،خانواده شهداء و )...می باید مدارک و
مستندات مربوط به استفاده ازسهمیه مزبور و رشته شغلی
مرتبط را ارائه نمایند.
زمان و محل بررسی مدارک و مستندات ثبت نام در
آزمون:
 زمان انجام بررسی مدارک و مستندات ثبت نام درآزمون ،ازساعت  8تا  12صبح و  13تا  18بعداز ظهر ،در
فاصله زمانی  23الی  28آبان ماه  94خواهدبود.
تذکر :برنامه زمانی برای مراجعه معرفی شدگان جهت
بررسی مدارک و مستندات ،برحسب جنس /رشته شغلی
در پرتال اداره کل آموزش و پرورش استان محل خدمت
انتخابی داوطلب ،اعالم خواهد شد .لذا معرفی شدگان
مکلفند به منظور آگاهی از زمان مراجعه به محل بررسی
مدارک ومستندات به پرتال اداره کل آموزش و پرورش
استان محل خدمت انتخابی خود مراجعه نمایند .بدیهی
است درصورت عدم مراجعه درمهلت مقرر برای بررسی
مدارک ومستندات  ،به منزله انصراف از استخدام تلقی
خواهدشد.
مدارک الزم:
-1یک قطعه عکس تمام رخ  3×4تهیه شده درسال
جاری
-2اصل شناسنامه و یک برگ تصویر از تمام صفحات
آن
-3اصل کارت ملی و یک برگ تصویر پشت و روی آن
 -4اصل کارت پایان خدمت (برادران)
-5اصل دانشنامه یا گواهی نامه موقت براساس مدرک
تحصیلی مجاز (برابر کد" شغل -محل انتخابی ") و یک
برگ تصویر آن
 -6اصل معرفینامه رسمی از سازمان بهزیستی برای
معلولین
 -7اصل سوابق خدمت غیررسمی و تمام وقت در
دستگاههای اجرایی از  22بهمن ماه  1357به بعد که

حقوقشان از محل اعتبارات دولتی پرداخت شده است.
 -8گواهی سوابق خدمت تمام وقت مربیان پیش دبستانی
مورد تایید اداره آموزش وپرورش منطقه/شهرستان ( براساس
دستورالعمل شماره  118013مورخ  21شهریور )94
 -9گواهی سوابق خدمت تمام وقت نیروهای خرید
خدمات آموزشی دارای سوابق پرداخت بیمه ( .براساس
دستورالعمل شماره  118013مورخ  21شهریور )94
 -10مدارک مربوط به بومی بودن در کد شغل محل
انتخابی مطابق اطالعیه مندرج در زمان ثبت نام در آزمون
استخدام پیمانی روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور
 -11مدارک مربوط به فرهنگی بودن یکی از اولیاء
داوطلب( کارت شناسایی با کد پرسنلی و آخرین حکم
کارگزینی)
مرحله دوم :مصاحبه استخدامی
 -1معرفی شدگان سه برابر ظرفیت و داوطلبان دارای
سهمیه خاص ( ایثارگران  ،خانواده شهداء و )...که مدارک
و مستندات آنان در مرحله اول ،براساس کد" شغل -محل
انتخابی" در استان مربوط مورد تایید قرارگرفته است ،باید
فرم تایید مدارک و مستندات و معرفی نامه برای شرکت
در مصاحبه استخدامی (فرم شماره  )8را دریافت کنند و
مطابق زمان اعالم شده در فرم مزبور به مرکز مجری
مصاحبه استخدامی مربوط (استان مربوط به کد" شغل-
محل انتخابی") مراجعه نمایند.
الزم به ذکراست نحوه اقدام برای اخذ بخشی از هزینه
مصاحبه استخدامی مطابق ضوابط ومقررات مربوط توسط
مرکز مجری مصاحبه به داوطلبان اعالم خواهد شد.
داوطلب موظف است پس از تهیه نسخه ی از پرینت
"فرم اطالعات فردی" ازسایت دبیرخانه هیات مرکزی
گزینش به نشانی http://www.gozinesh.medu.
،irنسبت به تکمیل دقیق فرم و الصاق یک قطعه عکس به
آن اقدام و به همراه تصویر کلیه صفحات شناسنامه و کارت
ملی ،تحویل نماینده هسته گزینش مستقر در مرکز مصاحبه
استخدامی استان اقدام نماید.

مردی جوان که تنها به خاطر مهریه  ١٤سکهای همسرش
را خفه کرده است ،در جلسه بازپرسی ،مدعی شد که صداهایی
ناشناس او را وادار به جنایت کردهاند!
به گزارش شهروند 31 ،فروردین امسال مردی با کالنتری
 ١٠٦نامجو تماس گرفت و گفت که همسرش را به قتل رسانده
است .بالفاصله کارآگاهان جنایی راهی محل جنایت در آپارتمانی
در خیابان گرگان شدند .با حضور ماموران در این مجتمع قدیمی،
آنها با جسد زن جوانی روبهرو شدند که با روسری خفه شده
بود .شوهر این زن نیز که خودش با پلیس تماس گرفته بود در
حالی که سعی میکرد به شدت خونسرد رفتار کند ،به ماموران
گفت« :همسرم را کشتم چون با حرفهایش آزارم میداد.
همسرم همکالسی خواهر دامادمان بود و از این طریق با یکدیگر
آشنا شدیم و  ٦ماه بود که با هم زندگی میکردیم اما به خاطر
اختالفاتی که با هم داشتیم نتوانستیم در کنار هم زندگی خوبی
داشته باشیم .میخواستیم از یکدیگر جدا شویم اما او مهریهاش
را که  ١٤سکه بود میخواست .مرتب میگفت باید مهریهام را
بدهی .من هم که توانایی پرداخت آن را نداشتم ،سر همین
موضوع با او درگیر شدم .من در حالی که در اوج عصبانیت بودم

کنترل خود را از دست دادم و او را با روسریاش خفه کردم».
با اعترافات این مرد ،او همانجا در مقابل ماموران و احمدبیگی
بازپرس شعبه هفتم دادسرای جنایی تهران صحنه قتل را
بازسازی کرد و به این ترتیب بازداشت شد.
او با حضور در شعبه هفتم دادسرای جنایی تهران ،ادعاهای
عجیبی را مطرح کرد و گفت :درست بعد از ازدواج با همسرم
بود که دچار اختالالت روانی عصبی شدم .پیش از آن اصال این
حالتهای عصبی به سراغم نمیآمد و زندگی عادی داشتم اما
درست بعد از آشنایی با همسرم رفتارم تغییر کرد .مرتب عصبی
میشدم و وقتی این حالت به سراغم میآمد کسی نمیتوانست
جلوی مرا بگیرد .ولی اغلب خودم را کتک میزدم و سعی
میکردم به کسی آسیب نرسانم .بعد از مدتی هم به بیمارستان
رفتم و بستری شدم .بعد از مرخصی هم مجبور شدم روزی  ٥٠تا
 ٧٠عدد قرص بخورم تا آرام شوم .با این حال سعی میکردم در
زندگی با همسرم مشکلی نداشته باشم و او را اذیت نکنم .ما با
هم جر و بحث میکردیم ولی خیلی ادامهدار نبود .همسرم مرتب
از من میخواست تا برایش طال بخرم و من که وضع مالی خوبی
نداشتم نمیتوانستم خواستههایش را برآورده کنم .تا اینکه چند

روز قبل از حادثه ،درگیری ما بیشتر شد و من خانه را ترک کردم.
اما بعد از آن به خانه برگشتم و با همسرم صحبت کردم .او کمی
آرامتر شده بود ولی من چون قرصهایم را قطع کرده بودم کمی
حالم بد بود .به همین دلیل خوابیدم .وقتی بیدار شدم دیدم باز
هم همسرم حرف مهریهاش را به میان کشیده و از من میخواهد
مهریهاش را پرداخت کنم .برای همین عصبی شدم و از آنجا که
پول پرداخت مهریهاش را نداشتم ،او را با روسریاش خفه کردم.
بعد از آن سیگاری کشیدم و با پلیس تماس گرفتم.
او ادامه داد :من آن لحظه به شدت عصبانی بودم و از
طرفی صداهایی ناشناس مرا ترغیب میکردند که به سمت
همسرم بروم و او را به قتل برسانم .من هم تحتتأثیر این
صداها دست به این جنایت زدم .ولی باور کنید اصال قصد
قبلی نداشتم و نمیخواستم همسرم بمیرد .در یک لحظه
عصبی شدم و دست به این کار زدم .با این اظهارات و با توجه
به اینکه متهم ادعا کرد سابقه بیماری روانی دارد ،بازپرس
احمد بیگی دستور انتقال وی به پزشکی قانونی را صادر کرد
تا در آنجا تحت معاینه قرار گیرد و مشخص شود که هنگام
جنایت جنون داشته است یا خیر.

دزدان حرفهای که کلکسیونی از انواع سرقتها را در پرونده
خود دارند ،پس از دستگیری به  80فقره سرقت به ارزش یک
میلیارد تومان اعتراف کردند .متهمان به سرقت شبانه هفت
دستگاه خودپرداز نیز اعتراف کردند.
به گزارش جا م جم ،روزهای پایانی سال  93فردی با حضور
در پلیس آگاهی استان کرمان از سرقت اموال با ارزش خانهاش
خبر داد .ماموران با حضور در خانه مالباخته مشاهده کردند
گاوصندوق خانه تخریب و طال ،پول و اموال قیمتی داخل
آن سرقت شده و عالوه بر آن ،لوازم صوتی و تصویری نیز به
سرقت رفته است .با تحقیق از مالباخته و خانوادهاش مشخص
ب وقتی از مهمانی بازگشتهاند ،با صحنه
شد که آنها نیمهش 
سرقت رو به رو شدهاند.
همزمان با تشکیل پرونده قضایی ،کارآگاهان پلیس
آگاهی تحقیقات برای رازگشایی از این سرقت را آغاز کردند.
این در حالی بود که همزمان ،افراد دیگری نیز با حضور در
اداره آگاهی شکایتهایی را در رابطه با سرقت اموال قیمتی
خانهشان از جمله گاوصندوق حاوی طال ،پول ،اشیای قیمتی،
نقره ،تابلوفرشهای نفیس ،لوازم خانه و صوتی و تصویری
مطرح کردند.
بررسی پروندهها نشان میداد که شیوه سرقتها یکی بوده
و دزدیها توسط همان سارقان شبرویی انجام شده که پلیس
در تعقیبشان است .این در حالی بود که سارقان در جریان
سرقت برخی از خانهها گاوصندوقها ی  200تا  300کیلویی

را که نتوانسته بودند تخریب کنند ،با خود برده بودند.
با افزایش این شکایتها ،تحقیقات زیر نظر سرهنگ یداهلل
حسنپور رئیس پلیس آگاهی استان کرمان ادامه یافت .در
حالی که ماموران در جستوجوی سارقان خانهها بودند بعد
از چند ماه متوجه شدند دستبرد به خانهها متوقف شده و
ماموران با شکایتهای جدیدی در رابطه با سرقت مغازهها و
خودپردازهای موجود در سطح شهر کرمان رو به رو شدند.
دزدان در جریان سرقت از یک مرکز ترک اعتیاد ،داروهای
متادون را نیز دزدیده بودند .آنها پول چند دستگاه خودپرداز را
نیزسرقت کرده بودند.
اغلب محلهای سرقت به تجهیزات ایمنی از جمله دوربین
مداربسته و زنگ خطر مجهز نبود و به همین دلیل پلیس با
پیچیدگیهایی رو به رو بود اما تالش کارآگاهان اداره آگاهی
استان برای حل معمای این سرقتهای سریالی به طور
شبانهروزی ادامه داشت تا اینکه از یک ماه پیش سرقتها به
طور کامل متوقف شد .این در حالی بود که ماموران با کشف
سرنخ هایی متوجه شدند یک مرد ایرانی و یک تبعه افغان در
این سرقتهای سریالی نقش داشتهاند.
در ادامه جستوجوهای پلیسی ،ماموران مخفیگاه سارق
ایرانی را در یکی از محلههای شهر کرمان شناسایی و با
هماهنگی ماموران کالنتری  11او را پیش از فرار ،دستگیر
کردند.
در بازجویی اولیه از متهم ،او به سرقتهای سریالی از

مغازه ،خانه و خودپردازها با همدستی دوست افغان خود
اعتراف و عنوان کرد که همدستش به شهرستان ارومیه
گریخته و قصد دارد از آنجا کشور را ترک کند .ماموران
موضوع را به پلیس آگاهی آذربایجان غربی اطالع دادند و
با هماهنگی آنها موفق شدند چند روز پیش مرد افغان را
هم دستگیر کنند .در بازرسی مخفیگاه وی نیز بخشی از
اموال سرقتی کشف شد.
سرهنگ رضا بنیاسدی فرمانده انتظامی استان کرمان در
اینباره گفت :در تحقیق از این دو متهم که سابقه کیفری
نداشتند ،مشخص شد آنها یک سال پیش از وقوع سرقتها
در یک مرکز جمعآوری و فروش ضایعات با هم کار میکردند
که تصمیم به سرقت میگیرند و ابتدا به سرقت خانهها و بعد
به سرقت مغازهها ،اماکن و دستگاههای خودپرداز رو میآورند.
متهمان در جریان سرقتها همیشه چهره خود را میپوشاندند
تا ردی ازخود بر جای نگذارند .همچنین برای جا به جایی
اموال سرقتی از خودروهای دزدی استفاده میکردند.
وی اضافه کرد :متهمان تاکنون به سرقت چند دستگاه
خودپرداز و برداشت وجوه آن 10 ،فقره مغازه و اماکن مختلف و
نیز  63فقره اموال قیمتی خانهها در سطح شهر کرمان اعتراف
کردهاند .در بررسی اولیه ،ارزش اموال مسروقه یک میلیارد
تومان برآورد شده است بنابراین احتمال این که ارزش اموال
افزوده شود و سرقت های دیگری در پرونده این سارقان باشد
وجود دارد.

مرد جنایتکار«:صداها» فرمان قتل همسرم را صادر کردند!

دستگیری  2دزد حرفهای به اتهام  80فقره سرقت زنجیرهای
به ارزش یک میلیارد تومان از عابربانکها ،منازل و مغازهها در کرمان
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جدیدترین اظهارات سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت
پروندههای بابک زنجانی ،حمید بقایی ،موسسه میزان و بازداشتهای اخیر
سخنگوی دستگاه قضایی از افزایش شکایتها از سوی
دستگاههای مختلف کشور از رسانهها خبر داد.
به گزارش ایسنا ،حجت االسالم و المسلمین غالمحسین
محسنیاژهای در هشتاد و هفتمین نشست خبری خود با
اهالی رسانه با تسلیت شهادت امام سجاد (ع) گفت :رسانهها
می توانند در تعالی کشور و افزایش آگاهی مردم نقش مفیدی
داشته باشند ،اما به این شرط که رسالت خود را درست ایفا
کنند و در چارچوب قوانین و مقررات عمل نمایند.
وی با بیان اینکه نقد سازنده می تواند بسیار موثر باشد
گفت :اگر از طریق رسانه تحقیر ،توهین ،افترا و نشر اکاذیب
صورت گیرد ،عالوه بر لطمه به اعتماد مردم باعث ضربه زدن
به دستگاه قضایی خواهد شد.
سخنگوی دستگاه قضا با بیان اینکه شاهد افزایش شکایت
دستگاهها ،نهادها و افراد حقیقی و حقوقی از رسانههای مختلف
هستیم ،خاطرنشان کرد :در واقع شاهد افزایش شکایت علیه
خبرگزاریها ،مطبوعات و سایتها بوده ایم؛ لذا توصیه ما
همیشه این است که رسانه ها اگر در چارچوب قوانین عمل
کنند به نفع کشور است و امیدواریم که کمتر شاهد شکایت
ها باشیم.
دستگیری بیش از  30قاچاقچی مواد مخدر

محسنیاژهای ادامه داد :توقع بهحقی از جانب مردم از
دولت و قوه قضاییه وجود دارد؛ در واقع در چارچوب قوانین
و مقررات با همه کسانی که به حقوق مردم و امنیت کشور
تجاوز میکنند برخورد صورت میشود.
سخنگوی دستگاه قضایی ادامه داد :توقع مردم از دولت و
قوه قضاییه این است که با اشرار و قاچاقچیان برخورد بازدارنده
صورت گیرد؛ در واقع تالش فراوانی صورت گرفته و انجام
خواهد شد ،اما از مردم نیز در این زمینه استمداد می طلبیم که
به دستگاه قضایی دولت ،دستگاه انتظامی و سیستم اطالعات
کمک کنند.
وی خاطرنشان کرد :از فاصله نشست قبلی تا نشست
اخیر سی و چند نفر از قاچاقچیان بزرگ مواد مخدر با کمک
دستگاه نیروی انتظامی و سیستم اطالعاتی دستگیر شدند و
بیش از پنج هزار کیلو مواد مخدر از انواع مختلف در همین
فاصله دو نشست کشف شده است .واقعیت این است که این
افراد مجازات خواهند شد و در آن موقع مدعیان حقوق بشر
می گویند که چرا این افراد به مجازات رسیدند.
سخنگوی دستگاه قضایی خاطرنشان کرد :پنج هزار کیلو
مواد مخدر آن هم از انواع مختلف جامعه را به کجا می رساند؟
چه تعداد خانواده را به مرز فروپاشی می کشد؟ باید گفت که
دستگاه قضایی به حرفهای مدعیان حقوق بشر گوش نمی
دهد و آنها را مجازات خواهد کرد.
وی بیان کرد :در همین فاصله زمانی  7نفر از افراد شرور
و فراری که مزاحم نوامیس مردم بودند شناسایی شدند و در
حال حاضر بازداشت هستند.
محسنی اژهای در ادامه از دستگیری سارقین مسلح در
مشهد و خوزستان خبر داد و گفت :سرقت مسلحانهای در
مشهد و خوزستان صورت گرفته بود که با کمترین زمان
ممکن عوامل آن دستگیر شدند و توصیه شده که به این
پرونده هر چه سریعتر رسیدگی شود و در صورت اثبات جرایم
این افراد به مجازاتی که مستحق آن هستند برسند.
بازداشت چند نفر
به اتهام اقدام علیه امنیت ملی

محسنیاژهای تصریح کرد :افرادی که بر اساس گزارش
سیستم اطالعاتی کشور علیه امنیت ملی اقداماتی انجام داده
اند شناسایی و بازداشت شده اند و پرونده آنها در مرحله
مقدماتی است .از بیان جزئیات بیشتر در این راستا معذورم.
وی تصریح کرد :در طول شش ماه اول سال  251 ،94نفر
از اولیای دمی که حق قصاص داشتند و حکم بر قصاص قاتل
صادر شده بود از حق خود صرفنظر کردند و قصاص دیگر
صورت نمی گیرد ،البته این غیر از مواردی است که در دادسرا
اولیایدم رضایت دادند .همانطور که بارها گفته ایم قصاص،
حق شخصی است.
محسنی اژهای تصریح کرد :خبری مبنی بر دستگیری چند
نفر از سرشبکه های غیراخالقی در قزوین منتشر شد که باید
بگویم این خبر صحت ندارد و طی صحبتی که با دادستان
قزوین داشتم این موضوع را تکذیب میکند.
وی ادامه داد :در حال پرس و جو از فردی هستیم که
چنین خبری را منتشر کرده و می خواهیم بدانیم که اصال خبر
را از کجا آورده است.
پرونده بقایی همچنان در مرحله تحقیقات
مقدماتی است
محسنی اژهای در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه با گذشت
چند ماه از بازداشت بقایی ،اطرافیان وی اعالم کردند که
بازداشت وی غیرقانونی است .در مورد این پرونده توضیحات
الزم را ارائه دهید ،گفت :این پرونده در مرحله تحقیقات
مقدماتی است و وی بازداشت موقت است؛ البته پرونده وی
هنوز منجر به کیفرخواست نشده است.
وی ادامه داد :قوه قضائیه در صورتی که متوجه شود

اتهامی متوجه افراد است بر اساس اسناد طرف تحت تعقیب
قرار میگیرد و اگر ضرورت داشت که افراد بازداشت موقت
شوند کار انجام میشود ،اما اگر ضرورتی نبود،قرار دیگری
صادر میشود .تشخیص این امر بر عهده قاضی رسیدگی
کننده است.
محسنیاژهای تصریح کرد :اگر قراری که صادر شد به
اطالع متهم رسید و وی اعتراض داشت ،اعتراض وی در
دادگاه رسیدگی میشود و اگر دادگاه آن را پذیرفت و گفت
که الزام به قرار بازداشت نیست ،دادسرا موظف است که قرار
بازداشت را به قرار خفیفتری تبدیل کند ،اما اگر دادگاه
تشخیص داد که قرار بازداشت درست است ،اعتراض متهم
را رد میکند.
وی درباره پرونده مذکور و اظهارنظر افراد دیگر در مورد
این پرونده گفت :اگر افراد دیگری که در پرونده نیستند نسبت
به آن اظهارنظری داشته باشند ،بدیهی است که نظرشان
صحیح نیست.
نیازی نیست گفته شود «ب.ز»

محسنیاژهای در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه
وکیل میلیاردر نفتی مدعی شده بخشی از بدهی موکلش
پرداخت شده ،آیا این موضوع صحت دارد ،گفت :در مورد
پرونده بابک زنجانی تا حدودی که دادگاه در این مورد مجاز
است من اسم او را میبرم .باید بگویم که دادگاههایی که علنی
برگزار میشود در گذشته به این صورت نبود که رسانهها اجازه
انتشار داشته باشند ،اما در قانون جدید تبصرهای پیشبینی
شد و اگر چنانچه ضرورت ایجاب کرد و دادستان کل کشور
تشخیص داد و از رئیس قوه قضائیه درخواست کرد و رئیس
دستگاه قضایی اجازه داد ،میتوانیم در حدودی مسائل را
منتشر کنیم؛ لذا در این مورد چون اجازه داده شده نیازی
نیست که بگوییم «ب.ز»
وی ادامه داد :پرونده مذکور در حال رسیدگی است و پنج
جلسه دادگاه آن برگزار شد که جلسه بعدی فرداست.
محسنی اژهای با تاکید بر اینکه تا این لحظه هنوز پولی
واریز نشده است ،گفت :هم به متهم و به متهمان دیگر توصیه
میکنم که در زمان دفاع از خود به دیگران توهین نکنند؛ چرا
که این کار باعث میشود پرونده دیگری برای آنها در حین
دفاع باز شود.
وی افزود :کسانی که مسائل مربوط به این موضوعات را
در همان حدود منتشر میکنند ،مواظب باشند زیراآنها گاهی
میگردند و یک حاشیه پیدا میکنند و به آن میپردازند و
باعث میشود که گاهی خود حاشیه همراه با حاشیه شود
که باز مشکل ایجاد میکند؛ لذا هم از ناحیه متهم ،دادستان،
دادگاه و هم از ناحیه رسانهها همه باید سعی کنیم که با رعایت
حق و انصاف مطالب را بازگو کنیم .در این صورت مردم بیشتر
آن را میپسندند.
جرایم خشن در کشور کاهش داشته است
در ادامه نشست سخنگوی قوه قضائیه ،خبرنگاری
سئوال خود را اینگونه مطرح کرد که دشمنی  BBCبا
نظام بر کسی پوشیده نیست اما متأسفانه شاهدیم که این
شبکه اقدام به تشکیل کانالی در تلگرام کرده و اخبار را در
این کانال قرار میدهد ،آیا عضویت در کانال مذکور جرم
است؟ که محسنیاژهای پاسخ داد :این مواردی که از ناحیه
بیگانگان در نظر گرفته میشود ،مواردی است که آنها قصد
خیر و خدمت به کشور و مردم را ندارند .یادآوری میکنم که
امثال اینگونه شبکهها و سایتها که از ناحیه افراد بیگانه مثل
کشورهای شناخته شده مانند انگلیس مطرح میشوند ،قصد
کمک ندارند.
وی ادامه داد :صرفنظر از اینکه برخی از مسائل در ظاهر
ممکن است عناوین مجرمانه نداشته باشد اما باعث میشود
که افراد در دام گرفتار شده و منجر به مسائل مجرمانه شود و
برای آنها و خانوادههایشان مشکالتی را ایجاد کنند؛ لذا افراد
از اینگونه مسائل حتما اجتناب کنند.
خبرنگاری سئوال خود را اینگونه مطرح کرد که اطالعات
سپاه از فتنه چهارم و دستگیری جاسوس آمریکایی خبر داده،
آیا تمام افراد بازداشت شده خبرنگار بودهاند که محسنی اژهای
گفت :همه افرادی که دستگیر شدهاند خبرنگار نبودهاند و حتی
بعضی از آنها فعالیت رسانهای هم نداشتهاند ،البته بنده از این
موضوع که این افراد با فردی که مدنظر شماست ارتباط
داشتهاند ،خبر ندارم و به نظرم هم ارتباط مستقیمی بین آنها
نبوده است.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه
دادستان البرز از دستگیری یک کالهبردار  90میلیاردی در
یکی از کشورهای حوزه خلیج فارس خبر داده ،آیا شما از
جزئیات آن خبر دارید؟ گفت :متوجه فرد خاصی که شما
گفتید نشدهام .البته ما در کرج پرونده کالهبردای داریم که
بعضی از افراد در این زمینه بازداشت و برخی تحت تعقیب
قرار گرفتهاند.
خبرنگاری سئوال خود را اینگونه مطرح کرد که ماده
 36قانون مجازات اسالمی عنوان کرده که اسامی مجرمان
اقتصادی در پروندههای باالی  100میلیون تومان باید
رسانهای شود ،اما اسامی این افراد به صورت اختصاری اعالم
میشود ،در این زمینه توضیحات الزم را ارائه دهید و آیا مرجع
قضایی باید اسامی آنها را اعالم کند؟
محسنی اژهای پاسخ داد :این موضوع پس از قطعیت حکم
است .تفاوت قانون فعلی با قانون قبلی این است که پس از
قطعیت حکم الزامی برای اعالم اسامی نبود اما اکنون قانون
مطرح کرده که اسامی منتشر شود اما پس از قطعیت حکم.
وی ادامه داد :پس از اینکه حکم قطعی شد طبیعت ًا دستگاه
قضایی و اجرای احکام باید اسامی را منتشر کند و یادآور
میشوم که اکنون اسامی که حکمشان قطعی میشود با
عالمت اختصاری عنوان نمیشود.
خبرنگاری سئوال خود را اینگونه مطرح کرد که نماینده
معاونت راهبردی قوه قضاییه روز گذشته در جلسهای مطرح
کردند که جرایمی مانند تجاوز به عنف و مزاحمت نوامیس
افزایش یافته در حالی که پلیس مطرح کرده این جرایم
کاهش یافته است .منبع آماری قوه قضائیه در این زمینه
مربوط به کجاست و آیا این جرایم کاهش یافته یا خیر.
محسنی اژهای گفت :سعی کنید خبرهای مربوط به این
زمینه را از سخنگوی قوه قضائیه بشنوید؛ زیرا هر کسی
نمیتواند مطلبی را مطرح کند ،این موضوعات واقع ًا تخصصی
است.
وی یادآور شد :در خصوص این اتهام در بسیاری از مواقع
ممکن است کسی شکایت کند ولی این شکایت در مرحله
اولیه ثابت نشود .زیرا شاید در مرحله اولیه دلیلی وجود نداشته
باشد و ناگفته نماند که بسیاری از این شکایتها در دادسرا
ثابت نمیشود البته اگر در دادسرا هم ثابت شود امکان دارد
در دادگاه ثابت نشود.
وی افزود :عددی که در این موضوع مطرح شده اص ً
ال
صحت ندارد ،چرا که ممکن است این شکایتها را در یک
مجموعهای در قوه قضائیه خوانده باشد.
محسنیاژهای با تاکید بر اینکه در جرایم خشن ،ما شاهد
کاهش آن هستیم ،ادامه داد :در سالهای اخیر جرایم خشن
کاهش یافته ،البته امکان دارد در بعضی از استانها افزایش
و در بعضی دیگر کاهش داشته باشد اما در مجموع ما شاهد
کاهش جرایم خشن در کشور هستیم.
معاون اول قوه قضائیه ادامه داد :اینگونه از جرایم هر چقدر
هم که باشد چه کم و چه زیاد برای کشور خوب نیست؛ زیرا
نظام ما شایستگی این را دارد که هیچ خالفی در آن نداشته
باشیم .بنابراین حتی یک مورد از آن هم خوب نیست .کشور
ما از لحاظ امنیت اگر نگوییم نمونه است ولی حقیقت ًا مثالزدنی
است و شما میبینید در کشورهای همسایه یا آمریکا ناامنی
چگونه است .اگر از این دید نگاه کنید وضع کشورمان بسیار
خوب است ولی همین میزان جرایمی هم که هست نباید باشد
و باید به صفر برسد.
قوه قضاییه درباره بازداشتهای اخیر نباید
موضعی داشته باشد
محسنیاژهای در هشتاد و هفتمین نشست خبری خود با
رسانهها در پاسخ به سئوالی در مورد وضعیت پرونده جیسون
رضائیان گفت :حکم پرونده وی صادر شده ،اما این که تاکنون
ابالغ شده باشد یا خیر اطالع ندارم .ممکن است اگر به صورت
رسمی ابالغ نشده باشد وکیل مدافع وی از مفاد حکم اطالع
پیدا کرده باشد و آن را در جاهای مختلف بیان کرده باشد.
وی در پاسخ به سئوال دیگری در مورد موضع قوه قضاییه
در رابطه با بازداشتهای اخیر گفت :قوه قضاییه نباید موضعی
داشته باشد در واقع قوه قضاییه پروندهای را که تشکیل
میشود بر اساس ضوابط و قوانین رسیدگی میکند.
وی ادامه داد :برای تشکیل پرونده گزارش رسمی از
سیستم اطالعاتی به دادستانی تهران ارجاع میشود و مانند
همه پروندهها بر اساس قانون پرونده تشکیل میشود و به آن
رسیدگی میکنند.
از نظر قوه قضاییه حاشیه امنی
برای هیچ رسانهای وجود ندارد
محسنیاژهای در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه
آخرین پیگیریهای دستگاه قضایی در رابطه با فاجعه منا
چیست؟ اظهار کرد :کارگروهی در دادستانی کل کشور با
کمک وزارت امور خارجه ،وزارت ارشاد و معاونت حقوقی
ریاست جمهوری تشکیل و مطالبی مطرح شده و از لحاظ
اجرایی موضوع تعقیب میشود که در واقع تعقیب اصلی توسط
دادستان کل کشور و وزارت امور خارجه باید صورت گیرد.
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مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری:

بابک زنجانی دادگاه را با میدان شعبدهبازی
اشتباه گرفته است

ادعای 22میلیارد یورویی بابک زنجانی دروغی بزرگ است
وزیر دادگستری گفت:
داشتن  22میلیارد یورو پول
نقد که بابک زنجانی آن
را مطرح کرده ،یک دروغ
بزرگ است و دادگاه نسبت
به همه مسائل هوشیار
میباشد.
به گزارش ایسنا ،حجت
االسالم و المسلمین
مصطفی پورمحمدی در
حاشیه جلسه از گفتوگوهای راهبردی درراستای الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت،
درباره ادعای بابک زنجانی مبنی بر اینکه در حال حاضر  22میلیارد یورو پول نقد
دارد ،اظهار کرد :این موضوع یک دروغ بزرگ است ،چنین افرادی جسارت میکنند و
مردم را به سخره میگیرند اما دادگاه هوشیار است؛ هرچند اینها دادگاه را با میدان
مسخرگی و شعبده اشتباه گرفتهاند.
وی در پاسخ به سوال دیگری درباره اعتراض متهم ردیف اول پرونده موسوم
به نفتی به کارشناسیها خاطرنشان کرد :قاضی باید صالحیت کارشناس را تائید
کند .در واقع کارشناسان بانک مرکزی جزو برجستهترین و صاحب صالحیتترین
کارشناسان هستند.
وی ادامه داد :پول مملکت به تاراج رفته ،پولها را خورده و بردهاند می خواهند
بازی در بیاورند .آنها هدفشان این است که با این حرفها مردم را درگیر کنند؛ لذا
وکیل این آقا باید پاسخگو باشد که این پولها کجاست.
وزیر دادگستری درباره دیگر اظهارات بابک زنجانی در هفتمین جلسه دادگاه مبنی
بر اینکه «ساعت،انگشتر ،موتورسیکلتها و ماشینم را آتش بزنید اما به وزارت نفت
ندهید» خاطرنشان کرد :قباحت و جسارت دارد که اجازه دهیم حرفهای بیشرمانه
اینچنینی از سوی یک مفسد بزرگ زده شود.
خبرنگاری درباره صحت مختومه شدن یازده هزار پرونده در یک ماه در یکی
از استانها از وزیر دادگستری خواستار توضیح شد که وی اظهار کرد :بله چنین
موضوعی امکان دارد؛ زیرا از مدتها قبل رئیس قوه قضاییه دستور داده اند که
پروندههای قدیمی رسیدگی شوند .البته بسیاری از این پروندهها پروندههای کوچکی
هستند و متهمین بزرگ ندارند.
وی درباره دستاوردهای اخیر خود در روسیه گفت :این سفر در راستای برگزاری
کنوانسیون ضد فساد بود که  170کشور در آن عضو هستند و موضوعاتی مانند
پیشگیری از جرایم ،دولت الکترونیک  ،استرداد اموال به غارت رفته و پولشویی در آن
مطرح میشود .یک موضوع هم بحث بازرسیهاست .در واقع ایران یک مرتبه مورد
بازرسی قرار گرفته و سال آینده نیز نوبت بازرسی بعدی است.
وزیر دادگستری تصریح کرد :در این سفر توافقنامهای را با وزیر دادگستری روسیه
منعقد کردیم .درباره معاضدت قضایی و تبادل مجرمین نیز توافقنام ه استرداد تنظیم
کردیم که بزودی به امضاء میرسانیم.
وی همچنین دررابطه با زمین خواری که سوال یکی دیگر از خبرنگاران بود
گفت :موضوع زمینخواری مربوط به زمینهای فاقد شناسنامه است و بخش عمده
زمینخواریها بحث تغییر کاربری است ،بدین معنی که در زمین کشاورزی حق ندارند
ویالسازی انجام دهند.
پورمحمدی تصریح کرد :رقم باالی پرونده در این زمینه داریم البته خالهای
قانونی هم هست اما تالش میکنیم تا همین قانونی که داریم بدرستی اجرا شود.

خودکشی دانشآموز  14ساله با حلقآویز کردن
خود از پنکه سقفی اتاق در مازندران

 47روز از نخستین روز مدرسه سپری شده بود که فرشاد  14ساله پس از بازگشت
از مدرسه خودش را به پنکه سقفی اتاقش دار زد و به زندگی خود پایان داد.
به گزارش ابتکار ،معمایی که اینک عنوان یک خودکشی را با خود یدک میکشد،
در حالی در رستمکال در استان مازندران رقم خورده که حدود  2هفته قبل «هاوری»
 11ساله نیز در «اشنویه» آذربایجان غربی دست به خودکشی زد.
«فرشاد» روز یکشنبه  17آبانماه در حالی دست به خودکشی زده است که ظهر
بعد از بازگشت از مدرسه بدون هیچ نشانه غیرمعمولی ناهارش را صرف کرد و سپس
به اتاق خود رفت .اما حدود ساعت  4تا  4:30وقتی غیبت او مشکوک به نظر رسید،
خانوادهاش او را به حالت حلقآویز در اتاق یافتند .شنیدهها از یکی از همسایگان
خانواده این دانشآموز حکایت از آن دارد که خانواده فرشاد خانواده سرشناس و دارای
وضعیت مالی خوبی در منطقه هستند.
این در حالی است که وقتی «هاوری» دست به خودکشی زد بحثهایی درباره
درخواست مدرسه مبنی بر پرداخت پول از خانوادهها مطرح بود و گفته میشد که
«هاوری» به دلیل آنکه مبادا جلوی سایر دانشآموزان سرشکسته شود دست به
خودکشی زده است .با این حال شنیدهها از «رستمکال» حاکی از آن است که
نوشتهای از «فرشاد» به دست آمده اما هنوز هیچکس از متن آن خبر ندارد .گویا
خانواده «فرشاد» وقتی او را حلقآویز دیدهاند ،نوشتهای را در دستش یافتهاند.
«رستمکال» در نیمه نخست سال نیز یک خودکشی دیگر در خاطر دارد .زنی که
فیش تلفن خانهاشان رقم زیادی داشته و شوهرش از این بابت معترض و مشکوک
شد ه بود و میخواست از مخابرات ریزمکالمات را بگیرد ،جلوی اداره مشترکان با قرص
برنج به زندگی خود پایان داد.
قنبرنژاد ،نماینده معاونت راهبردی قوه قضائیه که در نخستین جلسه کمیته
پیشگیری از خشونت که در معاونت اجتماعی و پیشگیری از قوه جرم قوه قضائیه
سخن میگفت ،با بیان اینکه ایالم ،کرمانشاه و کردستان بیشترین میزان خودکشی را
در سال گذشته به خود اختصاص دادهاند ،گفت :براساس آمارهای موجود  50درصد
خودکشیها با شیوه مرسوم حلقآویز انجام میشود و مسمومیت با سم ،مسمومیت با
دارو ،سوختگی و استفاده از سالح گرم در ردههای بعدی شیوه خودکشی قرار دارد.
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مدیرکل بیمههای اجتماعی سازمان تامین اجتماعی تشریح کرد

جزئیات خرید نقدی و اقساطی بیمه
دوران سربازی و سابقه حضور در جبهه

مدیرکل بیمههای اجتماعی سازمان تامین اجتماعی
ضمن اعالم آخرین جزییات خرید بیمه خدمت سربازی
و حضور در جبهه گفت :براساس آخرین آمارها  ۱۱۰هزار
متقاضی خرید بیمه سربازی به شعب تامین اجتماعی
مراجعه کرده اند.
به گزارش مهر ،سیروس نصیری در مورد خرید بیمه
سربازی ،گفت :افرادی که قصد خرید بیمه خدمت سربازی
را دارند ،باید در زمان تقاضا بیمهپرداز سازمان تامین
اجتماعی باشند و قبل از تقاضا نیز دو سال سابقه پرداخت
حق بیمه داشته باشند که البته متصل بودن آن مهم نیست
و در مجموع باید سوابق آنها به دو سال برسد.
وی گفت ۷ :درصد پرداخت حق بیمه بر عهده بیمه شده و  ۲۳درصد نیز بر اساس مصوبه
مجلس بر عهده دولت است که با پرداخت حق بیمه ،فرد متقاضی می تواند از مزایای قانونی
استفاده و طول مدت سربازی خود را به جمع سوابق گذشتهاش اضافه کند.
نصیری با اشاره به اینکه مبنای محاسبه حق بیمه ،میانگین دو سال آخر قبل از تقاضا
است ،اظهار داشت :بر اساس تاریخ تقاضا و میانگین حقوق دو سال قبل از تقاضای خرید
بیمه ،نرخ حق بیمه محاسبه میشود که افراد میتوانند حق بیمه را هم یکجا و هم در اقساط
 ۱۲ماهه پرداخت کنند.
وی با تاکید بر اینکه افراد عالوه بر خدمت سربازی ،مدت حضور در جبهه را نیز میتوانند
خریداری کنند ،گفت :متقاضیان میتوانند عالوه بر دو سال خدمت سربازی ،طول مدت
حضور جبهه خود را نیز با همان شرایط خدمت سربازی از سازمان تامین اجتماعی خریداری
کنند تا جزء سوابقشان در نظر گرفته شود.
مدیرکل بیمههای اجتماعی تامین اجتماعی ادامه داد :البته شرایط بیمه جانبازان با مدت
حضور در جبهه برای افراد عادی فرق میکند.
نصیری با اشاره به اینکه در سال گذشته ۱۲۸ ،هزار نفر متقاضی خرید بیمه خدمت
سربازی بودند ،تاکید کرد :بر اساس آخرین آمارها در پنج ماهه اول امسال ۱۱۰هزار نفر
متقاضی به شعب تامین اجتماعی مراجعه کردند.
وی گفت :اگر فرد بیمه پرداز خاص تامین اجتماعی مانند رانندگان ،کارگران ،باربران و...
باشد ،در همان روز مراجعه ،اقدامات الزم برای خرید بیمه خدمت سربازی و حضور در جبهه
برای وی انجام می شود ،اما اگر فرد در کارگاه و یا شرکتی با بیمه اجباری فعالیت میکند،
طبق قانون حدود دو ماه زمان الزم است تا اول اینکه لیست حق بیمه وی توسط کارفرما
برای ما ارسال و همچنین سوابق وی محاسبه شود و در نهایت حداکثر زمان مورد نیاز برای
خرید خدمت دو ماه است .

دستگیری  2پرستار به اتهام فروش یک
نوزاد به یک خانواده بدون فرزند در کاشمر
زن جوانی که کارورز رشته پرستاری در یکی از مراکز درمانی شهر کاشمر بود ،از چندی
پیش نگران زندگی خالهاش شد زیرا خاله  35ساله «زهرا» بچهدار نمیشد و پس از چند سال
زندگی مشترک ،یک نوزاد را خریده بودند.
به گزارش ایران ،آنها به دنبال تهیهکردن شناسنامهای برای این نوزاد بودند که کارورز
بیمارستان فکری به نظرش رسید.این خانواده ،نیاز به گواهی والدت داشتند تا با ارائه آن به
ثبت احوال بتوانند شناسنامهای دریافت کنند .زهرا که در بیمارستان کار میکرد یک برگ از
اوراق اداره ثبت احوال را از آنجا سرقت و پس از تکمیل آن با استفاده از مهر مامایی محتویات
گواهی را تأیید کرد و این در حالی بود که نمیدانست به زودی نقشهاش فاش خواهد شد.
با مراجعه این خانواده به اداره ثبت احوال ،موضوع لو رفت و ماجرای خرید نوزاد و تخلف
دو کارمند بیمارستان تحت تحقیق پلیس قرار گرفت.
رئیس پلیس کاشمر در اینباره گفت :در پی اعالم شکایت نماینده حقوقی اداره
ثبت احوال کاشمر مبنی بر سرقت یا گمشدن برگ گواهی والدت نوزاد در یکی از
بیمارستانهای این شهر ،مأموران پلیس تحقیقات خود را آغاز کردند .سرهنگ ابوالقاسم
باقری افزود :مأموران پلیس با تحقیقات ویژه ،دو مظنون اصلی که توسط نماینده
حقوقی اداره ثبت احوال شهر معرفی شده بودند را به کالنتری احضار کردند.وی ادامه
داد :متهمان که کارشناس مامایی و کارورز پرستاری بخش زنان این بیمارستان بودند،
در کالنتری تحت بازجویی قرار گرفتند.
سرهنگ باقری اظهار کرد :متهم اصلی پرونده که کارورز رشته پرستاری بیمارستان است،
پس از مواجهه با مستندات موجود ،لب به اعتراف گشود و به سرقت برگه گواهی والدت و
سوء استفاده از مهر کارشناس مامایی اعتراف کرد.
فرمانده انتظامی کاشمر با بیان اینکه اوراق گواهی والدت یکی از مهمترین و حساسترین
مدارک جهت تنظیم سند سجلی و صدور شناسنامه است ،گفت :برابر قانون با هرگونه تخلف
در این زمینه به شدت برخورد میشود و بر همین اساس ،این دو متهم در اختیار دادسرا قرار
گرفتند.
گفتنی است ماجرای فروش نوزاد نیز در این تحقیقات مد نظر است.

دستگیری شرور هوسران به اتهام ربودن زن
جوان ،اخاذی 450هزار تومانی از همسر او و تالش
برای اخاذیهای بیشتر با تهدید به انتشار تصاویر
خصوصی زن ربوده شده در شهرری
يکي از اعضاي باند گروگانگيري در شهرری ،راهي بازداشتگاه پليس شد.
به گزارش مردم ساالری ،ساعت  19:35يازدهم آبان ماه برابر اعالم مرکز فوريتهاي
پليسي مبني بر يک مورد دستگيري آدمربا در آدرس تهران  -شهرري ،ميدان ساعي سريعا
ماموران کالنتري 131شهرري به موقعيت اعزام شدند.
با حضور ماموران ،شخصي به هويت «رحيم» که تبعه افغانستان بود به واحد مراجعه و
بيان داشت؛ همسرم به هويت «افسانه»  3هفته پيش در آدرس کهريزک خودرو زرد رنگي
را که  2نفر سرنشين داشت به سمت حسن آباد (منزل خواهرش) سوار شده که اين افراد
همسرم را به قزوين برده و  2هفته در منزلي به زور نگه داشته و با بنده تماس گرفتند و
درخواست پول کردند.
وي افزود :من نيز مبلغ  450000تومان کارت به کارت کردم که هفته پيش همسرم را
رها کرده و او بدون هيچ جراحت و مشکلي به منزل برگشت تا اينکه هفته گذشته فرد آدمربا
با موبايل همسرم تماس گرفت و وي را تهديد کرد که اگر سر قرار حاضر نشود و با وي رابطه
نامشروع نداشته باشد ،عکسهايي که از همسرم در داخل گوشي دارد را پخش ميکند.
شاکي ادامه داد :همسرم با آنها در آدرس شهر ري ،روبروي مترو شهرري قرار مالقات
گذاشت و او را دستگير کرديم .گفتني است ،متهم به هويت «غالم» توسط مامورين به
کالنتري منتقل گرديد.
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جدیدترین اظهارات سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت
پروندههای بابک زنجانی ،حمید بقایی ،موسسه میزان و بازداشتهای اخیر
ادامه از صفحه 7
وی ادامه داد :دادستان کل نامههایی را نوشته و وزارت
امور خارجه و دولت نیز به صورت جدی در حال پیگیری ماجرا
هستند .امیدواریم مدعیان حقوق بشر نسبت به این فاجعه
بزرگ به دلیل وابستگی حکام سعودی به آنها نخواهند از
پیگیری صرفنظر کنند.
سخنگوی دستگاه قضایی تصریح کرد :شعبهای در دادسرا
برای شکایت شاکیان در داخل ایران تعیین شده و تاکنون
تعدای شکایت کردهاند و افرادی که مایل باشند نیز میتوانند
شکایت خو را ثبت کنند.
سخنگوی دستگاه قضایی در پاسخ به سئوال یکی از
خبرنگاران در مورد این که یکی از معاونین شعب بانک ملی
جنوب تهران در اقدامی سازمان یافته مبلغ  840میلیارد تومان
به حساب خاصی واریز کرده و قصد داشته پس از تبدیل ارز
از کشور خارج شود گفت :در رابطه با این موضوع گزارشی به
وزارت اطالعات ارجاع میشود و آن را پیگیری میکنند .به
دلیل این که وزارت اطالعات سوار بر کار بود قبل از آنکه
آنها بتوانند اقدام عملی داشته باشند برخی از افراد را دستگیر
میکنند.
وی ادامه داد :در واقع قبل از این که جرمی شکل بگیرد
جلوی آن گرفته شده است؛ لذا جا دارد از وزارت اطالعات به
دلیل این که در کار سوار بودند کمال تشکر را داشته باشیم،
البته نمیتوان گفت که متهمین این پرونده چند نفر هستند و
هنوز کیفرخواستی در این راستا صادر نشده است.
خبرنگاری با اشاره به ماده  96قانون آیین دادرسی کیفری
از سخنگوی دستگاه قضایی پرسید که تا زمانی که جرم
متهم احراز نشده باشد طبق این قانون نباید اسمی از متهم
در رسانهها ذکر شود حال این که تعدادی از فعاالن رسانهای
در چند وقت اخیر بازداشت شدند و تعدادی از رسانهها نام این
افراد را به صورت کامل ذکر کردهاند؛ در واقع برخورد دستگاه
قضایی با این گونه موارد چیست؟
سخنگوی دستگاه قضایی گفت :از نظر قوه قضاییه هیچ
رسانهای حاشیه امن ندارد؛ در واقع هر موردی که مربوط به
مدعیالعموم بوده اقدامات صورت گرفته است .در طیفهای
مختلف نیز شاهد این موضوع بودهایم .در رابطه با تمامی
سلیقهها پرونده تشکیل شده است البته گاهی شاکی خصوصی
است و شکایت نمیکند و شکایت وظیف ه مدعیالعموم نیز
نیست .بنابراین این حاشیه امن تلقی نمیشود و اگر شکایتی
صورت بگیرد حتما رسیدگی میشود.
سخنگوی دستگاه قضایی با بیان اینکه حاشی ه امنی از
جانب قوه قضاییه برای هیچ رسانهای وجود ندارد ،ادامه داد:
حاشیه امن بدین معنی است که اگر کسی شکایت کند بگوییم
به این شکایت رسیدگی نشود ،البته هر شکایتی که در رابطه با
رسانه صورت بگیرد قوه قضاییه با آن برخورد میکند.
استعفای  12نفر از قضات
برای شرکت در انتخابات

محسنیاژهای درباره این موضوع که آیا در پرونده رییس
جمهور سابق کشورمان اتفاق تازهای افتاده است؟ گفت :هیچ
اتفاق خاصی در این پرونده نیفتاده است.
وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه اقدامات خبرنگاران
نفوذی که بازداشت شده اند در چه سطحی بوده و آیا آنها
توانسته اند اقدامی را علیه امنیت کشور انجام دهند؟ گفت:
من اطالع دقیقی از کار این افراد ندارم ،البته پرونده در مرحله
تحقیقات مقدماتی است و اتهام از نظر قاضی درست بوده و
اال آنها را بازداشت نمی کرد.
وی در پاسخ به سئوال مجدد خبرنگار مذکور مبنی بر
اینکه آیا آنها اقدامی را علیه امنیت کشور انجام دادهاند گفت:
اتهامشان همین است که مطرح شده و این موضوع در مرحله
بعدی بررسی میشود.
معاون اول قوه قضاییه درباره اینکه آیا دو نفر از وابستگان
رئیس جمهوری دستگیر شدهاند گفت :خیر ،از نهاد ریاست
جمهوری کسی دستگیر نشده است.
وی در پاسخ به سئوالی درباره اینکه بابک زنجانی در
دفاعیات خود مطرح کرده و گفته وزارت نفت  8/5میلیون
یورو به فرد عادی پول داده است ،گفت :از این موضوع
اطالعی ندارم ،البته باز تاکید می کنم که متهمان سعی کنند
دفاعیاتشان پایه و اساس داشته باشد.
سخنگوی دستگاه قضا درباره اینکه نظارت قوه قضاییه
به چه نحو است و آیا تخلفی در دولت یازدهم صورت گرفته
است؟ گفت :اینکه قوه قضاییه مستقل است ،اصل قانون
اساسی است و آیت اهلل آملی الریجانی نیز فرموده اند قوه
قضاییه مستقل است و این طور نیست که ما هیچ ارتباطی
با سایر قوا نداشته باشیم .در واقع تعاملی که باید باشد ،وجود
دارد.
وی با اشاره به اینکه دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی
کل کشور سازمان های وابسته به قوه قضاییه هستند گفت:
سازمان بازرسی ،قانون مفصلی دارد و می تواند بر همه دستگاه
های اجرایی و حتی دستگاه های اداری قوه قضاییه نظارت
کند .این سازمان در دولت یازدهم مرتبا گزارش میدهد و اگر
جرمی واقع شده باشد آن را به قوه قضاییه می فرستند و اگر

هم جرمی واقع نشده و تخلفی صورت گرفته باشد آن را به
قوه مجریه جهت اصالح می فرستد.
معاون اول قوه قضاییه ادامه داد :دیوان عدالت اداری نیز
وظایفش در قانون آمده و اگر دستگاه های اجرایی غیر دولتی
که مشمول قانون دیوان عدالت اداری هستند مصوبه ای
خالف قانون داشته باشند و کسی آن را اعالم کند ،یکی از
وظایفش این است که آن مصوبه را ابطال کند.
وی درباره این موضوع که روابط عمومی بهزیستی کشور
اعالم کرده مرکز بهزیستی معلولین در کرج در پرونده آزار و
اذیب معلولین تبرئه شده است آیا این موضوع صحت دارد؟
گفت :در مورد این پرونده برای دو نفر کیفرخواست صادر شده
اما هنوز حکم صادر نشده است؛ زیرا پرونده باید در دادگاه
رسیدگی شود.
محسنی اژهای درباره اینکه چه تعداد از قضات و کارمندان
قوه قضاییه برای شرکت در انتخابات آینده مجلس ،استعفا
داده اند گفت :از قضات  12نفر برای این انتخابات استعفا داده
اند و آماری از کارمندان قوه در این زمینه ندارم.
خبرنگاری سئوال خود را اینگونه مطرح کرد که فرد یا
افرادی که در تشکیالت دولتی شاغل بودند و اکنون در مراکز
خصوصی فعالیت دارند ،در مصاحبه ای که اخیرا انجام داده اند
به یکی از مقامات عالی رتبه مطالبی را نسبت داده اند و حتی
خبرنگار رسانه ما را که اخبار آن را منتشر کرده ،تهدید کرده
اند .آیا در این زمینه اعالم جرمی به دست شما رسیده است
که محسنی اژه ای گفت :هنوز به دست من چیزی در این
زمینه نرسیده است ،البته هیچ کس قصد توهین به دیگران
را ندارد و اگر کسی توهین کرد موارد آن در قانون پیش بینی
شده که اگر شاکی خصوصی هم نداشته باشد ،مدعی عموم
می تواند وارد مساله شود.
وی یادآور شد :اگر خبرنگار شما را تهدید کرده باشند کار
صحیح انجام نداده اند و این موضوع قابل پیگرد است.
قوه قضاییه دستوری مبنی بر عدم رسیدگی
به پرونده «میزان» نداده است

بر اساس این گزارش ،خبرنگاری سئوال خود را اینگونه
مطرح کرد که در رابطه با پرونده موسسه میزان مطالبی از
قبیل اینکه برخی از قضات در این پرونده تخلف داشتند و اینکه
قوه قضاییه دستور داده به این پرونده رسیدگی نکنند مطرح
شده است که محسنیاژهای گفت :در رابطه با قسمت آخر
سئوالتان باید بگویم که هیچ دستوری از سوی قوه قضاییه
مبنی بر عدم رسیدگی به این پرونده داده نشده است .وی
ادامه داد :یعنی چی که قضات تخلفی داشتند؟ سوالتان مبهم
است .قوه قضاییه نسبت به موسسات غیر مجاز حساسیت
داشته و دارد و قطعا با این گونه موضوعات برخورد میکند.
در رابطه با همین پرونده  8نفر بازداشت موقت هستند .یکی
از اهداف مهم قوه قضاییه این است که حقی از مردم ضایع
نشود و افراد به چیزی که از دست دادهاند برسند.
خبرنگاری دربار ه آخرین وضعیت پرونده کرسنت از
سخنگوی دستگاه قضایی سئوال کرد که وی در پاسخ گفت:
مدت زمان طوالنی از تشکیل این پرونده میگذرد و دیوان
عالی کشور آن را مشمول مرور زمان دانست .به این رأی
دیوان اعتراض شد و درخواست اعمال ماده  18شد ،درخواست
اعمال ماده  18پذیرفته شد.
وی ادامه داد :حکمی که قب ً
ال دادگاه در این پرونده صادر
کرده بود به قوت خود باقی ماند و مجدداً درخواست رسیدگی
فوقالعاده طبق ماده  477آیین دادرسی کیفری که همان
درخواست اعمال ماده  18است ارائه شد که باید ببینیم در
مسیر مراحل اداری به کجا میرسد.
محسنی اژهای در پاسخ به سئوال یکی دیگر از خبرنگاران
مبنی بر افزایش ورود مواد مخدر به زندانها گفت :متأسفانه
بخشی از این افراد واقع ًا به شکل پیچیدهای مواد را وارد زندان
میکنند و اگر سیستم اسکن وجود داشته باشد ،همه افراد
کنترل میشوند و یقین ًا این مساله کاهش پیدا میکند ،اما
چون بودجه الزم برای تجهیز همه زندانها و بازداشتگاهها
وجود ندارد ،ما همچنان شاهد ورود مواد مخدر هستیم .چندین
بار از ستاد مبارزه با مواد مخدر خواسته شده که بخشی از وجوه
خود را برای تجهیز زندانها اختصاص دهند که البته کمک هم
کردهاند اما کافی نبوده است.
سخنگوی دستگاه قضایی با بیان مثالی ادامه داد :مشاهده
کردهایم زندانی گاهی  700تا  800گرم و حتی یک مورد یک
کیلو و  100گرم مواد بلعیده بود .حاال هر چقدر هم بازرسی

بدنی کنند چون در شکم آن فرد قرار دارد بدون دستگاه اسکنر
قادر به کشف نخواهند بود .البته این آمار مربوط به زمانی
است که در سمت دادستان کل خدمت میکردم .گاهی حتی
ممکن است مأمور خاطی وجود داشته باشد که باید با آن
برخورد شود.
محسنیاژهای ادامه داد :گاهی هم برخی از خانواده ها
هستند که به جای کمک به زندانی در پوشش مالقات
حضوری به آنها مواد مخدر میرسانند .در هر صورت این
امری ناپسندی است و امیدواریم با کمک نیروی انتظامی،
سازمان زندانها ،دولت و ستاد مبارزه با مواد مخدر ،میزان
ورودی مواد را به داخل زندان کاهش دهیم.
مردم از قوه قضاییه مایوس نیستند

محسنی اژهای در ادامه نشست خبری با اهالی رسانه در
پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه رئیس بانک مرکزی گفته
تعدادی از نمایندگان مجلس به دنبال خرید و فروش موسسه
میزان بودند و اگر این طور است آیا از سوی قوه قضاییه
اقدامی صورت خواهد گرفت گفت :از مطلبی که شما بیان
کردید اطالع ندارم و اگر این گونه باشد آن را پیگیری خواهم
کرد.
محسنیاژهای در پاسخ به سئوالی درباره پرونده کرسنت
گفت :همانطور که اعالم کردم متهمان مجدداً درخواست
رسیدگی فوقالعاده دادهاند که باید ببینیم در مسیر اداری به
کجا میرسد.
وی در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران در مورد اینکه
برنامههای مهم قوه قضاییه در رابطه با برنامه ششم توسعه
چیست؟ گفت :برنامه را دولت باید انجام دهد ،قوه قضاییه
نیز در آن نقش خواهد داشت و نقطه نظرات خود را ارائه
خواهد داد .در حال حاضر کارگروهی برای تعیین نقطه نظرها
تشکیل شده ،اما باید گفت که شاید االن برای اعالم برنامه
زود باشد.
خبرنگاری از سخنگوی دستگاه قضایی در رابطه با
دستاوردهای سفر استانی رئیس دستگاه قضا به استان
مازندران پرسید که وی گفت :یکی از اهداف سفرهای استانی
سرکشی از نزدیک به همه حوزههای قضایی بود در واقع
مالقات از نزدیک و سرکشی از دستگاهها بسیار مفید است
و تا جایی که ممکن است در این سفرهای استانی مسائل را
بررسی و آنها را رفع خواهیم کرد.
وی ادامه داد :مواجهه چهره به چهره با مردم یکی از
اهداف ما در سفرهای استانی است .بازدید از زندانها  ،فضای
دادگستری ،فضای سبز و فضای پزشکی قانونی بسیار خوب
است و باید گفت که ما در برخی از زمینهها مشکالت بسیار
جدی از لحاظ بودجه داریم.
سخنگوی دستگاه قضایی خاطرنشان کرد :بارها اعالم
کردهایم آنجایی که دولت بخواهد به مردم کمک کند قوه
قضاییه پشت دولت میایستد ،برای مثال دولت به مردم قول
داده که بعد از توافق برجام به اقتصاد مردم کمک شود .ما نیز
در این راستا به دولت کمک خواهیم کرد.
وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اظهارات رئیسجمهور در
نمایشگاه مطبوعات دربار ه قوه قضائیه ،اظهار کرد :من هنوز
سخنرانی ایشان را نخواندهام تا بتوانم دقیق نظر دهم ،اما اگر
نقدی به قوه قضاییه وارد است ،باید گفت ما همواره از نقد
سازنده استقبال میکنیم؛ چرا که اگر نقد وجود نداشته باشد،
خود سازمانها بیشتر از مردم متضرر میشوند ،اما نقد غیر
از تخریب ،توهین و افتراست .اگر به گفته شما رئیسجمهور
گفتهاند که مردم از قوه قضائیه مأیوس نشوند ،باید بگویم
مردم از قوه قضائیه مأیوس نیستند و این حجم پروندههای
ورودی و مراجعات به قوه قضاییه شاهد سخنان من است.
محسنیاژهای ادامه داد :برخی به واسطه ارتباط با برخی
مقامات به دنبال حاشیه امن هستند ،ولی قطع ًا حاشیه امنی
نخواهند داشت و قوه قضاییه در رابطه با تخلفات بدون در نظر
گرفتن حاشیه امن برخورد میکند .سخنگوی دستگاه قضایی
با بیان اینکه نظرسنجیها نشان میدهد مردم نسبت به رفتار
بدون تبعیض قوه قضائیه به دانهدرشتها نظر خوبی دارند؛
اظهار کرد :چرا که داشتن پول زیاد و وابستگی به مقامات باال
یا دولت قوه قضائیه را از این موضوع باز نداشت.
خبرنگاری سئوال خود را این گونه مطرح کرد که مدیرکل
محیط زیست مازندران از حکم بازداشت برخی از شهرداران
مناطق مازندران خبر داده است ،چرا که زبالهها و پسماندهالی
شمالی کشور در جنگلها مدفون شده و وضعیت نامناسب را
رقم زده است آیا این مطلب صحت دارد؟
محسنیاژهای گفت :بین جرم و یک کار غیرصحیح
فرق وجود دارد ،همه باید برای سالمت محیط زیست
تالش کنیم .من در سفر به آمل هم صراحت ًا قول دادم
که هر کمکی در این زمینه از دست قوه قضائیه بربیاید
انجام میدهیم ،اما اگر قرار باشد برای جمعآوری زبالهها
دستگاهی خریداری کنند و یا بودجهای در نظر گرفته شود،
دیگر کار قوه قضائیه نیست.
محسنی اژهای خاطرنشان کرد :اگر کسی جرمی را مرتکب
شود ،ما ورود میکنیم ،ضمن اینکه اگر حکم بازداشت صادر
شود ،قطع ًا اجرا خواهد شد.
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وزیر اطالعات تشریح کرد

جزئیات اقدامات تروریستی در دزفول و سوسنگرد

وزیر اطالعات جزئیاتی از اقدامات تروریستی که اخیراً
در دزفول و سوسنگرد انجام شده بود را تشریح کرد.
به گزارش ایسنا ،حجت االسالم والمسلمین علوی در
نشستی خبری با اشاره به حساسیتهای ایام محرم و صفر
از این دو ماه به عنوان مقاطعی یاد کرد که جریانهای
تروریستی اهداف خود را از طریق ضربه زدن امنیت به
مراسم عزاداری این ایام با جدیت دنبال میکنند.
وی در ادامه با اشاره به امنیت بیبدیل جمهوری
اسالمی ایران آن را برای دشمنان غیرقابل تحمل دانست
و گفت :در سنوات گذشته آنها تمام توان خود را به کار
گرفتهاند تا از طریق دادن مأموریت جریانهای تروریستی
به هر نحوی از انحاء امنیت ایران را به چالش بکشند که
در نهایت با هوشیاری سربازان گمنام امام زمان (عج)،
اقدامات آنها کشف و عوامل آنها شناسایی و سرکردگانشان
به هالکت رسیدند و عملیات آنها خنثی شد که گزارش
اقدامات انجام شده به مردم ارائه شد.
وی که امنیت بیبدیل حاکم بر جمهوری اسالمی
ایران را عامل تحقیر دشمنان منطقهای و فرامنطقهای
ایران میخواند ،به انفجارهایی که اخیراً در نقاط مختلف
جهان از جمله تونس  ،پاستان ،ترکیه ،فرانسه ،عربستان
و ...شاهدش بودیم و در خالل آن مردم کوچه و خیابان
جان خود را از دست دادند اشاره کرد و یادآور شد که در
کنار این انفجارها امنیت حاکم بر ایران باعث شد تا عنوان
شود ایران از جمله اهداف تروریستها برای انجام عملیات
است ،و وی در ادامه گفت :فشار عملیاتهای نظامی روسیه
در سوریه نیز علیه تروریستها در کنار عوامل فوق باعث
شده که تروریستها و دشمنان ایران تالش مضاعفی را

برای به چالش کشیدن امنیت کشورمان به کار گیرند.
وزیر اطالعات کشورمان همچنین با اشاره به قرائت
بیانیه ایمن الظواهری در شبکه خبری  ،BBCآن را حرکتی
شیطنتآمیز خواند و یادآور شد :در این بیانیه که مشخص
شد متعلق به هفت هشت ماه قبل است ایمن الظواهری از
افراد القاعده خواسته بود که سالح خود را علیه یکدیگر بر
زمین گذارند و علیه ایران به دست بگیرند.
وی با تأکید بر اینکه پس از این رویکرد شبکه خبری
 BBCحساسیت وزارت اطالعات نسبت به فعالیت
گروههای تروریستی در کشورمان مضاعف شد به برگزاری
جلسات کمیته عالی تکفیری به ریاست خود و به صورت
فشرده اشاره کرد و گفت :ما به ادارات کل اطالعات در
استانها هشدارهای الزم را دادیم تا تمام حرکات مشکوک
را زیر نظر گرفته و به موقع برخورد کنند و علیرغم این
تدارکات دشمن برای انجام اقدامات تروریستی حرکاتی را
انجام داد که به لطف خدا تمام حرکات خنثی شد.
علوی با اشاره به دستگیری بیش از  10نفر از عوامل
تروریستی در  4استان گلستان ،مازندران ،تهران و سیستان
و بلوچستان گفت :آنها به دنبال این بودند که در برخی از

استانها عملیات تروریستی انجام دهند و خودروی افراد را
به زور از آنها گرفته و آنها را به قتل رسانده بودند که همگی
شناسایی و دستگیر شدند و بدین ترتیب عملیاتهایی که
بدنبال انجام آن بودند خنثی شد.
وی در ادامه عنوان کرد :همچنین  20نفر از عوامل
تروریستی که در غرب کشور به مقصد سوریه و عراق
تحرکاتی داشتند نیز دستگیر شدند.
وزیر اطالعات در ادامه به تشریح اقدام تروریستها در
صفیآباد دزفول پرداخت و با یادآوری اینکه در این حادثه
 2نفر از هموطنانمان که مشغول آماده سازی حسینیه برای
هلل الحسین (ع) بودند شهید و 2
مراسم عزاداری اباعبدا 
نفر مجروح شدند ،گفت :در فاصلهای بسیار کوتاه  14نفر
عوامل این حادثه تروریستی که  8نفر از آنها ضارب اصلی
بودند دستگیر شدند و در اختیار قوه قضائیه قرار گرفتند.
وی همچنین از دستگیری عوامل و خنثی شدن توطئه
یک تیم تروریستی در سوسنگرد خبر داد و گفت :این تیم
تروریستی که به فرمانداری و چند پاسگاه انتظامی حمله
کرده بود شناسایی و عوامل آن دستگیر شدند و مشخص
شد که مورد حمایت کشورهای مرتجع منطقه بودند.
علوی در ادامه با اشاره به امنیت حاکم بر کشور در
ایام محرم ،آن را نتیجه لطف خداوند ،ادعیه رهبری و
همکاری نیروهای نظامی و انتظامی اعم از سپاه ،ارتش،
بسیج و همچنین قوه قضائیه دانست .وی در پایان بار
دیگر به اشراف اطالعاتی سربازان گمنام امام زمان (عج)
در وزارت اطالعات تاکید کرد و یادآور شد که هرگونه
حرکت تروریستی قبل از اینکه به نتایجی بینجامد از جانب
سربازان گمنام امام زمان (عج) شناسایی و خنثی میشود.

دستگیری پسر معتاد به شیشه
به اتهام قتل هولناک  2پسر  5و  10ساله در غرب استان تهران

اولیای دم امیر علی پنج ساله که در شهرستان بهارستان
(غرب استان تهران) توسط مرد جوانی با ضربههای
چاقو بهطور هولناکی به قتل رسیده بود ،از قوه قضاییه
برای قاتل فرزندشان مجازات اعدام را در محل جنایت
درخواست کردند.
به گزارش جام جم ،شامگاه 22مهر امسال پسر پنج ساله
ای به نام امیرعلی با شنیدن صدای دسته های عزاداری از
خانه شان در یکی از محله های شهرستان بهارستان خارج
شد و دیگر بازنگشت .با شکایت خانواده این کودک ،جست
وجوها آغاز و روز بعد جسدش کشف شد.
همزمان با تشکیل پرونده ،مرد جوانی به عنوان قاتل
دستگیر و دراظهارات اولیه مدعی شد پس از توهم ناشی
از مصرف شیشه این کودک را ربوده و با ضربه های چاقو
کشته است .تحقیقات نشان می داداو شب جنایت در
سالمت کامل عقلی به سر می برده است.
متهم به قتل در رابطه با انگیزه واقعی اش سکوت
کرده و تحقیقات از وی ادامه دارد .تجسس ها نشان می
دهد متهم به قتل ،مقتول و خانواده او را نمی شناخته و
مشخص نیست با چه انگیزه ای پسر پنج ساله را کشته
است.
مادر داغدیده درباره شب گم شدن امیرعلی به جام جم
می گوید :شب حادثه پسرانم در خیابان طبل می نواختند.
پسر  9ساله ام که به خانه آمد ،سراغ برادرش را گرفتم که
گفت امیرعلی کنار پسر همسایه ایستاده است.
امیرحسین چند دقیقه بعد بیرون رفت و با حالتی نگران
بازگشت و گفت که از امیرعلی خبری نیست .همه جا را
جست وجو کردیم اما کسی از او خبری نداشت .شوهرم که
به خانه آمد ماجرا را برایش گفتم و دو نفری همراه تعدادی
از همسایه ها محله را گشتیم .احتمال دادیم وارد دسته
های عزاداری شده و با آنها رفته است .به تمام تکایا سر
زدیم اما کسی پسرم را ندیده بود.
وی اضافه کرد :پس از طرح شکایت در کالنتری،
ماموران با ما همراه شده و کوچه پس کوچه های شهر

را جستجو کردند اما اثری از امیرعلی نبود .ساعت  9و 30
دقیقه صبح روز بعد همراه ماموران اطراف شهرک را جست
وجو کردیم که ناگهان صدای چند کودک را آن حوالی
شنیدیم که می گفتند جسد یک بچه اینجاست.
مادر داغدیده تصریح کرد :وقتی خود را به آنجا رساندیم
با جسد پسرم رو به رو شدیم .نمی دانم پسرم به چه گناهی
کشته شده است .پسر خردسال همسایه به پلیس گفته
بود شب حادثه دیده مرد جوانی که محاسن داشته دست
امیرعلی را گرفته و او را با خود می برده است .پسر همسایه
وقتی امیرعلی را صدا زده مرد غریبه به او گفته عمویش
است و او را با خود می برد.
مادر مقتول که همچنان صدایش می لرزید ،ادامه داد:
با اطالعات به دست آمده ،ماموران تصویر رایانه ای عامل
جنایت را به دست آورده و او را تحت تعقیب قرار دادند.
در همین رابطه پلیس چند مظنون شناسایی کرد اما
هیچ کدام از آنها را شاهد شناسایی نکرد و آنها آزاد شدند
تا این که چند روز بعد مردی که اطراف خانه مان زیر پله
کوچکی را اجاره کرده و در آنجا همراه همسرش خوراکی
می فروخت ،به عنوان مظنون بازداشت شد.
با این که او محاسن خودرا تراشیده بود اما شاهد ماجرا
زمانی که او را دید و تصویر با محاسن وی را نیز نگاه کرد،
با یقین گفت این مرد همان مردی بود که شب حادثه
امیرعلی را با خود ش برد.
نمی دانستیم او اطراف خانه مان زندگی می کند و
مغازه دارد .من و خانواده ام عامل جنایت و خانواده اش را
نمی شناختیم .فقط می خواهم بدانم چرا بچه ام را کشت
و انگیزه اش چه بود .فقط از مسئوالن قضایی می خواهم
متهم را در محل جنایت اعدام کنند.
عامل قتل سپهر کوچولو در جنوب تهران در کمیسیون
ویژه پزشکی قانونی تحت معاینات سالمت روحی و روانی
قرار گرفت تا پس از بررسی وضعیت روحی او قرار جلب به
دادرسی متهم صادر شود.
 61روز از قتل هولناک پسر  10ساله در خیابان وحدت

اسالمی تهران می گذرد و مادر سپهر منتظر مجازات قاتل
پسرش است .او به جام جم می گوید :هنوز از قتل پسرم
شوکه هستم و تنها درخواستم قصاص قاتل است .سپهر
بی گناه کشته شد و قاتل هنوز نگفته انگیزه اش از قتل
پسرم چه بوده است.
وی اضافه کرد :پرونده را در دادسرا پیگیری می کنیم
تا قاتل به سزای کار خود برسد.
رسیدگی به پرونده قتل هولناک سپهر کوچولو ساعت
 14و  30دقیقه  10شهریور همزمان با کشف جسد سپهر
مقابل خانه شان در محله وحدت اسالمی آغاز شد.
بررسی ها نشان می داد ،این کودک برای خرید از خانه
خارج شده و ده دقیقه بعد جسدش در حالی که سرش
بریده شده بود مقابل خانه شان مشاهده شد .تحقیقات
پلیس از اهالی نشان داد ،آنها در زمان قتل مردی با لباس
آبی نفتی را مشاهده کرده اند که سراسیمه و در حالی
که چاقویی در دست داشت از کوچه خارج شد .ماموران
با بررسی تصاویر دوربین های مداربسته ساختمانی در
نزدیکی محل جنایت متوجه شدند ،مردی جوان پشت سر
مقتول وارد کوچه شده و دقیقه ای بعد چاقو به دست از
کوچه خارج شده است.
سه روز بعد با انجام تحقیقات گسترده قاتل سپهر
کوچولو در حالی که خون کودک روی لباسش بود حوالی
خیابان بهشت تهران شناسایی و دستگیر شد.
عامل جنایت که خود را اشکان  35ساله معرفی می
کرد ،در تحقیقات گفت :چندسالی است که شیشه مصرف
می کنم .روز حادثه صدایی را شنیدم که می گفت چاقو را
بردار و به خیابان برو ،وقتی به کوچه رفتم سپهر را دیدم.
پسر بچه را پیش از این در رویاهایم دیده بودم .صحنه
جنایت را به یاد نمی آورم و نمی دانم پسر بچه چگونه به
قتل رسیده است.
با اظهارات قاتل  35ساله او با دستور سجاد منافی آذر،
بازپرس شعبه سوم دادسرای امور جنایی به اتهام قتل عمد
بازداشت شد.

مرد موتورسوار که همچون شبحی در تاریکی با چاقو زنان
و دختران را مجروح میکرد ،سرانجام گرفتار شد.
به گزارش جام جم ،رسیدگی به این پرونده همزمان با
طرح شکایت های مشابه در شرق تهران در دستور کار پلیس
قرار گرفت .بررسی های پلیس نشان می داد ،مردی موتورسوار
با پرسه زنی در محله های نبرد و محالتی با حمله به زنان و
دختران جوان ،آنها را زخمی می کند.
یکی از قربانیان در شکایت خود گفت :در حال رفتن به
خانه بودم که در محلی خلوت موتورسواری سد راهم شد و با
جسم تیزی مثل تیغ ضربه ای به صورتم زد .او سپس از محل
گریخت .با صدای فریاد من ،اهالی به کمکم آمدند و به مرکز
درمانی مراجعه کردم.
در حالی که احتمال می رفت ،مرد موتورسوار برای انتقام

از زنان و دختران به مجروح کردن آنها از ناحیه صورت
اقدام می کند ،دو مرد نیز با مراجعه به پلیس شکایت های
مشابهی را مطرح کردند .بررسی این شکایت ها نشان داد،
آنها نیز توسط جوان موتورسوار از ناحیه صورت مجروح
شده اند .حمله مرد موتورسوار به زنان و مردان در شرق
تهران باعث ایجاد فضای وحشت و ترس در منطقه شده
بود که با توجه به حساسیت موضوع و با دستور سرپرست
دادسرای ناحیه  14تهران ،تیمی از ماموران سرکالنتری
ششم تهران تحقیقات گسترده ای را برای دستگیری متهم
آغاز کردند.
ماموران در نخستین گام با کمک شاکیان به چهره
نگاری از متهم پرداخته و چهره فرضی او همراه مشخصات
موتورسیکلتش در اختیار گشت های پلیس قرار گرفت.

سرانجام تحقیقات شبانه روزی در این زمینه به نتیجه رسید
و ماموران متهم را شناسایی و دستگیر کردند.
مرد موتورسوار پس از انتقال به شعبه یکم بازپرسی
دادسرای ناحیه  14تهران ،منکر هرگونه جرمی شد و ادعا
کرد ماموران او را به اشتباه دستگیر کرده اند؛ اما شاکیان پس
از مشاهده او ،اعالم کردند متهم همان مردی است که با چاقو
آنها را مجروح کرده است.
متهم پس از شناسایی توسط شکات به مجروح کردن
شش زن و مرد از ناحیه صورت اعتراف کرد ،اما هنوز انگیزه
خود را فاش نکرده است.
تحقیقات قضایی در این زمینه ادامه دارد و افرادی که از
متهم شکایت دارند برای شناسایی او و طرح شکایت می توانند
به شعبه یکم بازپرسی دادسرای ناحیه  14مراجعه کنند.

دستگیری پسر شرور به اتهام تیغ کشیدن به صورت  6مرد و زن با انگیزه نامعلوم در شرق تهران

قتل مادربزرگ  79ساله توسط نوه  20سالهاش
به خاطر  33هزار تومان پول ،یک گوشی تلفن
همراه و  2کیسه برنج در گرمسار!
نوه  20ساله در جریان سرقت از خانه مادربزرگش ،با همدستی دوستش او را به قتل
رساند.
به گزارش جام جم ،سرهنگ غالمحسن پاکدامن ،فرماندهی انتظامی شهرستان
گرمسار درباره دستگیری این دو متهم گفت :روزهای پایانی هفته گذشته عروس خانواده
برای سرزدن به مادر شوهرش به خانه او در یکی از محله های گرمسار رفته بود که
مشاهده کرد در حالی که دهان و دست و پای زن  79ساله بسته شده ،به قتل رسیده است.
او همسایه ها را خبرکرد و بعد موضوع را به پلیس اطالع داد .ماموران با حضور در خانه زن
سالمند مشاهده کردند ساعت ها از مرگ او می گذرد و  33هزار تومان پول ،یک دستگاه
گوشی تلفن همراه و دو کیسه برنج از خانه او سرقت شده است.
وی اضافه کرد :همزمان با تشکیل پرونده قضایی و تحقیق از خانواده مقتول مشخص
شد آنها نمی دانند چه کسی پیرزن را کشته است .این در حالی بود که ماموران به سرنخ
هایی دست یافتند که نشان می داد پیش از این نوه  20ساله مقتول که فردی سابقه دار
است ،پیشتر به اتهام سرقت از خانه مادربزرگش بازداشت ،اما با رضایت وی آزاد شده بود .با
کشف این سرنخ ،روند رسیدگی به پرونده وارد مرحله جدیدی شد.
فرماندهی انتظامی شهرستان گرمسار تصریح کرد :در این مرحله مرد جوان تحت تعقیب
پلیس قرار گرفت و دستگیر شد .او با انتقال به پلیس آگاهی به قتل مادربزرگش با همدستی
دوست سابقه دارش اعتراف کرد .با تحقیق از او مشخص شد آنها ابتدا نقشه سرقت از خانه
مادربزرگش را طراحی کرده اند ،که زمان اجرای نقشه ،پیرزن متوجه ماجرا شده است.
بنابراین با لو رفتن ماجرا تصمیم به کشتن وی گرفته اند .بعد از قتل 33 ،هزار تومان ،یک
دستگاه گوشی تلفن همراه و دو کیسه برنج را دزدیده و متواری شده بودند.
وی گفت :با اعتراف متهم به قتل ،همدست سابقه دارش هم تحت تعقیب پلیس قرار
گرفت و دستگیر شد .او در مواجهه حضوری با نوه مقتول به همدستی با وی در این جنایت
و سرقت اموال مقتول اعتراف کرد.

دستگیری زن خیانتکار به اتهام همدستی با
مرد جنایتکار در قتل همسرش پس از افشای
رابطه پنهانی آنها در استان تهران
انتقامگیری از مرد میوهفروش که با زن متأهل رابطه داشت ،کینهای را در دل این مرد به
وجود آورد که دو سال بعد از حادثه ،شوهر زن را به قتل رساند.
به گزارش شرق ،یک سال قبل زنی به مأموران پلیس خبر داد شوهرش خود را حلقآویز
کرده و جانش را از دست دادهاست .وقتی مأموران به خانه این زن رفتند متوجه شدند صحنه
جرم بههم خورده و جسد این مرد روی زمین افتادهاست.
زن جوان گفت« :صبح که بیدار شدم شوهرم را در خانه ندیدم بعد که از اتاق
خواب بیرون آمدم ،دیدم جسد حلقآویز شدهاش در حیاط است ،بالفاصله به خانه
برادرشوهرم رفتم که از او کمک بگیرم ،اما او درخانه نبود بعد به خانهام برگشتم و
جسد را از باالی طناب پایین آوردم در این هنگام همسر برادرشوهرم هم آمد و بعد
من موضوع را به مأموران خبر دادم».
وقتی جسد به پزشکی قانونی انتقال یافت و بررسیهای الزم انجام شد ،متخصصان گزارش
دادند کیومرث ٣٥-ساله -به قتل رسیده است .آنها گفتند این مرد ابتدا خفه شده و سپس
جسدش را حلقآویز کردهاند .با توجه به این گزارش بود که مأموران کبرا  -همسر کیومرث  -را
بازداشت کردند .هرچند این زن قصد مقاومت داشت ،اما بعد از چند روز لب به اعتراف گشود و
گفت :من و شوهرم به خاطر اعتیادی که شوهرم داشت ،مشکل داشتیم .مدتی بعد از ازدواجمان
و درحالیکه دو فرزند کوچک داشتم ،با مردی که میوهفروش محل بود آشنا شدم .او هم اعتیاد
داشت اما اعتیادش آنقدر شدید نبود که همه بفهمند و تفریحی از مواد استفاده میکرد .رابطه
ما خیلی خوب شد ه بود و من مرتب او را میدیدم .تا اینکه شوهرم متوجه این ماجرا شد و از
شدت ناراحتی از من خواست هاشم را به خانه بیاورم او گفت اگر این کار را نکنی تو را میکشم.
من هم بدون اینکه به هاشم بگویم برای چه او را به خانه دعوت میکنم ،گفتم یک شب به
خانه بیاید و مدعیشدم شوهرم در خانه نیست .کیومرث در اتاق مخفیشدهبود .وقتی هاشم
وارد شد و نشست از من خواست تا برایش منقل آماد ه کنم کمی تریاک بکشد .سیخ را هم گرم
کرده و مواد را روی آن چسباند ه بود که شوهرم از اتاق بیرون آمد و با هاشم درگیر شد او با
سیخ داغ قسمتهای حساس بدن هاشم را سوزاند و بعد هم او را از خانه بیرون کرد .من هم
کتک مفصلی از شوهرم خوردم.
متهم گفت :بااینحال ،به رابطهام با هاشم ادامهدادم .چون دیگر شوهرم را دوست نداشتم.
در این مدت هاشم روزبهروز کینهاش از شوهرم بیشتر میشد .دو سال از این ماجرا گذشته
بود ،اما او نتوانست خودش را راضی به گذشت کند .تا اینکه شب حادثه به من مقداری پودر
سفیدرنگ داد و گفت آن را داخل غذای شوهرم بریزم .وقتی این کار را کردم و شوهرم غذا را
خورد از هوش رفت .هاشم وارد خانهشد و شوهرم را خفه کرد و بعد هم جسدش را از طناب
آویزان کرد تا قتل را خودکشی جلو ه دهیم.
بعد از اعترافات این زن ،هاشم هم بازداشت شد او گفت :من و کبرا با هم نقشه قتل را
طراحی کردیم .وقتی من گفتم میخواهم شوهرت را بکشم هیچ مخالفتی نکرد ،او خودش
راضی به این کار بود .اعترافاتی هم که کرده درستاست و من هم آنها را قبول دارم.
با توجه به این اعترافات و سایر مدارک بهدستآمده پرونده تکمیل و با صدور کیفرخواست
برای رسیدگی به شعبه  ١٠دادگاه کیفری شماره یک استان تهران فرستادهشد.
متهمان هفته گذشته برای پاسخگویی به اتهام قتل عمد در دادگاه حاضر شدند .بعد از اینکه
کیفرخواست از سوی نماینده دادستان خواندهشد و اولیایدم که دو فرزند صغیر مقتول و پدر و
مادرش بودند درخواست قصاص را مطرح کردند.
ابتدا هاشم متهم ردیف اول در جایگاه حاضر شد .او اتهام قتل را رد کرد و گفت :من اصال
نمیدانم شوهر کبرا چطور کشتهشد .البته منکر اختالفم با او نیستم .دو سال قبل وقتی که او
فهمید من با همسرش رابطه دارم ،ناراحت شد و من را سوزاند ،اما دلیلش فقط این نبود که روی
 ٣٠میلیون تومان بدهی تا گذشت کنم؛ چون من این
زنش تعصب داشت .او به من گفت باید 
پول را نداشتم من را سوزاند و بعد رهایم کرد .راستش من اصال میلی به رابطه با کبرا نداشتم.
کبرا خودش تالش میکرد با من رابطه داشتهباشد و بارها گفت ه بود اگر قبول نکنم با من رابطه
داشت ه باشد .بالیی سرخودش میآورد.
سپس نوبت به متهم ردیف دوم رسید او نیز اتهام را رد کرد و گفت :شوهرم فهمید ه بود من
و هاشم رابطه داریم ،اما میدانست رابطه ما در حد صحبت تلفنی است و بیشتر از آن رابطهای
نداشتیم من شوهرم را دوست داشتم .هرچند از او ناراحت بودم .شوهرم به دلیل مشکالتی که
داشت خودکشی کرد ه است و من دلیل دیگری برای مرگ او نمیدانم.
او درباره اینکه چرا چنین اعترافاتی کرده است گفت :برادرشوهرم من را وادار کرد اعتراف
کنم .او گفت باید بگویی چون با مرد میوهفروش رابطهداشتی هاشم شوهرت را به قتل رساند.
من اعترافات قبلیام را قبول ندارم .با پایان جلسه رسیدگی هیأت قضات برای تصمیمگیری
درباره پرونده وارد شور شدند.
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در هشتمین جلسه دادگاه متهمان نفتی تشریح شد

جزئیات جدید از اقدامات تبهکارانه بابک زنجانی
هشتمین جلسه دادگاه بابک زنجانی با قرائت شکایت شرکت
 HKآغاز شد که در این متن و دفاعیه بر جعل و ضرر و زیان
اقدامات بابک زنجانی اشاره و نام محمد بابک زنجانی اعالم شد.
به گزارش مهر ،هشتمین جلسه رسیدگی به اتهامات بابک
زنجانی ساعت  ۹صبح روز چهارشنبه در شعبه  ۱۵دادگاه انقالب
به ریاست قاضی صلواتی با حضور هر  ۳متهم برگزار شد.
غالمرضا صادقی قهاره وکیل شرکت  HKدر هشتمین جلسه
محاکمه متهمان پرونده نفتی گفت :آقای زنجانی در جلسات
گذشته در ماهیت کیفرخواست دفاع خاصی نداشتند و بیشتر به
حواشی و مسائل جانبی پرداخت که در دفاع موثر نیست و در
دادگاه مسائل حاشیهای بررسی نمیشود بلکه اصل کیفرخواست و
دفاع در برابر آن مدنظر قرار دارد.
وی ادامه داد :بحث ما در این پرونده وصول بیتالمال است
و هیچ طلبکاری حاضر نیست از مالی که دهها معارض دارد،
نگهداری کند.
وکیل شرکت  HKافزود :کشورهای غربی به سرکردگی
آمریکا به بهانه واهی منع غنیسازی برای ساخت سالح اتمی،
ایران را مورد تحریمهای ظالمانه قرار دادند تا اینکه سوم بهمنماه
سال  ۹۰با تشدید تحریمهای شرکت نفت و شرکتهای تابعه
آن ،بانک مرکزی و همچنین سایر بانکها مشمول تحریم شدند،
به طوری که حمل و نقل محمولههای نفتی و مشتقات آن ،بیمه
حمل و نقل ،فروش نفت در بازارهای جهانی ،نقل و انتقاالت پولی
یا ارزی و همچنین عملیات بانکی با مشکل جدی مواجه شد.
وی اضافه کرد :از طرف دیگر انباشت محمولههای نفتی روی
شناورها در آبهای خلیج فارس ،مقامات امنیتی را با توجه به
تهدیدات نظامی آمریکا و همچنین احتمال بروز مخاطرات
زیستمحیطی نگران کرد به طوری که حتی این مسئله در جلسه
شورای عالی امنیت ملی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
بابک زنجانی خود را قهرمان نشان داده است

صادقی قهاره گفت :در این شرایط افرادی با سوءاستفاده از
این فرصت به جای آنکه یار شاطر برای مردم باشند بار خاطر
شدند و در این پرونده بابک زنجانی با کمک شرکای خود و
همچنین ادعاهای واهی مبنی بر توانایی برای دور زدن تحریمها
خود را قهرمان نشان داد و مسئوالن و مدیران شرکت نفت را با
جعل اسناد و مدارک به امور غیرواقعی امیدوار کرد و  ۲میلیارد از
بیتالمال را در زمانی که کشورهای مدعی حقوق بشر حتی از
فروش دارو خودداری میکردند به یغما برد.
نام دیگر بابک زنجانی ،محمد بابک روغنی است
وی با بیان اینکه زنجانی در جلسات گذشته و همچنین در
سالهای قبل خود را یکی از پاکترین ،دلسوزترین و مخلصترین
خدمتگزاران به نظام جمهوری اسالمی ایران معرفی کرده و
همچنین خود را دارای شرایط مالی فوقالعاده در داخل و خارج از
کشور نشان داده ،گفت :ر -م مدیر بازاریابی سورینت درباره بابک
زنجانی میگوید که او را از سال  ۸۳میشناسد ۲ ،عدد شناسنامه
داشت به نامهای بابک زنجانی و محمدبابک روغنی زنجانی و در
آن زمان فقط شرکت آرایش سورینت در کیش را اداره میکرد.
وکیل شرکت  HKافزود :همچنین ن -ش درباره بابک زنجانی
میگوید که بابک زنجانی در کوچه روبهروی مغازه من یک دستگاه
آپارتمان اجاره کرده بود و در مغازه طالسازی من مشغول بود.

در زمان خدمت برای آموزشی به پادگان
اردکان یزد اعزام شد و پس از آن به پادگان
سپاه در عشرتآباد منتقل شد .هر روز او را
با موتور به پادگان میبردم و بعدازظهرها
نیز با موتور به مغازه برمیگشتیم .در
خصوص اینکه بابک زنجانی برای بانک
مرکزی ارز جابهجا میکرد یا خیر ،ن -ش
میگوید از آنجایی که خودم هر روز صبح
او را به پادگان میبردم و بعدازظهرها
برمیگرداندم بعید به نظر میرسد ارزی را
به صرافیها داده باشد چون در این صورت
مطلع میشدم.
اخذ  ۵شناسنامه توسط بابک
زنجانی

وکیل شرکت  HKدر ادامه به گزارش مورخ  ۱۲مهرماه ۹۳
پلیس آگاهی در خصوص شخصیت بابک زنجانی اشاره کرد و
گفت :بابک زنجانی  ۵شناسنامه داشت و صدور چک بالمحل
در تاریخ  ۲۳تیرماه سال  ،۷۷قبول چک مسروقه در تاریخ ۲۲
فروردین سال  ۸۰و جعل و استفاده از سند مجعول به تاریخ ۱۲
دیماه سال  ۸۰از جمله سوابق قبلی مجرمانه او به شمار میرود.
وی در ادامه به گزارش سازمان اطالعات سپاه در خصوص
شخصیت حقوقی بابک زنجانی پرداخت و گفت :طبق گزارش
سازمان اطالعات سپاه بابک زنجانی ،فرد  ۴۰سالهای است که
شرکت واردات لوازم آرایشی در کیش را در سال  ۸۸به ثبت رسانده
و دارای سابقه قاچاق ارز از مرزهای غربی است و نامبرده در حدود
 ۴سال گذشته کمترین سرمایه را داشته و توانمندیهای سالهای
اخیر وی با استفاده از رانتهای ایجاد شده در وزارت نفت و بانک
مرکزی به وجود آمده است.
بابک زنجانی هرگز راننده مرحوم محسن نوربخش
رئیس اسبق بانک مرکزی نبوده است
صادقی قهاره تاکید کرد :بابک زنجانی هرگز راننده مرحوم
نوربخش نبوده و هرگز مسئوالن بانک مرکزی چنین وجوهی را در
اختیار وی قرار ندادند و اکثر شرکتهای وی نیز با سرمایه اندک
تاسیس شدند و به عنوان ابزار متقلبانه از آنها استفاده شده است.
وی در ادامه قرائت شکایت شرکت  HKاز متهمان پرونده
نفتی گفت :بانک  FIIBدر مالزی طرف حساب ما نیست بلکه
این بانک یک وسیله کالهبرداری بوده و طرف حساب ما زنجانی
است.
وکیل شرکت  HKتاکید کرد :برخالف ادعای متهم ،مسئوالن
نفتی هرگز سراغ بابک زنجانی نرفتند بلکه متهم با اصرار از م -ش
متهم دیگر پرونده میخواهد وی را به مدیران نفتی معرفی کند.
م -ش به لحاظ آشنایی با الف  -و  -د ،بابک زنجانی را به او
معرفی میکند و میگوید زنجانی در خارج از کشور چند بانک دارد
و میتواند ارز جابهجا کند.
وی توضیح داد :طبق توافق مدیران نفتی مقرر میشود ۳
محموله به قیمت  ۳۰۰میلیون یورو به شرکت  ISOکه متعلق
به بابک زنجانی است داده شود که در این رابطه الف -و -د
میگوید بابک زنجانی را اواسط اردیبهشتماه سال  ۹۱از طریق
م -ش به صندوق بازنشستگی کارکنان نفت معرفی کردند .م-

______________________________________________________
17926527256
		
شماره مکانیزه139430400901061461 :
آگهی تغییرات شرکت شهرآرا سازان ایمن با مسئولیت محدود به شماره ثبت  186055و شناسه ملی
10102281406
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ  1394/5/10تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
تعداد اعضای هیات مدیره بین  2تا  12نفر افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح صورتجلسه
اصالح گردید.
با ثبت این مستند تصمیمات کاهش  /افزایش اعضای هیات مدیره ،اصالح مواد اساسنامه در تصمیمات پیشبینی
نشده سامانه انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه
آگهیهای سازمان ثبت قابل دسترس میباشد.
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری -سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
125601
______________________________________________________
17926503131
			
شماره مکانیزه139430400901059904 :
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی افق کاالی هیراد سهامی خاص به شماره ثبت  470751و شناسه ملی
14004839576
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوقالعاده مورخ  1394/04/22تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
 آقای سعید احمدلو با کد ملی  0323423779به سمت بازرس اصلی و آقای جواد حمیدی جم با کدملی 0063023822به سمت بازرس علیالبدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
اعضای هیات مدیره برای مدت  2سال به قرار زیر انتخاب گردیدند:
 آقای محسن دهقانی کد ملی  0532245581به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیات مدیره) و آقایمحسن درویش ورچه زاد کد ملی  0049595938به سمت رئیس هیات مدیره و آقای علی رضا کوروش فر کد
ملی  0451547055به سمت نایب رئیس هیات مدیره و آقای ابراهیم نورانی لیسار کد ملی  2631754808به
سمت عضو هیات مدیره
 کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک ،سفته ،بروات و عقود اسالمی با امضای مدیرعامل و یکی ازاعضا متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
با ثبت این مستند تصمیمات تعیین وضعیت حق امضا ،انتخاب و تعیین سمت هیات مدیره ،انتخاب بازرس
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
125602
______________________________________________________
17926503549
			
شماره مکانیزه139430400901060394 :
آگهی تغییرات شرکت سانی پرواز پارس با مسئولیت محدود به شماره ثبت  461778و شناسه ملی
14004461241
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ  1394/04/10و مجوز شماره  942/626/4959مورخ
 94/4/21اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

ش بابک زنجانی را اینگونه معرفی کرد که
او شرکتهای بسیاری دارد و در حوزه نقل
و انتقاالت ارزی توانمند است و اکنون نیز
آمادگی خرید نفت خام و نفت کوره را دارد.
صادقی قهاره ادامه داد :بعد از واریز
وجه به مبلغ  ۳۰۰میلیون یورو قرارداد ۳
محموله نفتی بین بابک زنجانی و صندوق
بازنشستگی امضا میشود و این مسئله
سرآغاز فریب مدیران نفتی توسط بابک
زنجانی است.
وی در ادامه با اشاره به گزارش سازمان
بازرسی اضافه کرد :طبق این گزارش به
رسمیت شناختن بانک  FIIBاز سوی
 ۳وزیر و رئیس وقت بانک مرکزی بدون
بررسی کامل آن کامال غیرمنطقی بود و
علیرغم اینکه سررسید اعتبار اسناد  ۲۶مردادماه سال  ۹۱بود
و چند ماه بعد یعنی دوم دیماه سال  ۹۱بابک زنجانی از سوی
اتحادیه اروپا تحریم شد اما او همواره با تاخیر عامدانه پولها را
پرداخت نمیکرد و بعد از تحریم نیز عنوان میکرد که تحریم شده
است و نمیتواند پولها را پرداخت کند.
عقد  ۱۱قرارداد بزرگ با بابک زنجانی

وی گفت :قراردادهای منعقد شده با بابک زنجانی به غیر از
قرارداد فروش نفت خام ،تعداد  ۱۱فقره بوده که بین زنجانی و
 HDمنعقد شده است در این هنگام قاضی صلواتی از بابک
زنجانی سوال کرد که آیا متهم تمایل دارد قراردادها با جزئیات
خوانده شود یا خیر که زنجانی پاسخ داد :قرارداد وجود ندارد که
قرائت شود.
پس ازآن وکیل شرکت  HKجزئیات کامل قرادادهای منعقد
شده با بابک زنجانی را قرائت کرد و گفت :جمع کل نفت کوره
واگذار شده به بابک زنجانی  ۱۳میلیون و  ۱۵۶هزار بشکه به
ارزش یک میلیارد و  ۳۲۶میلیون و  ۶۲۶هزار و  ۸۰۷دالر بوده
است البته چهار فقره محموله میعانات نفتی داشتیم که چون این
محمولهها مسترد شده هیچ ادعایی نداریم و مطالبات ما بابت نفت
خام و نفت کوره است.
وکیل شرکت  HKجمع کل نفت کوره و نفت خام تحویل شده
به بابک زنجانی را یک میلیارد و  ۵۰۰میلیون و  ۷۳۷هزار ۷۲۶
دالر عنوان کرد و گفت :عالوه بر آن یک میلیارد و  ۴۲۷میلیون
 ۵۰۰هزار یورو از وجوه شرکت میکو از طریق بانک مرکزی جهت
پرداخت به پیمانکاران به حساب شرکت  FCTمتعلق به بابک
زنجانی واریز شده است که از این مبلغ یک هزار  ۳۵۰میلیون یورو
با درخواست شرکت میکو صورت گرفته و  ۷۷میلیون  ۵۰۰هزار
یورو با دستور شرکت میکو به بانک کندون چین واریز شده است.
صادقی قهاره در ادامه به دستورهای پرداخت داده شده به
زنجانی اشاره کرد و گفت :جمع کل دستور پرداختها دو میلیارد
و  ۷۰۰میلیون یورو بوده که متهم بدون توجه به دستورات مکرر
و شرکت نفت مبنی بر پرداخت پول به پیمانکاران وجوه دریافت
کرده را صرف خرید اموال ،دارایی ،کشتی و هواپیما کرده است.
در ادامه دادگاه کارشناس بانک مرکزی با اشاره به ترازنامه
مالی بانک  FIIBگفت :ترازنامه مالی این بانک در سال ،۲۰۱۲
 ۹۸میلیون دالر بوده در حالی که تنها یک فقره از مبالغ واریز شده

آقای اشکان کیکاوسی کد ملی  0078803985با پرداخت مبلغ  600000ریال به صندوق شرکت در ردیف
شرکا قرار گرفت.
مژگان کیکاوسی کد ملی  0063767007با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهمالشرکه خود را به مبلغ
 1400000ریال افزایش داد.
سرمایه شرکت از مبلغ  1000000ریال به مبلغ  2500000ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به
شرح فوق اصالح گردید.
اسامی شرکا و میزان سهم هر یک پس از افزایش سرمایه:
الف :خانم مژگان کیکاوسی دارای مبلغ  1400000ریال سهمالشرکه
ب :اقای اشکان کیکاوسی دارای مبلغ  600000ریال سهمالشرکه
ب :خانم نسترن خضوعی به کد ملی  0080040292دارای مبلغ  500000ریال سهمالشرکه
تعداد اعضای هیات مدیره از  3نفر به  2نفر کاهش یافت که ماده مذکور اصالح گردید.
با ثبت این مستند تصمیمات اصالح مواد اساسنامه در تصمیمات پیشبینی نشده سامانه ،افزایش سرمایه از
طریق افزایش سهمالشرکه ،افزایش سرمایه از طریق ورود شریک جدید ،کاهش  /افزایش اعضای هیات مدیره
انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهیهای سازمان
ثبت قابل دسترس میباشد.
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری -سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
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شماره مکانیزه139430400901055228 :
آگهی تغییرات شرکت تعاونی خوابگاه دانشجویی دخترانه آرسیتا تهران به شماره ثبت  438599و شناسه ملی
10320868008
به استناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ  1394/01/15تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک ،سفته ،برات و اوراق بهادار با امضای ثابت مدیرعامل
خانم صغری زارع و منشی هیات مدیره آقای علی برناکی و مهر شرکت دارای اعتبار است و کلیه اوراق عادی و
نامهها با امضای مدیرعامل و در صورت لزوم منشی هیات مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود.
با ثبت این مستند تصمیمات تعیین دارندگان حق امضای انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک
شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهیهای سازمان ثبت قابل دسترس میباشد.
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری -سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
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شماره مکانیزه139430400901057101 :
آگهی تغییرات شرکت کوپ فارسیان با مسئولیت محدود به شماره ثبت  330141و شناسه ملی
10103674272
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوقالعاده مورخ  1394/04/07تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
پیروز فارسیان به شماره ملی  0058864946به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل
خشایار فارسیان به شماره ملی  0074497200به سمت رئیس هیات مدیره
سامان فارسیان به شماره ملی  0942579089به سمت نایب رئیس هیات مدیره

به این بانک از سوی موسسه  HKدو میلیارد و  ۶۶میلیون یورو
بوده است.
وکیل شرکت  HKگفت :زنجانی قسمتی از وجوهی را که از
بانک مرکزی دریافت کرده بود به متقاضیان ارز در داخل کشور
از جمله شرکتهای سامسونگ و الجی فروخته و پول آنها را به
ریال صرف ساخت و ساز و خرید اموال و امالک در داخل کشور
کرده است.
وی افزود :متهم همچنین  ۱۹۰میلیارد وون کره جنوبی را
به بانک ملت بابت بازخرید  ۶۰درصد بانکهای  FIIBپرداخت
کرده است و همچنین  ۵۳میلیارد را بابت خرید سهام بانک
پارسیان به ایران خودرو داده که این کار صورت نمیگیرد
و در نهایت  ۳۰۰دستگاه خودرو سمند از ایران خودرو دریافت
میکند.
فرصتسازی بابک زنجانی برای عربستان و قطر

غالمرضا صادقی قهاره در ادامه شکایت شرکت  HKاز بابک
زنجانی اظهار کرد :برخالف اینکه متهم مدعی است انسان مومن،
صالح پاک و مخلصی به نظام و حکم سابقه و تمکن مالی دارد،
تمکن مورد اشاره این فرد همه از منابع مالی شرکت میگو و HK
بوده که خرج بلندپروازیهای خود کرده است.
وی اضافه کرد :متاسفانه وقفهای که در کار پیمانکاران در پاس
جنوبی به واسطه پرداخت نشدن وجوه از سوی بانک زنجانی ایجاد
شد ضرر بزرگی به جمهوری اسالمی ایران وارد کرد و تعطیلی
کار ایران در منطقه پارس جنوبی فرصت مغتنمی برای عربستان
و قطر بود در حالی که زنجانی خود را خدمتگذار به جمهوری
اسالمی معرفی میکند.
قهاره افزود :یکی از راههای متقلبانه زنجانی تمسک به تایید
اشخاص ثالث است .بابک زنجانی برای جلب اعتماد شرکت نفت
به گواهی اشخاص ثالث مانند وزیر وقت صنعت ،وزیر وقت اقتصاد
و رئیس وقت بانک مرکزی بودند که مصوبهای را برای پرداخت
وجوه مربوط به شرکت میکو نزد بانک  FIIBامضا کردند.
وی تاکید کرد :تایید این مقامات عالی خالی از هرگونه غرض و
با حسن نیت برای کم کردن فشارها بوده اما متاسفانه بابک زنجانی
از آن سوء استفاده کرده است .وی اضافه کرد :اولین تشکیالتی
که برای شرکت ملی نفت برای جابهجایی پول اشاره بانک پوشالی
 FIIBبود .این بانک فاقد تواناییهای الزم به استانداردهای یک
بانک بود زیرا متهم سهام بانک مذکور در منطقه البوان به مبلغ ۴
میلیون دالر خریداری میکند و در حالی که کل سهام این بانک
 ۴میلیون دالر ارزش داشته در اولین فرصت  ۲۰میلیون یورو از
شرکت  HKدریافت میکند.
وکیل شرکت  HKادامه داد :بانک  FIIBاجازه تاسیس شعبه
و فعالیت در خارج از البوان را نداشته و نمیتوانسته السی را تایید
و تضمین کند و تمام فعالیت این بانک در دفتر تهران خالصه
میشده است.
پیش از شروع دادگاه ،مشاجره ای بین بابک زنجانی و وکیل
بانک مسکن رخ داد که زنجانی به وکیل بانک مسکن گفت پولی
را که توقیف کردید ،برگردانید تا پولتان را بدهم .وکیل بانک
مسکن نیز پاسخ داد ما همین االن پولمان را میخواهیم و شما را
به خیر و ما را به سالمت .در جلسه امروز دادگاه لوازم و تجهیزات
پخش تصویری مستندات از طریق ویدئوپروژکشن فراهم شده
بود.

کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ،برات ،سفته و قراردادها وعقود اسالمی با امضای
مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
با ثبت این مستند تصمیمات انتخاب وتعیین سمت هیات مدیره ،تعیین وضعیت حق امضا انتخاب شده توسط
متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهیهای سازمان ثبت قابل دسترس
میباشد.
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری -سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
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شماره مکانیزه139430400901060408 :
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود صدرا تدبیر فیدار در تاریخ  1394/06/14به شماره ثبت  478441به شناسه
ملی  14005202554ثبت و امضای ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم
آگهی میگردد.
 موضوع شرکت :فعالیت در صنعت آیتی خدمات اینترنت آیاسپی توزیع اینترنت آیاسدیپی مشاوره و نظارت براجرای طرحهای انفورماتیکی شبکه دادهها (ارائه اجرا پشتیبانی) تولید و پشتیبانی نرمافزارهای سفارش مشتری
عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی خرید و فروش و واردات و ادارات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی
شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی اخذ وام از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی( .در صورت
ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای الزم).
 مدت شرکت :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت :تهران ،میدان راهآهن  20متری جوادیه کوچه سیار چمنی بنبست  5پالک  23طبقه 4کدپستی 1365736369
 سرمایه شرکت :مبلغ یکصد میلون ریال میباشد. میزان سهمالشرکه هر یک از شرکاء:علی اصغر صمدپور به شماره ملی  0083804811دارنده مبلغ  80000000ریال سهمالشرکه.
حسن صمدرپور دم صغرلی به شماره ملی  022709703دارنده مبلغ  10000000ریال سهمالشرکه.
محمدرضا سیروش به شماره ملی  024194999دارنده مبلغ  10000000ریال سهمالشرکه
 اولین مدیران شرکت :آقای علی اصغر صمدپور به شماره ملی  0083804811به سمت مدیرعامل و رئیسهیات مدیره سهمالشرکه و خانم سارا علیزاده ئیالنجقی به شماره ملی ( 0035810610خارج از شرکا) به سمت
عضو هیات مدیره ،به عنوان اعضای هیات مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند.
 دارندگان حق امضا :کلیه اوراق و اسناد رسمی و بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ،سفته ،بروات و عقوداسالمی و قراردادها و اوراق عادی واداری با امضای مدیرعامل و رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر
میباشد.
 اختیارات نماینده قانونی :طبق اساسنامه(ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد).
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری -سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
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وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی:

دست دالالن و سودجویان در حوزه دارو و درمان را قطع میکنیم

وزیر بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکی ضمن اشاره
به تصویب برجام ،با بیان
اینکه اکنون کار تیم هستهای
تمام و کار دیگر دستگاههای
دولتی آغاز شده است ،گفت:
بنابراین جایی که تولید داخل داریم آنرا تقویت کرده و به صادرات
میپردازیم؛ در غیر این صورت ،از کمپانیهای معتبر استفاده شده
و دست سودجویان و دالالن را از این حوزه قطع میکنیم.
به گزارش ایسنا ،دکتر سیدحسن هاشمی در حاشیه نشست
سفرا و روسای نمایندگیهای جمهوری اسالمی ایران و مسئولین
نظام سالمت ،در جمع خبرنگاران گفت :کار تیم هستهای ما
تمام شده و حاال کار ما آغاز شده است .من مطمئنم که به
فراخور فرصتهایی که وجود دارد میتوانیم فرصتهای خوبی
خلق کنیم.
وی با اشاره به برخی نظرات سفرای حاضر در جلسه گفت:
در زمینه آموزش باید واقعبین باشیم و کمک کنیم و در حوزه
سیاست خارجی بتوانیم به مشکالت این حوزه توجه کنیم .البته
واقعیت این است که ما با جان مردم سر و کار داریم و باالخره هر
دانشگاه و آموزش عالی را مورد تایید قرار نمیدهیم .بلکه باید در
تایید دانشگاهها استانداردهای حداقلی مورد نظر باشد.
وی درباره موارد سرمایهگذاری خارجی در حوزه سالمت
گفت :ما اکنون  100هزار تخت بیمارستانی نیاز داریم که برخی
از کشورهایی اروپایی و آسیایی مانند کره توانایی سرمایه گذاری
در این حوزه را دارند و ما نیز آماده همکاری با آنها هستیم.
همچنین در زمینه تجهیزات ،کشورهایی مانند آلمان ،لهستان،

فرانسه ،ژاپن و کره کشورهایی هستند که میتوانند در زمینه
تجهیزات پزشکی کمک کنند .مثال ممکن است ما در کشور
چندصد دستگاه تصویربرداری نیاز داشته باشیم ،بنابراین
میتوانیم این قراردادها را ایجاد کنیم و در قالب سرمایه گذاری
با سود قابل توجهی آنها را انجام دهیم.
وی با اشاره به اتفاقات دهههای گذشته در کشور تصریح
کرد :بعد از آن عدهای دالل و سودجو به عنوان واسطه ،خون
مردم را برای دارو و تجهیزات مکیدند .حال بیایید دست برخی
از این دالالن را قطع کنیم .ما در حوزه پزشکی معتقدیم که
بهترین وسیله و ماده اولیه باید در اختیار بیمار باشد .بنابراین
جایی که تولید داخل داریم آنرا تقویت کنیم و در غیر این صورت،
از کمپانیهای معتبر بگیریم .در آمریکا کمپانیهایی وجود دارند
که میتوانند بازار را از دست برخی کسانی که مشکالت زیادی
برای ما ایجاد کردند ،خارج کنند .اگر این اتفاق افتد هزینههای
مردم بیش از  20تا  30درصد کاهش مییابد.
هاشمی افزود:در شش ماه گذشته که مقدمات امضای تفاهم
نامه هستهای فراهم شده بود ،شاهد کاهش  50 ،40و حتی
 100درصدی قیمت برخی دستگاههای پزشکی بودیم که نشان
میدهد در طول این سالها سودجویی وجود داشته است.
هاشمی با بیان اینکه باید این ارتباط را با شرکتهای معتبر
به صورت مستقیم و بدون واسطه ایجاد کنیم ،گفت :این موضوع
منافع ملی را تامین کرده و دانش فنی را هم منتقل میکند.
وزیر بهداشت در ادامه صحبتهایش گفت :در حوزه دارو
و بازار دارویی اعالم شد که میزان تولید داخل داروی ما چقدر
است .در حال حاضر  90درصد داروی ما تولید داخل است و از
نظر قیمت نیز  60درصد داروی ما تولید داخل است .اما سفرای

زنی که مردی را با ضربات چاقو به قتل رسانده ،در حالی
اتهام قتل را قبول کرد که مدعی شد مقتول به او تعرض
کرده بود.
به گزارش شرق ،مأموران پلیس در آخرین روزهای شهریور
سال  ٩١متوجه شدند جسد مردی که با ضربات چاقو به قتل
رسیده ،در خانهاش پیدا شده است .وقتی تحقیقات درباره
زندگی شخصی این مرد که کاظم نا م داشت ،شروع شد ،پلیس
فهمید او تنها زندگی میکرد و از مدتی قبل با زنی به نام
فرناز ،که در همان نزدیکیها سکونت دارد ،رابطه داشته است و
همسایهها هم این زن را قبل از پیداشدن جسد کاظم در محل
دیدهاند .پلیس ،فرناز را بازداشت کرد تا از او درباره رابطهاش
با مقتول بپرسد.
این زن بدون هیچ مقاومتی قتل کاظم را قبول کرد و
گفت« :چندماهی میشد که با کاظم آشنا شده بودم .او عاشق
من شده بود و اصرار میکرد با هم رابطه داشته باشیم؛ اما من
بچه و شوهر داشتم به کاظم گفتم این کار شدنی نیست اما او
اصرار میکرد .وقتی که دید من قبول نمیکنم تهدیدم کرد و
آخرینبار که به خانهاش رفتم برای اینکه از تهدیدهایش خسته
شد ه بودم با ضرباتی که بر بدنش زدم او را به قتل رساندم».
اعترافات فرناز نشان داد او به خواسته مقتول بارهاوبارها
به خانهاش رفته و با هم رابطه داشتهاند و احتماال به دلیل
اینکه فرناز دیگر نمیخواسته به این رابطه ادامه دهد ،اقدام
به قتل او کرده است .با توجه به شکایتی که اولیای دم ارائه
دادند اعترافات متهم و نظریه پزشکی قانونی که علت مرگ را
خونریزی ناشی از قطع شریانهای حیاتی بدن مقتول اعالم

کرده بود ،کیفرخواست علیه متهم صادر و پرونده برای رسیدگی
به شعبه  ٤دادگاه کیفری استان تهران فرستادهشد.
متهم هفته گذشته پای میز محاکمه رفت .در ابتدای جلسه
رسیدگی نماینده دادستان خواستار صدور حکم قانونی شد و با
توجه به اعترافات متهم درباره زنای محصنه و رابطه با مقتول
نیز خواستار تصمیمگیری دادگاه دراینباره شد.
سپس اولیایدم در جایگاه حاضر و خواستار صدور حکم
قصاص شدند .متهم وقتی پشت تریبون قرار گرفت یکبار
دیگر اتهام قتل را قبول کرد و گفت :کاظم مدتها بود که
مزاحم من میشد .او میخواست با من رابطه داشته باشد
و وقتی که میدید قبول نمیکنم تهدیدم میکرد .به من
میگفت اگر به حرفم گوش نکنی آبرویت را میبرم و کاری
میکنم که همه بفهمند .تهدیدم کرد اگر به خانهاش نروم
بچههایم را میدزدد و بالیی سرشان میآورد .من از جان خودم
نمیترسیدم چیزی که آزارم میداد تهدید جان بچههایم بود.
یکبار به مقتول گفتم هرکاری دوست داری بکن.
وقتی که دید حرفهایم فایدهای ندارد گفت :وقتی برای
خرید بیرون میروی کمین میکنم جلو چشمهای مردم تو را
میدزدم و به خانهام میبرم ،آنوقت دیگر هیچکاری نمیتوانی
بکنی .متهم در ادامه گفت :همین تهدیدهای مقتول باعث
میشد دست به هر کاری که او میخواست بزنم .درحالیکه از
رابطه با او واقعا زجر میکشیدم و نمیتوانستم تحمل کنم .او
هربار که میخواست من به خانهاش بروم ،با سنگ به پنجره
خانهام میزد و خبرم میکرد .اگر نمیرفتم تهدیدهایش را
شروع میکرد .روز حادثه وقتی با سنگ به پنجره خانه کوبید،

ما میتوانند کمک کنند که هم کیفیت دارو را توسعه دهیم و هم
امکان صادرات دارو را فراهم کنیم.

نحوه ارزیابی مدارک تحصیلی دانشجویان
فارغالتحصیل از دانشگاههای خارج از کشور

وی در پاسخ به سوالی درباره چگونگی ارزیابی مدارک
دانشجویانی که در دانشگاههای خارج از کشور تحصیل کردهاند،
گفت :ما نمیتوانیم مدارک هر کسی را که در هر جای دنیا
تحصیل کرده ارزیابی کنیم ،مگر اینکه دانشگاه محل تحصیل
مورد تایید باشد .بر این اساس دانشگاههای مورد تایید اعالم
شدند که این تایید هم بر اساس رتبه علمی دانشگاهها بوده است.
متاسفانه بعضی ایرانیان در برخی دانشگاهها تحصیل کردند که از
قبل اعالم شده بود ،مدارک آنها در کشور ارزیابی نمیشود؛ چرا
که کیفیت دانشگاه بسیار پایین است.
وی تاکید کرد :این حوزه با جان مردم سر و کار دارد و باید
در آن سختگیری شود .بنابراین کسانی که در دانشگاههای مورد
تایید ما تحصیل نکرده باشند ،مدارکشان را ارزیابی نمیکنیم.

درباره وبا نگرانی وجود ندارد

هاشمی در پاسخ به سوالی درباره وضعیت وبا در عراق گفت:
اطالع رسانیهای الزم در این زمینه انجام شده و کار اصلی در
عراق بر عهده هالل احمر است ،اما طبیعی است که در داخل
کشور وزارت بهداشت مسئول است .ما آمادگی داریم که شاغالن
حوزه سالمت را که عالقه و آمادگی برای کمک به زائران را
دارند ،اعزام کنیم .تا خدمات ارتقا یابد و مشکلی از این بابت برای
گروههایی که قانونی وارد عراق میشوند وجود ندارد.

قتل مردی توسط زن جوان
با ادعای پایاندادن به رابطه غیراخالقی اجباری در استان تهران

17925994495
			
شماره مکانیزه139430400901056111 :
آگهی تغییرات شرکت پی ریز بتن کار پیرا با مسئولیت محدود به شماره ثبت  408084و شناسه ملی
10320586954
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوقالعاده مورخ  1394/05/17تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقایان اصغر بیکدلو به شماره ملی  0077223071به سمت رئیس هیات مدیره  .2امیرشروین اخوان به شماره
ملی 0055282350به سمت نایب رئیس هیات مدیره  .3روحالهلل زمانی به شماره ملی  0077214323به سمت
مدیرعامل و عضو هیات مدیره  .4علیرضا شاه محمدپور سلمانی به شماره ملی  0054678927به سمت عضو
هیات مدیره  .5سیامک ابراهیمزاده به شماره ملی  0057211736به سمت عضو هیات مدیره  .6دامون پایان
به شماره ملی  0451566149به سمت عضو هیات مدیره  .7کریم محمدی به شماره ملی 0491288476به
سمت عضو هیات مدیره  .8محمد تقی رضایی حریری به شماره ملی  1377670910به سمت عضو هیات
مدیره  .9کامبیز جعفری به شماره ملی  0054615909به سمت عضو هیات مدیره  .10علی سوری به کد ملی
 0067239498به سمت عضو هیات مدیره  .11سیدعباس موسوینژاد به شماره ملی  1062667506به سمت
عضو هیات مدیره  .12خانم فاطمه فانی به شماره ملی 005828754به سمت عضو هیات مدیره برای مدت
نامحدود انتخاب گردیدند.
حق امضا کلیه اوراق بهادار از قبیل چک ،سفته ،اوراق تعهدآور و قراردادها و عقود اسالمی با امضای متفق رئیس
هیات مدیره و نایب رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق و مکاتبات عادی و اداری با امضای منفرد
مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
با ثبت این مستند تصمیمات انتخاب و تعیین سمت هیات مدیره ،تعیین وضعیت حق امضاء انتخاب شده توسط
متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهیهای سازمان ثبت قابل دسترس
میباشد.
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری -سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
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17926001319
			
شماره مکانیزه139430400901055718 :
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود افق ورزنده جاوید در تاریخ  1394/06/02به شماره ثبت  477835به شناسه
ملی  14005177860ثبت و امضای ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم
آگهی میگردد.
 موضوع شرکت :خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی ارائه کلیه خدمات از قبیلنمایشی تعمیرات و پیچ و رولپالک و همچنین به صورت دسترسی با طناب  Rope Aaccessدر ارتفاع (در
صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فوق پس از اخذ مجوزهای الزم)،
 مدت شرکت :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت :تهران دروازه شمیران خیابان مازندران خیابان کفایی امانی کوچه گلها پالک  6واحد 10کدپستی 1151896967
 سرمایه شرکت :مبلغ  1000000ریال میباشد. اولین مدیران شرکت:احسان نوذری به سمت نایب رئیس هیات مدیره به شماره ملی  4120129136دارنده  400000ریال سهمالشرکه،

خیلی عصبانی شدم .ضمن اینکه هفتبار دیگر که به خانهاش
رفتهبودم ،از ترس تهدیدهایش بود که تمکین میکردم .وقتی
به خانه رفتم چاقویی با خودم بردم .همهچیز آماد ه بود .به
محض اینکه به من نزدیک شد ،چندین ضربه چاقو به او زدم.
بیشتر به پهلوهایش زدم ،بعد دیگر نتوانست کاری بکند .خون
زیادی از بدنش بیرون میآمد و من هم خانه را ترک کردم.
زن جوان ادامه داد :او مجبورم کرد با هم رابطه داشته
باشیم و به شوهرم خیانت کنم .من اصال این را نمیخواستم.
راهی برایم نگذاشته بود و نمیتوانستم کاری بکنم .اگر او را
نمیکشتم دوباره مجبور بودم به خواستهاش تمکین کنم .خسته
شده بودم و تنها راهی که داشتم به قتل رساندن کاظم بود.
برای من بچههایم خیلی مهم بودند .او گفتهبود یا بچههایم را
میدزدد یا اینکه خانهام را به آتش میکشد و چون آدم خشنی
بود ،مطمئن بودم این کار را میکند و چارهای به جز قتل او
نداشتم .او مرد بدی بود .من از کاری که کردم پشیمان نیستم.
بعد از دفاعیات متهم ،وکیلمدافع او در جایگاه حاضر شد و
مدافعات خود را مطرح کرد.
سپس به اتهام زنایمحصنه که به متهم وارد شدهبود به
صورت غیرعلنی رسیدگی شد و در متهم پایان یک بار دیگر در
جایگاه حاضر شد تا آخرین دفاعیات خود را مطرح کند .او اتهام
قتل عمدی را یکبار دیگر پذیرفت و گفت مقتول را کشته
چون او را وادار میکرد با هم رابطه داشته باشند و چارهای به
جز به قتل رساندن او نداشتهاست.
هیأت قضات با پایان جلسه رسیدگی برای صدور رأی
دادگاه وارد شور شدند.

حسین نوذری به سمت مدیرعامل و رئیس هیات مدیره به شماره ملی  4132533719دارنده  600000ریال
سهمالشرکه به عنوان اعضای هیات مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند.
 دارندگان حق امضا :امضای کلیه اوراق و اسناد رسمی و بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ،سفته ،برواتو قراردادها و عقود اسالمی با امضای مدیرعامل به تنهایی با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای
مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.
 اختیارات نماینده قانونی :طبق اساسنامه(ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد).
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری -سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
129395
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17926000943
			
شماره مکانیزه139430400901055460 :
آگهی تغییرات شرکت مهندسی حکمت سازه پاسارگاد آریا با مسئولیت محدود به شماره ثبت  350133و شناسه
ملی 10103972396
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ  1394/05/10تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعالم گردید و آقای مهدی عبداللهی حقی ( )0072933933به سمت مدیر
تصفیه انتخاب گردید .نشانی محل تصفیه تهران میدان نامجو خیابان کاوه شرقی خیابان نصرآبادی کوچه گل
سرخ پالک  4واحد  2کدپستی  1638675163میباشد.
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
129396
______________________________________________________
17926005122
			
شماره مکانیزه139430400190155737 :
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود پویان الکترونیک پرگاس در تاریخ  1394/06/03به شماره ثبت 477838
به شناسه ملی  14005178200ثبت و امضای ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت
اطالع عموم آگهی میگردد.
 موضوع شرکت :ارائه کلیه خدمات فنی در زمینه تعمیر و نگهداری و نصب و تجهیز ماشینآالت و دستگاههایتراش ،فرز ،انواع دریلها و سنگهای صنعتی ،هونینگ ،تهیه و توزیع کلیه قطعات یدکی ماشینآالت صنعتی ،خرید
و فروش صادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی ،انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی،
شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی ،اخذ وام و اعتبار از بانکها و موسسات مالی اعتباری( .در
صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای الزم).
 مدت شرکت :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت:تهران ،اسالمشهر ،خ گلها ،خ بهارستان ،گالیل  ،13پ  ،32ط سوم کدپستی3315675888
 سرمایه شرکت:مبلغ  1000000ریال میباد. اولین مدیران شرکت برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند:زهرا آقایی دیزجیکان به سمت عضو هیات مدیره به شماره ملی  0067632890دارنده  10000ریال

دستگیری شیاد تبهکار به اتهام سرقت
15خودرو با شگردی عجیب و غریب در تهران
مرد شیکپوش که در پوشش خریدار ،خودرو
سرقت میکرد ،پس از سرقت دهها خودرو در دام پلیس
گرفتار شد.
به گزارش جام جم 19 ،بهمن سال گذشته پسری
جوان هراسان با مراجعه به پلیس از سرقت خودرویش
توسط مردی  40ساله به نام روح اهلل در خیابان اتحاد
خبر داد.
این مرد در شکایتش مدعی شد :چند روز قبل برای
فروش خودروی ال 90خود در روزنامه آگهی چاپ
کردم .بعد از چند تماس ،مرد خوش تیپی به من مراجعه
کرد و پس از بازدید خودرو با پرداخت  500هزار تومان
بیعانه برای تعویض پالک و انتقال اسناد با من قرار گذاشت .امروز پس از تعویض پالک
به یک دفترخانه رفتیم و خریدار مدعی شد بعد از انتقال سند به بانک می رویم و پول را
پرداخت می کند .به حرفش اعتماد کردم و بعد از این که سند را به نامش زدم ،به طرف
بانک رفتیم .در نزدیکی بانک ،او با تهدید چاقو مرا از خودرو به بیرون پرت کرد و با سرقت
خودرو فرار کرد.
با ارجاع پرونده به شعبه پنجم بازپرسی دادسرای ویژه سرقت ،تیمی از کارآگاهان پایگاه
چهارم پلیس آگاهی تحقیقاتشان را برای دستگیری روح اهلل آغاز کردند.
در حالی که تحقیقات برای دستگیری مرد کالهبردار ادامه داشت ،این بار زنی  35ساله با
مراجعه به پلیس از سرقت خودروی لیفانش توسط مردی جوان خبر داد.
این زن در شکایتش گفت :قصد فروش خودرویم را داشتم که مردی 40ساله به عنوان
خریدار مراجعه کرد و قرار شد بعد از انتقال سند ،پول خودرو را در قالب چک تضمینی بدهد.
وقتی خودرو را به نام او زدم ،او برای گرفتن چک مرا به سمت بانک برد ،اما در میان راه با
تهدید چاقو خودرو را سرقت کرد.
ماموران که احتمال می دادند این سرقت نیز کار روح اهلل باشد ،تحقیقاتشان را برای
شناسایی او آغاز کردند که همزمان هشت نفر دیگر که قربانی مرد کالهبردار شده و
خودروی خود را به نام او زده بودند با مراجعه به دادسرا و پلیس آگاهی از مرد  40ساله
شکایت کردند.
یکی از مالباختگان در شکایتش به بازپرس پرونده گفت :قصد فروش خودروی پرشیایم
را داشتم که روح اهلل به من مراجعه کرد .او بسیار شیک پوش بود ،به همین دلیل به او
اعتماد کردم و قرار شد بعد از انتقال اسناد ،پول خودرو را بگیرم .بعد از انجام کارهای نقل و
انتقال به سمت بانک رفتیم که مرد کالهبردار مقابل کیوسکی توقف کرد و از من خواست
برایش سیگار بخرم؛ چون به او اعتماد داشتم پیاده شدم تا خرید کنم ،اما مرد کالهبردار
خودرو را به سرقت برد.
در حالی که هیچ سرنخی از روح اهلل در دست نبود 20 ،مهر امسال راننده خودرو ال90
در تماس با پلیس از شناسایی مرد کالهبردار در دادسرای شهید محالتی خبر داد .با حضور
پلیس در دادسرا ،روح اهلل بازداشت و در بازجویی های اولیه منکر سرقت خودروی پسر
جوان شد.
مرد  40ساله پس از انتقال به دادسرای ویژه سرقت در بازجویی ها منکر سرقت شد و
ادعا کرد :من تمام این خودروها را از شاکیان خریده ام و پس از پرداخت پول ،سند به نام من
منتقل شد .تعدادی از خودروها را به عمه ام فروختم و او نیز خودروها را به نام مادرم کرد.
متهم که همچنان منکر کالهبرداری و سرقت خودروها بود ،وقتی با چند شاکی روبه رو
شد ،با قبول اتهاماتش به سرقت بیش از  15خودرو اعتراف کرد و گفت :با چرب زبانی و
معرفی خود به عنوان فردی پولدار ،اعتماد مالباخته ها را جلب می کردم و پس از انتقال سند
به نام خودم ،در یک فرصت مناسب خودرو را سرقت می کردم .اگر فرصت سرقت خودرو
پیش نمی آمد ،با تهدید چاقو مالک را پیاده می کردم .بعد هم در کمترین زمان ،خودروها
را وکالتی به فروش می رساندم .در این مدت با سرقت خودروها و فروش آنها بیش از 400
میلیون تومان به جیب زدم.
با اعترافات کالهبردار  40ساله او با دستور علی وسیله ایزد موسی ،بازپرس شعبه پنجم
دادسرای ناحیه  34بازداشت و در اختیار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.
همچنین با توجه به شیوه متهم در سرقت و احتمال ارتکاب جرایم بیشتر توسط او،
سرپرست دادسرای ویژه سرقت با دستور چاپ عکس بدون پوشش متهم در رسانه ها،
از مالباختگانی که به این شیوه توسط متهم مورد کالهبرداری و سرقت قرار گرفته اند،
خواست برای ثبت شکایت به شعبه پنجم بازپرسی دادسرای ویژه سرقت و پلیس آگاهی
مراجعه کنند.

سهمالشرکه
حامد ترغان به سمت رئیس هیات مدیره و مدیرعامل به شماره ملی  0017294525دارنده  990000ریال
سهمالشرکه
دارندگان حق امضا:
کلیه اوراق و اسناد بهادار وتعهدآور شرکت از قبیل چک ،سفته ،بروات ،قراردادها و عقود اسالمی با امضای
مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
 اختیارات نماینده قانونی :طبق اساسنامه(ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد).
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری -سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
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شماره مکانیزه139430400901054937 :
تاسیس شرکت با مسئولیت مدود توسعه صنعت ساختمان آبان در تاریخ  1394/06/03به شماره ثبت 477839
به شناسه ملی  14005178253ثبت و امضای ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت
اطالع عموم آگهی میگردد.
 موضوع شرکت :انجام و عرضه خدمات نظارت فنی بر ساخت کلیه ساختمانها اعم از مسکونی و تجاری وخدماتی و ساختمانهای عمومی و دولتی و شخصی و سایر ابنیه.انجام خدمات طراحی در امور ساختمان ها اعم از
مسکونی تجاری خدماتی عمومی دولتی وشخصی و سایر ابنیه شامل معماری وطراحی سازه و طراحی تاسیسات
مکانیکی و بقی و سایر طراحیهای مورد نیاز در امور ساختمان اخذ وام و اعتبارات و تسهیالت از بانکها و موسسات
مالی و اعتباری .خرید و فروش کلیه کاالهای مجاز بازرگانی ،شرکت در مزایدات و مناقصات و نمایشگاهها در
صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فوق پس از اخذ مجوزهای الزم.
 مدت شرکت :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت :تهران فالح خیابان شهید اکبر ببری خیابان شهید قدیر قدرتی پالک  39طبقه  3واحد 6کدپستی1366674778 :
 سرمایه شرکت :مبلغ  1000000ریال میباشد. اولین مدیران شرکت:محمدرضا شادگرد به سمت رئیس هیات مدیره به شماره ملی  0061308293دارنده  500000ریال سهمالشرکه
و فرامرز صدیق مقدم به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره به شماره ملی  1284545652دارنده 500000
ریال سهمالشرکه برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند.
دارندگان حق امضا:
امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ،سفته ،بروات ،قراردادها و عقود اسالمی با
امضای رئیس رئیس هیات مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت و نامهها و اوراق عادی و اداری باامضای
مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.
اختیارات نماینده قانونی :طبق اساسنامه
ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد.
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری -سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
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معاون وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی خبر داد

پرداخت مستمری و بیمه اجتماعی
 7میلیون شاغل فاقد بیمه

معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ضمن اعالم اینکه نظام چند الیه تامین
اجتماعی در کمیسیون اصلی اجتماعی دولت در دست بررسی است ،گفت :براین اساس هفت میلیون
نفر از افرادی که در بازار کارند ،اما بیمه ندارند تحت پوشش قرار خواهند گرفت و در دوران بازنشستگی
مستمری دریافت میکنند.
به گزارش ایسنا ،دکتر احمد میدری در پاسخ به پرسشی دربارهی مهمترین سیاست این وزارتخانه
در برنامه ششم توسعه اظهار کرد :در برنامه ششم ،نظام تامین اجتماعی چند الیه را دنبال میکنیم.
وی ادامه داد :نظام تامین اجتماعی در کمیسیون فرعی دولت تایید شده و اکنون به کمیسیون اصلی
رفته است .معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی با اشاره به هفت میلیون نفر از
افرادی که در بازار کار هستند و بیمه ندارند و دچار ریسکهای مختلفاند ،ادامه داد :شخصی که بیمه
اجتماعی ندارد و در بازار کار است احتمال اینکه حادثه ببیند باالست و وقتی بازنشسته شود فقیر است
و مستمری ندارد .میدری گفت :پیشبینی شده است برای همه اقشار بتوانیم حداقلی از بیمه داشته
باشیم .در حال حاضر متوسط حق بیمهای که از سوی افراد پرداخت میشود حدود  150هزار تومان
است ،اما در صدد هستیم امکانی را فراهم کنیم تا کسی با پرداخت حتی  20هزار تومان هم تحت
پوشش بیمه قرار گیرد ،منتهی مستمری بازنشستگیاش کمتر خواهد بود ،اما به هرحال بیمه است.

دستگیری مرد میانسال به اتهام قتل همسر
موقتش در تهران
ی رفت نميدانست كه براي هميشه از نوازشهاي مادرش
وقتی که پسر  10ساله به رختخواب م 
محروم خواهد شد .جسد مادر اين كودك در حالي كه با پارچهاي به دور گردنش به كام مرگ رفته
بود ،كنار تخت كودك كشف شد.
به گزارش جوان ،ساعت  19و  30دقيقه شامگاه يكشنبه 10 ،مهرماه قاضي حسينپور ،بازپرس
ويژه قتل پايتخت با تماس تلفني مأموران كالنتري مجيديه ،از قتل زن جواني در خانهاش با خبر شد.
پس از اعالم اين خبر بازپرس به همراه تيمي از كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي در محل حادثه
كه طبقه اول ساختمان مسكوني حوالي خيابان مجيديه شمالي بود ،حاضر شد .تيم جنايي در نخستين
گام در قتلگاه با جسد زن  32سالهاي به نام بتول روبهرو شد كه شلوار استريچ مشكي به دور گردنش
پيچيده شده بود .بررسيها نشان داد مقتول مدتي قبل از شوهرش طالق گرفته بود و با پسر 10
سالهاش در اين خانه زندگي ميكرد .همچنين مشخص شد مرد  40سالهاي دو سال اين زن را صيغه
كرده بود و به خانه او رفت و آمد داشته است .همزمان با ادامه تحقيقات ،پزشكي قانوني هم در معاينات
اوليه در محل حادثه مرگ زن جوان را فشار بر عناصر حياتي گردن اعالم كرد .بررسيهاي بعدي تيم
جنايي هم در محل حادثه حكايت از آن داشت كه عامل يا عامالن اين حادثه آشنا بودهاند به طوري
كه مقتول غافلگير شده و مقاومتي در برابر قاتل يا قاتالن نكرده است .پس از اين تيم جنايي ابتدا از
پسر  10ساله مقتول تحقيق كرد .وي گفت :شب قبل من و مادرم در خانه بوديم كه پدر خواندهام به
خانه آمد .پس از اينكه شام خوردم ،احساس گيجي به من دست داد به طوري كه نفهميدم چه زمان
گوشه اتاق خوابم برد ،اما صبح روي تخت اتاق خوابم از خواب برخاستم و مادرم كنار تختم دراز
كشيده و پتويي رويش انداخته بود .فكر كردم خواب است و حيفم آمد او را بيدار كنم .به همين دليل
خودم صبحانه خوردم و به مدرسه رفتم .ظهر به خانه برگشتم .چون كليد نداشتم ،زنگ خانه را زدم تا
مادرم در را باز كند اما جواب نداد .فكر كردم مادرم براي انجام كاري از خانه بيرون رفته است به همين
خاطر به خانه مادر بزرگم كه در آن نزديكي است ،رفتم.
ساعتي بعد از خانه مادر بزرگم با خانهمان تماس گرفتم اما كسي تلفن را جواب نداد .چند ساعتي
گذشت و خبري از مادرم نشد تا اينكه با پدر خواندهام تماس گرفتم و موضوع را به او گفتم اما چنگيز
هم گفت كه از مادرم خبري ندارد .خيلي نگران شديم و احتمال داديم براي مادرم اتفاقي افتاده باشد به
همين دليل با پدر خواندهام قرار گذاشتيم به در خانهمان برويم و در خانهمان را باز كنيم .من بالفاصله
به در خانهمان رفتم و دقايقي قبل هم پدرخواندهام آمد و قفل در را شكستيم و وقتي وارد خانه شديم،
مادرم را همانطوري كه صبح كنار تختم خوابيده بود ،مشاهده كرديم .وقتي پتو را از رويش كنار زديم با
اين صحنه روبهرو شديم .شوهر صيغهاي مقتول هم در تحقيقات به پليس گفت :دو سال قبل با بتول
آشنا شدم .آن زمان بتول در يكي از واحدهاي ساختماني كه من و همسرم در آن زندگي ميكنيم،
با پسرش زندگي ميكرد .يك روز براي انجام كاري به خانهشان رفتم كه متوجه شدم او زن تنهايي
است .از آنجايي كه همسرم بيمار است به او پيشنهاد صيغه دادم كه قبول كرد .وي ادامه داد :يك
سالي گذشت و من مخفيانه از همسرم به خانه او رفت و آمد داشتم تا اينكه همسرم متوجه شد و با
هم درگير شديم .پس از اين  15ميليون تومان به بتول كمك كردم و او براي خودش خانهاي خريد
و از ساختمان ما رفت .به همسرم گفتم كه ارتباطم را با او قطع كردهام اما همچنان مخفيانه ارتباط
داشتم .من هميشه روزها به خانه بتول ميآمدم تا همسرم به من شك نكند اما شب قبل وقتي همسرم
به خانه پدرش رفت ،من به بهانه انجام كاري به اينجا آمدم .پس از خوردن شام ساعت  23از بتول
خداحافظي كردم و به خانه پدر زنم رفتم .امروز چند بار با بتول تماس گرفتم اما او جواب نداد تا اينكه
ساعتي قبل پسرش با من تماس گرفت و گفت از صبح از مادرش بيخبر است .پس از اين با پسرش
به در خانهشان آمديم اما هر چقدر زنگ در را زديم ،بتول جواب نداد تا اينكه روي سقف خودروام رفتم
و از پنجره به داخل اتاق نگاه كردم كه متوجه شدم تلويزيون روشن است .احتمال داديم براي بتول
اتفاقي افتاده ،قفل در خانه را شكستيم و وارد خانه شديم .بتول آرام و بدون حركت كنار تخت روي
زمين خواب بود و وقتي پتو را كنار زديم ،مشاهده كرديم كه شلواري به دور گردنش پيچانده شده و
به قتل رسيده است .وي در پايان گفت :مدتي قبل مقتول به من گفت كه مزاحم تلفني دارد و من
هم مدتي است به رفتارش مشكوك شده بودم .در ادامه جسد مقتول براي انجام آزمايشهاي الزم و
مشخص شدن علت اصلي مرگ به پزشكي قانوني فرستاده شد و چنگيز به عنوان مظنون اين حادثه
به دستور قاضي حسينپور براي تحقيقات بيشتر و روشن شدن زواياي پنهان اين حادثه بازداشت شد
و در اختيار كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي قرار گرفت.

دستگیری زن شیاد به اتهام کالهبرداری
باوعدهبرندهشدندرقرعهکشیهایدروغین
از طریق ارسال روزانه  500پیامک در اصفهان
زن جوانی که از طریق ارسال پیامک به شهروندان در استانهای مختلف با مضمون برنده شدن
در قرعه کشی اقدام به کالهبرداری و برداشت از حساب آنها میکرد توسط کارآگاهان پلیس فتای
اصفهان شناسایی و دستگیر شد .به گزارش جام جم ،رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات
فرماندهی انتظامی استان اصفهان گفت :در پی شکایت تعدادی از شهروندان مبنی بر این که فردی از
طریق ارسال پیامکی با مضمون برنده شدن در قرعه کشی اطالعات حساب بانکی آن ها را دریافت
و سپس اقدام به برداشت وجوهشان کرده است ،موضوع در دستور کار ویژه کارآگاهان این پلیس
قرار گرفت .سرهنگ سید مصطفی مرتضوی افزود :با پیگیری های صورت گرفته در فضای مجازی
سرانجام زن جوانی که دست به این عمل مجرمانه زده بود شناسایی و دستگیر شد .وی افزود :متهم
که ابتدا منکر هر گونه جرمی بود هنگامی که با مدارک و مستندات پلیس روبرو شد به بزه انتسابی خود
اقرار و انگیزه خود را کسب درآمد از این راه عنوان کرد .مرتضوی خاطر نشان کرد :متهم در اعترافات
خود عنوان کرد روزانه به بیش از  500نفر در استان اصفهان و استان های دیگر کشور پیامک ارسال
کرده و از این طریق توانسته بود چندین میلیون تومان سرقت کند .رئیس پلیس فتای استان اصفهان
با بیان این که متهم با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد ،افزود:
برای دریافت هرگونه جایزه اهدایی نیازی به مراجعه به دستگاه های خودپرداز یا ارائه اطالعات حساب
بانکی نمی باشد و شهروندان باید مراقب این گونه کالهبرداران باشند.
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دستگیری یک مربی فوتبال به اتهام کالهبرداری میلیاردی از فوتبالیستهای
جوان و نوجوان با وعدههای توخالی در تهران

فساد همچنان گریبانگیر فوتبال است و این بار شاهد بعد
جدیدی از آن هستیم.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،فساد همچنان گریبانگیر
فوتبال است و این بار شاهد این بعد جدیدی از آن هستیم،
کالهبرداری چند صد میلیون تومانی در یکی از تیمهای پایه
فوتبال!
چندی پیش بود که خبر رسید یک مربی تهرانی در تهران
میخواهد مانند هر دوره تیمی را در چهار رده راهی رقابت های
دسته یک تهران کند .مربی که نزدیک به چهل سال در شمیران
کار میکرد و حتی مدتی هم در هیئت فوتبال شمیران حضور
داشت .وی میخواست امسال هم در مسابقات حضور یابد این
مربی که ادعا میکرد دوران جوانی و فوتبالی خود را همراه
بازیکنان بزرگ در تیمی مانند پرسپولیس سپری کرده است،
کارنامه درخشانی هم در امر مربیگری در شمیران داشت ،وی
موفق شده بود همراه با یکی از تیمهای شمیران حتی تا دسته
دو کشوری هم پیش رود و چندان مدال رنگارنگ از قهرمانی در
مسابقات تهران و حتی کشوری دیده میشد .به گفته بسیاری این
مربی سالهای زیادی را به تیمداری مشغول بوده و همواره سعی
میکرده خود را با دانش روز جلو ببرد.
تمام این اتفاقات از جایی شروع شد که این مربی تصمیم
گرفت بعد از نزدیک به  3سال که در هیچ مسابقهای شرکت
نکرده بود با ساختن یک تیم قدرتمند و استفاده از استعدادهای
محلی راهی مسابقات دسته یک تهران شود.
ابتدا شواهد نشان دهندهی آن بود که قرار است تیمی در
حد بسیار عالی برای حضور در دسته یک تهران بسته شود .این
مربی میگفت که درچهار رده سنی نوجوانان ،جوانان ،امید و
بزرگساالن میخواهد سهمیه دسته یک خریداری کند و تیمی
قدرتمند راهی مسابقات کند .پس از همان ابتدا تمام بازیکنانی
که در سایر تیمهای شمیران حضور داشتند و قصد جدایی داشتند
را جذب این تیم کرد .عالوه بر این بازیکنان عدهای از بازیکنان
قدیمی این مربی هم درتیم حضور داشتند و عدهای هم برای
تست در تمرینات شرکت میکردند ،در همان ماه اول بود که چند
بازی دوستانه برگزار شد و تمرینات به طور منظم برگزار میشد و
به دلیل تعداد زیاد بازیکنان تصمیم بر آن بود که زمین تغییر بکند
و برای باال رفتن کیفیت تمرینات هر رده سنی به صورت جداگانه
تمرین کند .حتی صحبتهایی از برگزاری اردوهای آمادهسازی
در شهرهای دیگر شنیده میشد ولی چندی نگذشت که مربی
مربوطه درخواست کمک مالی از بازیکنان کرد .اتفاقی شاید
عادی که در فوتبال امروزه در کشور ما به دلیل کمبود امکانات و
ترافیک بد مالی و اقتصادی امری عادی به نظر میرسد.
به گفته مدیر عامل تیم و مربی تیم هزینه اجاره زمین در هر
سانس هشتاد هزار تومان بود و عالوه بر آن برای رفتن به اردو و
استفاده از مربی پول الزم بود.
نزدیک به  50بازیکن در تیم حضور داشتند و از هر کدام
از بازیکنان مبالغی بین  150تا  250هزار تومان دریافت شد تا
تنها هزینه زمین و مربی پرداخت شود .در حالی که ادعا میشد
هزینه زمین برای هر یک ساعت و نیم هشتاد هزار تومان است،
مشخص شد که برای هر یک ساعت و نیم تنها چهل هزار تومان
به مجموعه ورزشی پرداخت میشود ،که البته به گفته مسئوالن
زمین ،در پایان ،هزینهای پرداخت نشد.
اما ماجرا به همین جا ختم نشد و در ماه دوم تمرینات ،در
نامهای رسمی از بازیکنان خواسته شد تا مبلغ  5میلیون تومان
برای تهیه لباس ،خرید سهمیه تیم ،هزینه مربی و زمین پرداخت
ت کافی بود تا تعداد زیادی از بازیکنان قصد
شود .همین صحب 
جدایی از تیم را داشته باشند .زیرا تعدادی از آنها معتقد بودند که
با سطح بازی که دارند میتوانند با پرداخت یک سوم این هزینه
به لیگ آسیا ویژن ،لیگ دسته سوم و دسته دوم کشوری بروند،
به همین دلیل بازیکنان معترض به این موضوع به درخواست
مدیر عامل از این تیم جدا شدند و تصمیم بر آن شد که تا فاصله
دو ماه مانده به مسابقات این تیم با بازیکنان قدیمی به تمرینات
ادامه دهند تا بازیکنان دیگری به تیم اضافه شوند.
یک ماه دیگر به همین منوال گذشت تا درخواست دیگری از
بازیکنان صورت گرفت و آن هم این بود که هزینههای پرداخت
شده  150الی  250هزار تومان هر بازیکن برای  3ماه تمرین بوده
و بازیکنان باید هزینه ثابت  250هزار تومان را برای  3ماه حق
حضور در تیم پرداخت کنند .عالوه بر آن از بازیکنان خواسته شد
به دلیل آنکه شرایط اقتصادی مناسب نیست و هیچ اسپانسری
حاضر به حمایت نیست هر بازیکن در حد توانش مبلغی را برای
تیم پرداخت کند.
همچنین در ادامه از بازیکنانی که نمیتوانستند به دالیل فنی
در تیمهای دیگر بازی کنند ،خواسته شد تا مبلغ بیشتری را
پرداخت کنند تا بتوانند در تیم حضور داشته باشند در غیر این
صورت از تیم جدا شوند.
در نتیجه عدهای این مبلغ را پرداخت کرده و عدهای هم
هزینههای کمتری از یک میلیون تومان تا  5میلیون تومان را به
این مربی پرداخت کردند.
اما زمانی که دیگر قرعهکشی مسابقات انجام شده بود و دیگر
خبری از حضور در مسابقات امید دسته یک تهران نبود این
مربی به بازیکنان گفت :تصمیم بر آن شده که تنها تیم جوانان و
بزرگساالن به کار خود ادامه بدهند و بازیکنان امید در بزرگسال
و نوجوانان در رده جوانان بازی کنند.
این صحبتها در حالی مطرح بود که هنوز از زمین بهتر و
تمرین ردههای سنی مختلف هم خبری نبود ،لباس تهیه نشده
و هیچ امکاناتی مهیا نشده بود .چهار ماه پس از شکلگیری این
تیم شمیرانی تنها  25بازیکن همچنان باقی مانده بودند و امیدوار
به بازی بودند.
اواخر شهریور ماه بود که بار دیگر درخواست پول از بازیکنان
صورت گرفت .این بار خواسته شد تا برای برگزاری اردوی
آمادهسازی در شمال کشور بازیکنان مبلغ یک میلیون تومان
دیگر پرداخت کنند ولی این بار قضیه متفاوت بود.

یکی از بازیکنان این تیم که در مدت کوتاهی کاپیتان رده
امید این تیم بود به خبرنگار حوزه فوتبال و فوتسال گروه ورزش
باشگاه خبرنگاران جوان گفت :مربی از ما خواسته بود تا مبلغ یک
میلیون تومان را پرداخت کنیم تا همراه تیم به شمال برویم زمانی
که خود من به این قضیه معترض شدم از برخی بازیکنان قدیمی
خواسته شد تا  300هزار تومان پرداخت کنند و برای گرفتن این
پول از خود من اصرار زیادی صورت گرفت و به خاطر دارم زمانی
که صبح قصد رفتن به محل کارم را داشتم با من تماس گرفته
شد و این مربی از من خواست هرچه زودتر این مبلغ را به حساب
وی واریز کنم ،زیرا میگفت که در شمال است و احتیاج به پول
برای بیعانه محل اقامت بازیکنان دارد.
پس از چندی که خبری از اردوی آمادهسازی نشد مربی
شروع به فروش اجناس تیم به بازیکنان کرد و با دادن هر توپ
به بازیکنان مبلغ  100هزار تومان دیگر دریافت کرد.

داللی بازیکنان

زمانی که با چند نفر از قدیمیهای این تیم صحبت کردیم
آنها مدعی شدند که این مربی با دریافت مبالغ باال و نزدیک به
صد میلیون به آنها وعده تیمهای لیگ برتری و دسته یک میداده
در حالی که چنین چیزی هیچگاه به مرحله عمل نمیرسیده است.
یکی دیگر از بازیکنان که نزدیک به  12میلیون تومان به این
مربی پرداخت کرده ،میگوید :پس از چندی این مربی مدعی شد
که همسرم دچار بیماری شده و احتیاج به کمک مالی دارد ،پس
بار دیگر به صورت جداگانه با بازیکنان شروع به صحبت کرد و
از هر کدام از آنان هر مبلغی که توانست بین یک میلیون تا ده
میلیون تومان دریافت کرد.
وی در ادامه گفت :پس از چندی این مربی دیگر به سر تمرین
نیامد و تمرینات تیم را به کاپیتان تیم محول کرد.
همچنین دستیار وی هم در تمرینات حاضر نشد ،پس از مدتی
که بازیکنان گیر ماجرا شدند این مربی خود ادعا کرد که سکته
قلبی را رد کرده و نمیتواند در تمرینات حاضر شود ،زیرا دکتر از
وی خواسته تا به خود استرس وارد نکند و حتی فوتبال هم تماشا
نکند پس به همین دلیل عدهای دیگر به تمرینات نمیآمدند و
عدهای هم گیر پولهایی که پرداخت کرده بودند ،شدند.
پس از چندی دوباره این مربی به سراغ بازیکنان نزدیک خود
رفت و از آنان خواست که برای درمان خودش و انجام آنژیو پول
بدهند ،عدهای این کمک را هم انجام دادند.
پس از مدتی مسئولین زمین به بازیکنان گفتند که دیگر
حق استفاده از زمین را ندارند ،زیرا هزینهای برای این زمین
پرداخت نشده است پس همه به دنبال این مربی راه افتادند و
دیگر هیچکس موفق به یافتن این مربی نشد .پس از پیگیریها
مشخص شد که این درخواستها تنها از بازیکنان صورت نگرفته
بلکه ماجرا فراتر از این صبحتها است.
بازیکنان تنها بخش کوچکی از این کالهبرداری را تشکیل
میدادند .بسیاری از بازیکنان تیم و دوستان این مربی تنها از
روی اعتماد و شناختی که سالهای زیادی بود که از وی داشتند
مبالغی را پرداخت کرده بودند.
مبلغی که این مربی به بازیکنان و دوستان خود بدهکار است
بین  700تا  900میلیون تومان است و تنها بخش کوچکی از این
مبلغ به تیم فوتبال و بازیکنان مربوط بوده و بقیه مبلغ دریافتی
مربی در خارج از مسائل ورزشی بوده است.
در ادامه تصمیم گرفتیم به سراغ دستیار وی که مدتی در
تمرینات حاضر میشد ،برویم و از وی سؤاالتی بپرسیم.
این مربی جوان که خود عالوه بر کار فوتبال معلمی هم
میکرد در پاسخ به این سؤال که آیا تاکنون از این شخص
دریافتی داشتهای یا خیر ،عنوان کرد :بنده نه تنها از این مربی
پولی به عنوان دستیار نگرفتهام بلکه خودم نزدیک به  6میلیون
تومان به عنوان قرض پرداخت کردهام.
همانطور که پیش از این اشاره شد این مسئله فراتر از
موضوعات ورزشی است و دامنه آن بسیار گسترده است ،حتی
برخی معتقدند که این مربی ربا انجام میداده و به دلیل مشکالتی
که برای وی به وجود آمده نتوانسته پولها را بازگرداند.
برخی دیگر میگویند این شخص اقدام به دریافت پول حتی
از نزدیکان خود کرده است و حاال کسی موفق به پیدا کردن
وی نمیشود.
یک نفر از بستگان وی مدعی شد که مسئله بیماری همسر
وی دروغ بوده و اص ً
ال چنین چیزی مطرح نبوده است.
شنیده شده است که نزدیکانی که وی اقدام به دریافت پول
از آنها کرده است شامل فرزند ،همسر ،برادر و  ...هم میشدند.
به هر صورت مسئلهای که در این جا اهمیت دارد این است که
اول از همه باید توجه شود که بسیاری از خانوادهها بدون دریافت
مدرک مثل رسید و یا حتی چک اقدام به پرداخت این مبلغ کرده
و بیشتر از درب اعتماد وارد شدهاند.
مسئلهی دیگری که وجود دارد این است که برخی که مدرکی
مثل چک در اختیار دارند و هنوز زمان پاس شدن چکشان نرسیده
هم از این مسئله ترسیده و به دنبال پیگیریهای قانونی آن
هستند.
در ادامه تصمیم گرفتیم به سراغ چند تن از طلبکاران برویم
تا بتوانیم اطالعات جامعتری در این خصوص بدست آوریم ،در
همین خصوص تصمیم گرفتیم با یکی از طلبکاران وی که عالوه
بر همکاری در زمینهی کاری غیر از فوتبال ،در دوران جوانی و
نوجوانی شاگرد این مربی بوده و در تیم آن بازی کرده صحبت
کنیم و از داستان آگاه شویم،
وی در خصوص چگونگی این رخداد برای خودش عنوان
کرد :من از دوران کودکی تا چند سال پیش در تیم این مربی
بازی میکردم و به همین جهت اعتماد زیادی به وی داشتم.
این شخص در ادامه افزود :چندی پیش به من گفت که بیا
تا کار خرید و فروش ماشین انجام دهیم .من هم یک ماشین
گرفتم و تحویل دادم و در ازای آن یک چک دریافت کردم که آن
چک متأسفانه پاس نشد و به من گفت که تعویض پالک انجام
دهم و بعد پولم را بگیرم .من این کار را کردم و از پول خبری

نشد بعداً متوجه شدم که شخص خریدار ،پول ماشین را تحویل
وی داده ولی این مرد به من پولی نداده است .پس از آن به من
گفت تا یک ماشین دیگر خریداری کنم و پول هر دو ماشین را
با هم دریافت کنم.
من هم از دوستم درخواست کردم تا این کار را انجام دهد،
دوباره همان اتفاقها رخ داد و از پول هم خبری نبود و ما هم
مدرکی نداشتیم تا چندی پیش که به من چک دیگری بابت هر
دو خرید داد ولی چکها پاس نشد و حاال دیگر خبری هم از
وی نیست ،حاال هم دوستم که این پول را داده میخواهد از
من شکایت کند.
وی در ادامه در خصوص مبلغ طلبش گفت :یک چک به مبلغ
 13میلیون  800هزار تومان و یک چک به مبلغ  15میلیون و
 100هزار تومان در دست دارم که هر دو برگشت خورده است.

برای کار خیر پول دادم

یکی دیگر از طلبکاران این مربی که نزدیک به  50میلیون
تومان طلب کار است در خصوص این اتفاق گفت :من  8ماه
پیش بود که  30میلیون تومان پول به این شخص دادم پس از
آن چند ماه پیش به من چکی نشان داد به مبلغ  50میلیون تومان
که از وی بگیریم ولی پول دیگری جهت ثبت تیم فوتبالش به
وی بدهم .این مرد با کلی اصرار و التماس  15میلیون تومان
دیگر از من گرفت تا  2ماه که خبری از وی نبود .بعد از آن دوباره
به سراغم آمد و در خصوص این موضوع عذرخواهی کرد و گفت
که مدتی به مسافرت رفته بوده است.
وی در ادامه افزود :دوباره پس از مدتی این شخص نزد من
آمد و مدعی شد که همسرش سرطان دارد و برای تیکهبرداری
احتیاج به پول دارد ،من هم از طریق دوستانم در بازار برای
انجام کار خیر توانستم هشت میلیون پول جمع کنم و تحویل
بدهم تا کار این مرد پیش برود اما بعد از مدتی دیگر خبری از
این مربی نشد.
وی در ادامه در خصوص این که آیا از این مربی مدرکی دارد
یا خیر ،افزود :بنده بابت مبلغ  30میلیون تومان و  15میلیون از
وی چک گرفتهام .ولی بابت کمک مالی چون گفته بود یک
هفتهای برمیگرداند ،چکی نگرفتم .به هر حال من از این مربی
شناخت داشتم و دوستانم هم این مرد را میشناختند.

بابت خرید سهمیه از ما پول گرفت

در ادامه گفتوگوها به سراغ کاپیتان رده سنی امید تیمی
رفتیم که مربی آن حاال متهم به کالهبرداری است.
وی در خصوص مسائل پیش آمده ،اظهار داشت :این آقا به
بهانهی خرید سهمیه تیم فوتبال برای مسابقات دسته یک استان
تهران از بازیکنان پول گرفته بود ولی تیمی نخرید .آن طور که
شنیدهام افراد دیگری هم بودند که به این مربی پول داده بودند
و من به تازگی خبردار شدم متأسفانه هیچ ردی هم از این مربی
وجود ندارد.
وی در ادامه افزود :من از این مربی چکی هم دریافت کردم
و این شخص بارها از من برای پاس شدن چک زمان گرفته در
حالی که هیچ وقت پاس نشده است.
وی در خصوص مقدار پولی که سایر بازیکنان پرداخت
کردهاند ،گفت :دقیق ًا از همه اطالع ندارم ولی میدانم از بازیکنان
 5میلیون 7 ،میلیون ،یک میلیون و  9میلیون هم دریافت کرده
است.
در انتها یکی از افرادی که این مربی را میشناخته در
خصوص این اتفاقات گفت :تشکر میکنم که با پیگیری این
اخبار خانوادهها را آگاه میکنید که گرفتار این دامها نشوند.
وی در ادامه افزود :این مربی در این مجموعه ورزشی زمین
اجاره کرده بود و یک تیم فوتبال داشت .عالوه بر آن خرید و
فروش ماشین هم انجام میداد ،وی مبالغ زیادی از دوستان و
همکاران دریافت کرده بود و به طوری که من آگاه هستم از
یکی از آشنایانش مبلغی نزدیک به  100میلیون تومان دریافت
کرده بود.
وی در ادامه افزود :این شخص ربا انجام میداده است و در
آخر به دلیل پولهایی که گرفته بود ،کم آورده و برای پرداخت
سود پولهایی که گرفته با این کلک که میخواهد تیمی راهی
مسابقات دسته یک تهران بکند سراغ تعدادی جوان رفته و به
این بهانه از آنها کالهبرداری کرده است و متأسفانه این جوانها
به دام این مربی افتادند.
من از خانوادهها خواهش دارم تا نسبت به افرادی که
فرزندانشان برای ورزش نزد آنها میروند ،میخواهم یک مقدار
حساسیت بیشتری داشته باشند.

داستان ناتمام

در پایان مصاحبهها ما با چند طلبکار دیگر روبهرو شدیم که
ما را آگاه ساختند که این ماجرا ناتمام است و هر چقدر هم که
در خصوص آنها بنویسم کم است .به طور مثال :زمانی که قصد
بازگشت از محل مربوطه را داشتم مدیر مجموعه ورزشی به ما
گفت :بابت اجاره زمین ما مبلغ  3میلیون  500هزار تومان طلب
داریم که هنوز به ما چیزی پرداخت نشده است.
یا مدیر یک سالن ورزشی میگفت :بابت برگزاری یک سری
مسابقات ورزشی مبلغ یک میلیون تومان طلب دارم.
یا از همه جالبتر دریافت مبلغ یازده میلیون از یک مغازهدار
است .حتی برخی از افراد که در محل حاضر بودند ،میگفتند که
این مربی به اعتبار این افراد خریدهای میلیونی از مکانهای
مختلف انجام داده است.
در پایان تنها میتوان به این موضوع بسنده کرد که این
موضوعات نشان دهنده وجود یک فساد عمیق در ورزش است.
فسادی که در عمق ورزش نفوذ کرده و بسیاری از امیدها ،جوانان
و نوجوانان برای فوتبالیست شدن را میکشد و چه بسا بسیاری
را به گرفتاریهای زیادی در زندگی دچار میکند .البته باید همه
بدانیم چه ورزشکاران و چه خانوادهها ،دیگر زمانه مانند گذشته
نیست که بتوان به همه اعتماد کرد و باید برای انجام کاری به
همه شک داشت.

جامعه

13
خودکشی پزشک سرشناس
با پرتاب کردن خود از کوه
در تهران!
علت مرگ پزشک متخصص پوست و مو که جسدش
اوایل آبان ماه  ۹۴در ارتفاعات شمال تهران توسط پلیس
کوهستان کشف شد مشخص شد.در حالیکه گمانه
زنیهای اولیه ،فرضیه وقوع جنایت را پررنگ میکرد
تحقیقات کارآگاهان پلیس حکایت از این دارد که این
پزشک سرشناس ،خودکشی کرده است.
به گزارش ابتکار ،دکتر امیر نجفیان پزشک متخصص
پوست و مو و لیزر بود که در بیمارستانهای مداین،
کسری و مروستی مشغول به کار بود .بنا به گفتههای
خانواده این دکتر  48ساله ،وی صبح روز شنبه  25مهر
از خانهاش در منطقه پاسداران خارج شده اما هرگز به
محل کار و یا خانهاش مراجعتی نداشت .در حالی که
جست و جوهای ماموران پلیس برای یافتن ردی از این
پزشک تهرانی با گذشت شش روز بی نتیجه مانده بود
ماموران پلیس کوهستان در منطقه دار آباد جسد مرد
میانسالی را یافتند و ماجرا را به پلیس اطالع دادند .در
پی کشف این جسد ،مراتب به قاضی سجاد منافی آذر،
بازپرس ویژه کشیک قتل گزارش داده شد .با اعالم این
خبر و به دستور وی تیمی از عوامل حفظ صحنه جرم و
پزشکی قانونی وارد صحنه کشف جسد شدند.
بررسیهای اولیه حکایت از این داشت که جسد
متعلق به مردی میانسال است که مدتهاست از مرگ وی
گذشته و جسد به شدت دچار فساد نعشی شده است.هم
چنین آثار ضرباتی بر بدن متوفی نیز دیده میشد به این
ترتیب ،جسد به دستور قاضی منافی آذر برای تحقیقات
بیشتر به پزشکی قانونی فرستاده شد و تحقیقات در
خصوص علت مرگ این مرد آغاز شد.
با احتمال اینکه جسد کشف شده متعلق به پزشک
تهرانی باشد از خانواده او خواسته شد تا برای شناسایی
جسد به سردخانه پزشکی قانونی بروند و به این ترتیب
مشخص شد جسد مجهول الهویه متعلق به دکتر امیر
نجفیان است .در پی تحقیقات پلیسی و هم چنین با
اعالم نظریه پزشکی قانونی مبنی بر علت فوت این
پزشک،مشخص شد که وی به دالیل نامعلومی دست
به خودکشی زده و خود را از ارتفاع به پایین پرتاب کرده
است .هنوز علت دقیق و انگیزه خودکشی مشخص
نیست و تحقیقات در این رابطه به دستور بازپرس شعبه
سوم دادسرای ویزه امور جنایی تهران ادامه دارد.

یکشنبه  24آبان  - 1394شماره 696

رییس اداره پیشگیری از ایدز وزارت بهداشت هشدار داد

وجود  80تا  100هزار بیمار مبتال به ایدز در کشور!
رییس اداره پیشگیری از ایدز وزارت بهداشت گفت :تا ابتدای
سال جاری حدود  29هزار مورد  HIVدر کشور ثبت و گزارش
شده و تخمین زده میشود که حدود  80تا  100هزار مورد ابتال
به ایدز هم در کشور باید وجود داشته باشد.
به گزارش ایسنا ،دکتر عباس صداقت در حاشیه سفر مشاور
عالی سازمان جهانی بهداشت به استان کرمان گفت :یکی از
نکات مثبتی که دانشگاه علوم پزشکی کرمان پیشنهاد داده و
آغاز کرده ،ایجاد شهر دوستدار برنامههای  HIVاست و طبق
بررسیهایی که انجام شده به جرات میتوان گفت که در تمام
دنیا اولین بار است که شهری با این رویکرد تصمیم میگیرد
برنامههای کنترل ایدز را پیش ببرد.
وی با بیان اینکه هدف این رویکرد استفاده از تمامی

ظرفیتهای شهر ،بخشهای دولتی و غیر دولتی است ادامه داد:
گرچه بررسیها نشان داده که  22شهر در دنیا به عنوان شهرهای
دوستدار سالمتی برنامههایی را اجرا کردند اما به صورت مشخص
در زمینه ایدز ،کرمان اولین شهری است که این کار را به خوبی
جلو میبرد.رییس اداره پیشگیری از ایدز وزارت بهداشت با بیان
اینکه تعداد افراد ناشناخته به ایدز ،بزرگترین مشکلی است که
وجود دارد ،تصریح کرد :تا ابتدای سال جاری حدود  29هزار
مورد  HIVدر کشور ثبت و گزارش شده که بر اساس مدل های
ریاضی و الگوهای مدل سازی تخمین زده می شود که حدود 80
تا  100هزار مورد ابتال هم در کشور باید وجود داشته باشد .در
نتیجه ما یک فاصله حدود  60تا  70هزار مورد را داریم که در
کشور هستند که از وضعیت خودشان خبر ندارند.

ناتوانی  4کمیسیون تخصصی پزشکی در تشخیص علت فلج
مغزی پسر  2ماهه پس از  15سال در کرج
سرنوشت تلخ پسربچهای بر اثر استفاده از یک دارو ،پیچیدگی پزشکی عجیبی را رقم زده است .در چهار کمیسیون سهلانگاری
پزشک متخصص اطفال تحت بررسی قرار گرفته تا مشخص شــود میــزان اشتباه وی در فلج شدن کودک کرجی چیست .عجیب
اینکه در  3کمیسیون اعضا اشتباه پزشک را پذیرفتهاند و در یک کمیسیون دیگر وی کام ً
ال تبرئه شده است.
به گزارش ایران ،ایمان  15ساله  2ماه پس از تولدش در واکنش به داروی بیحسکننده لیدوکایین با ایست تنفسی و قلبی به
اغمای  5روزه رفت و به دلیل نرسیدن اکسیژن به مغزش دچار فلج کامل شد.این کودک روز  17اسفند  79به علت شرایط خاص
مادرش ،یک هفته زودتر با عمل سزارین به دنیا آمد .براساس گزارش تولد این کودک ،ایمان در بدو تولد به علت مشکالت تنفسی با
دستگاه احیا شده و پس از معاینات پزشکان مشکوک به مننژیت اعالم شده و تحت درمان قرار گرفت .چند روزی از آغاز درمان گذشته
بود که نمونهگیری از آب نخاع کودک بیماری مننژیت را رد کرد و ایمان پس از چند روز مرخص شد.
خانواده این کودک که پس از یک شوک بزرگ ،کودک را سالم از بیمارستان تحویل گرفته بودند تا دو ماهگی کودک دو بار برای
ویزیت پزشک متخصص  -که از ابتدا روند درمان را تحت نظر داشت  -به مطب او رفتند و در پایان  2ماهگی نیز در همان مطب
عمل ختنه را انجام دادند اما دقایقی از پایان کار نگذشته بود که ناگهان نوزاد خردسال دچار ایست تنفسی و قلبی شد و پس از احیای
اولیه در مطب به بیمارستان انتقال یافت .این کودک که  5روزی در اغمای کامل بود ،پس از  20روز معالجه در بخش  ICUمرخص
شد و با شرایط نامساعد جسمانی تحت مراقبت قرار گرفت .با توجه به وضعیت عجیب جسمانی کودک چند روز بعد خانواده اش ،او را
پیش پزشک دیگری بردند و پزشک با اطمینان فلج کامل جسمانی کودک به دلیل نرسیدن اکسیژن به مغزش را اعالم کرد.
خانواده ایمان با پذیرفتن بیماری این کودک مراقبت از او را آغاز کردند .ایمان در میان محبت خانواده روز به روز بزرگتر میشد .این
شرایط ادامه داشت تا اینکه در سال  88به توصیه برخی پزشکان ،خانواده ایمان از پزشک متخصصی که با سهلانگاری و اشتباه این
سرنوشت را برای فرزندشان رقم زده بود به دادگستری کرج شکایت کردند و این پرونده پس از طی روند قانونی روی میز کمیسیون
پزشکی تأییدشده دادگاه قرار گرفت.اعضای کمیسیون پس از بررسی این پرونده در سه کمیسیون ،پزشک را به علت انجام عمل
ختنه بدون درنظر گرفتن شرایط جسمانی کودک  5درصد مقصر دانستند اما در کمیسیون آخر اعضا اعالم کردند که چون لیدوکایین
میتواند تشنج زا باشد پس پزشک قصوری نکرده و از هر اتهامی مبرا است .پدر ایمان در این باره میگوید« :من بارها اسناد پرونده
را مرور کردهام حتی من که سررشتهای از مسائل پزشکی ندارم با کنار هم گذاشتن اسناد پرونده میتوانم قصور پزشک را متوجه شوم
اما نمیدانم چرا کمیسیون از بسیاری از مسائل چشمپوشی کرد .به عقیده من در این پرونده پزشک در مسیری دو سرسوخت قرار
داشت چون اگر تأیید میشد که در این پرونده مقصر است سابقه حرفه ایاش زیر سؤال میرفت و حاال هم که استفاده از لیدوکایین
علت مشکل پسرم اعالم شده بازهم پزشک مقصر است .سؤالی که من از کمیسیون دارم این است که اگر کودک سالمی با این عمل
پزشک مانند فرزند من به اغما میرفت چه باید میکرد؟ بازهم پزشک مقصر نبود؟»بنابر این گزارش ،قضات شعبه  9دادگاه تجدیدنظر
استان البرز با استناد به آخرین نظریه کمیسیون ،پزشک متخصص را تبرئه کرد!

دستگیری پسر خالفکار به اتهام انتشار اینترنتی تصاویر خصوصی چندین دختر جوان
پس از آشنایی باآنها در فضای مجازی و وعده ازدواج در یزد

فردی که در فضای مجازی اقدام به فریب دهها دختر با دادن وعده ازدواج میکرد،
دستگیر شد .او در آخرین اقدام خود ،تصاویر خصوصی یکی از شهروندان یزدی را در
فضای مجازی منتشر کرده بود.
به گزارش فرهیختگان ،چندی پیش خانمی  25ساله با در دست داشتن مرجوعه
قضایی مبنیبر انتشار تصاویر خصوصیاش در فضای مجازی توسط فرد ناشناسی اعالم
شکایت کرد.
شاکی در اظهاراتش به افسر پرونده گفت« :مدتی قبل در فضای مجازی با فرد ناشناسی
دوست شدم و با وعده ازدواجش به او اعتماد کردم و تعدادی از تصاویر خصوصیام را در
اختیارش قرار دادم و حاال از طریق یکی از دوستانم متوجه شدم که عکسهای خصوصی

و خانوادگیام در فضای مجازی منتشر شده است».
با توجه به حساسیت پرونده و احتمال اینکه متهم با فریب تعدادی دیگر از شهروندان
و اغفال دختران در فضای مجازی به اقدام دیگری نیز دست بزند ،بررسی موضوع و
دستگیری وی در دستور کار ویژه کارآگاهان پلیس فتا قرار گرفت .با تالش ماموران
این اداره ،محل اختفای متهم به نام «ح» شناسایی و او در عملیات غافلگیرانه پلیس
دستگیر شد.
در بازرسی از مخفیگاه این متهم یک دستگاه گوشی تلفن همراه کشف شد که
کارآگاهان پلیس پس از بازنگری حافظه گوشی ،متوجه تعداد بسیار زیادی از تصاویر
خصوصی مربوط به فریبخوردگان شدند.
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شماره مکانیزه139430400901056288 :
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود چیچست ابنیه آریا در تاریخ  1394/06/03به شماره ثبت  477904به شناسه
ملی  14005181209ثبت و امضای ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم
آگهی میگردد.
 موضوع شرکت :ساخت و اجرای ابنیه مطابق سهمیه نظام مهندسی وبا ظرفیت تعیین شده برای شرکت،خرید و فروش و صادرات و واردات کاالهای مجاز بازرگانی مرتبط با موضوع شرکت در صورت نیاز پس از اخذ
مجوزهای الزم اخذ وام و تسهیالت اعتباری از جمله اعتبارات اسنادی از کلیه بانکها و موسسات مالی داخلی و
خارجی شرکت در مناقصات و مزایدات داخلی و انجام همکاریهای خدماتی با موسسات و سازمانها و شرکتهای
دولتی و خصوصی داخلی و خارجی و خدمات پس از فروش(در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم)
مدت شرکت :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
 مرکز اصلی شرکت :تهران صادقیه خیابان  20متری سازمان آب پاساژ مهرگان پالک  167طبقه  2واحد 49کد پ 1451673951
 سرمایه شرکت :مبلغ  1000000ریال میباشد. اولین مدیران شرکت :حسین رشیدی وایقان به سمت رئیس هیات مدیره به شماره ملی 1729096069دارنده  500000ریال سهمالشرکه و میرمهدی رضاییمهر به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل به شماره
ملی 2754589201دارنده  500000ریال سهمالشرکه به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.
دارندگان حق امضا :کلیه اوراق واسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ،سفته ،بروات و قراردادها و عقود
اسالمی با امضای مدیرعامل و عضو هیات مدیره (آقای میرمهدی رضاییمهر) و رئیس هیات مدیره (آقای حسین
رشیدی وایقان) 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
13214
______________________________________________________
17926062662
		
شماره مکانیزه139430400901055321 :
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود ایمن پاکاوان کانیار در تاریخ  1394/06/03به شماره ثبت  477907به
شناسه ملی  14005181441ثبت و امضای ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع
عموم آگهی میگردد.
 موضوع شرکت :تولید توزیع و بستهبندی و خرید و فروش و واردات و صادرات انواع کفش و کلیه کاالهایمجاز بازرگانی پس از اخذ مجوهای الزم از مراجع ذیصالح شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی
و اخذ وام و تسهیالت از بانکها و موسسات مالی و اعتباری .در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس
از اخذ مجوزهای الزم.
 مدت شرکت :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت :تهران ،میدان حسنآباد کوچه جهانگردی پاساژ رشید  2طبقه زیرهمکف پالک 27کدپستی 1114649146
 -سرمایه شرکت :مبلغ  1000000ریال میباشد.

 اولین مدیران شرکت:خانم راضیه رافع به سمت رئیس هیات مدیره به شماره ملی  4133286091دارنده  500000ریال سهمالشرکه.
آقای حمید عبدالغنی به سمت مدیرعامل به شماره ملی  0064411291دارنده  500000ریال سهمالشرکه برای
مدت نامحدود انتخاب شدند.
 دارندگان حق امضا :کلیه اوراق و اسناد رسمی و بهادار و بانکی وتعهدآور شرکت از قبیل :چک ،سفته ،برواتو قراردادها به امضای مدیرعامل آقای حمید عبدالغنی همراه با مهر شرکت و نامههای عادی و اداری به امضای
رئیس هیات مدیره خانم راضیه رافع 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
132147
______________________________________________________
17926057882
		
شماره مکانیزه139430400901055787 :
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود سروش تجارت بهکام در تاریخ  1394/06/03به شماره ثبت  477906به
شناسه ملی  14005181344ثبت و امضای ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع
عموم آگهی میگردد.
 موضوع شرکت :ارائه و انجام کلیه فعالیتها در زمینه تهیه ،توزیع و بستهبندی انواع آجیل و خشکبار و موادغذایی و خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و
حقوقی اخذ و اعطای نمایندگیهای خارجی و داخلی ،اخذ وام و اعتبارات بانکی و شرکت در کلیه مناقصات و
مزایدات دولتی و خصوصی (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای الزم)
مدت شرکت :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
مرکز اصلی شرکت :تهران ،بلوار فردوس ،خیابان رامین شمالی کوچه گلزار شرقی ،پالک  ،22واحد  9کدپستی
1481864351
 سرمایه شرکت :مبلغ  500000000ریال میباشد.اولین مدیران شرکت :آقای بهنام رحیمی به سمت رئیس هیات مدیره به شماره ملی  007206665دارنده
 250000000ریال سهمالشرکه و آقای پیمان قوجایی اقدسی سعدآباد به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل
به شماره ملی  13277402010دارنده  250000000ریال سهمالشرکه
دارندگان حق امضا :کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک ،سفته و بروات وق راردادها و
عقود اسالمی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و رئیس هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت
معتبراست.
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
132148
______________________________________________________
17926040647
		
شماره مکانیزه139430400901048348 :
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود فروهر دریای پارس در تاریخ  1394/06/03به شماره ثبت  477883به
شناسه ملی  14005180134ثبت و امضای ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع

کالهبرداری  2میلیارد و  400میلیون تومانی
زن شیاد از دهها شرکت و نمایندگی فروش
لوازم بهداشتی و آرایشی طی  2سال در مشهد
زنی که با شناسنامه جعلی و گرفتن دسته چک از حدود  ۱۰بانک و موسسه مالی
و اعتباری در مشهد از شرکت ها و نمایندگی های فروش لوازم بهداشتی و آرایشی
بیش از  ۲۴میلیارد ریال کالهبرداری کرده است در حالی با شکایت  ۸۰شاکی
تحت تعقیب قضایی قرار گرفته است که همچنان محل های سکونت خود را تغییر
می دهد و به طورمخفیانه دست به انجام اعمال مجرمانه می زند.
به گزارش خراسان ،پرونده کالهبرداری های این زن که طبق بررسی های
انجام شده از حدود  ۲سال قبل اقدامات مجرمانه خود را در مشهد آغاز کرده
است،
در حالی توسط کارآگاهان اداره جعل و کالهبرداری پلیس آگاهی خراسان
رضوی مورد پی گیری قرار گرفت که اداره کل ثبت احوال خراسان رضوی نیز
درباره غصب و سوء استفاده از شناسنامه به هویت جعلی از این متهم فراری
شکایت کرده است .در بخشی از شکایت اداره ثبت احوال عنوان شده است :غاصب
با شناسنامه ای که به دست آورده ،نام خود را از «بتول» به «هما» تغییر داده
است و با هویت جعلی در حال ارتکاب جرایم متعددی است و در عین حال تصویر
سند طالق نیز در پرونده وی مشاهده می شود اما صاحب سند مدعی است که
وی اص ً
ال طالق نگرفته و همچنان باهمسرش زندگی می کند که این امر نیاز به
پیگیری و بررسی دارد.
در حالی که این پرونده در مجتمع قضایی شهید کامیاب مشهد مورد رسیدگی
قرار گرفته و مقام قضایی دستورات ویژه ای را برای شناسایی و دستگیری این زن
سابقه دار صادر کرده بود زوایای دیگری از کالهبرداری های میلیاردی این زن با
اعالم شکایت های متعددی از سوی صنف فروش لوازم آرایشی و بهداشتی لو رفت
به طوری که تعداد شاکیان وی تاکنون به بیش از  ۸۰نفر رسیده است.
اظهارات شاکیان و تحقیقات کارآگاهان پلیس آگاهی نشان می دهد که زن ۳۲
ساله که نام خود را از بتول رحیمی به هما رحیمی تغییر داده است با استفاده از
شناسنامه سرقتی و یا مفقودی از حدود  ۱۰بانک و موسسه مالی و اعتباری دسته
چک تهیه کرده و سپس با همدستی مرد  ۲۸ساله ای ،انواع لوازم بهداشتی و
آرایشی را از شرکت ها و نمایندگی های این صنف خریده است .وی سپس با اجاره
مغازه در مناطق مختلف شهر لوازم خریداری شده را به قیمت های ارزان فروخته
و متواری شده است.
بررسی های پلیس همچنین بیانگر آن است که متهم فراری از حدود  ۱۰سیم
کارت برای تماس با طعمه های خود استفاده می کرد .این در حالی است که طبق
اظهارات برخی شاهدان و مدارک مستند موجود در پرونده ،زن فراری در تاریخ سوم
مهر گذشته به بهانه جشن ازدواج خود به برخی افراد کارت عروسی نیز داده است
تا در این جشن شرکت کنند .بنابراین گزارش ،در ادامه رسیدگی به این پرونده،
کارآگاهان با صدور دستورات ویژه قضایی مردی را که متهم است با زن مذکور
ارتباط داشته و با وی در خرید و فروش کاالهای کالهبرداری شده مشارکت کرده
است دستگیر کردند.
اما متهم مذکور هر گونه مشارکت در امر کالهبرداری با این زن را رد کرد و
گفت :در منطقه پنجتن مشهد مغازه ای اجاره کرده بودم اما کاالهای آرایشی و
بهداشتی که تاریخ انقضای آن نزدیک بود را با تخفیف می فروختم .حتی چند بار
نیز به جرم گرانفروشی در اداره تعزیرات حکومتی محکوم شده ام .در عین حال
مقام قضایی این متهم را تا انجام بررسی ها و تحقیقات بیشتر در این باره روانه
زندان کرد و دستور داد تا تصویر زن متهم به کالهبرداری میلیاردی بدون پوشش
در رسانه ها چاپ شود .در همین رابطه مقام قضایی از شهروندان خواست چنانچه
از مخفیگاه این زن اطالعی دارند و یا او را شناسایی کرده اند و یا در صورتی که
توسط وی مورد کالهبرداری قرار گرفته اند به اداره جعل و کالهبرداری پلیس
آگاهی خراسان رضوی واقع در منطقه رضاشهر مشهد مراجعه کنند و یا با تلفن
 ۲۱۷۳۷۰۰پلیس آگاهی تماس بگیرند.
عموم آگهی میگردد.
موضوع شرکت :نمایندگی کشتیرانی
مدت شرکت :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
مرکز اصلی شرکت :تهران میدان آرژانتین پالک  6طبقه  2کدپستی 1514845147
سرمایه شرکت :مبلغ  1000000ریال میباشد.
اولین مدیران شرکت :آقای حمید رسولی به سمت مدیرعامل و رئیس هیات مدیره به شماره ملی 0069132801
دارنده  800000ریال سهمالشرکه و خانم پرستو بابازاده بنیادی به سمت عضو هیات مدیره به شماره ملی
 0067820530دارنده  200000ریال سهمالشرکه برای مدت نامحدود انتخاب گردید.
دارندگان حق امضا :کلیه اوراق و اسناد بهادار وتعهدآور شرکت از قبیل چک ،سفته ،بروات ،قراردادها و عقود
اسالمی با امضای مدیرعامل و رئیس هیات مدیره (آقای حمید رسولی) به تنهایی همراه با مهر شرکت و کلیه
اوراق عادی ومکاتبات اداری و نامههای اداری با امضای مدیرعامل و رئیس هیات مدیره (آقای حمید رسولی)
به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
اختیارات نماینده قانونی :طبق اساسنامه
به استناد مجوز شماره  2/15215مورخ  94/5/26سازمان بنادر و دریانوردی آگهی شد.
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری -سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
132149
______________________________________________________
17926063352
			
شماره مکانیزه139430400901056482 :
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود تهران تجارت کاال لیدوما در تاریخ  1394/06/03به شماره ثبت 477910
به شناسه ملی  14005181627ثبت و امضای ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت
اطالع عموم آگهی میگردد.
موضوع شرکت :واردات ،صادرات ،خرید و فروش کلیه کاالهای مجاز بازرگانی ،عقد قرارداد بااشخاص حقیقی
و حقوقی و اخذ و اعطای نمایندگی از داخل و خارج ،اخذ وام وتسهیالت از موسسات مالی واعتباری ،شرکت
در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای
الزم).
مدت شرکت :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
مرکز اصلی شرکت :تهران خیابان پاسداران خیابان موحد دانش خیابان قاسمی کوچه سوسن پالک  8واحد 3
آ کدپ 1957714747
سرمایه شرکت :مبلغ  500000000ریال میباشد.
اولین مدیران شرکت :شاهین عزت صاحبی به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل به شماره ملی 0069311706
دارنده  250000000ریال سهمالشرکه و آراز سرچمی به سمت رئیس هیات مدیره به شماره ملی 1532759517
دارنده  250000000ریال سهمالشرکه برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند.
دارندگان حق امضا :کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای آراز سرچمی به سمت رئیس هیات
مدیره شاهین عزت صاحبی به سمت مدیرعامل همراه بامهر 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
132150

علمی

14
سودمندی مصرف همزمان دلستر تلخ
و آب لیمو در دفع سنگ کلیه

یک فوق تخصص تغذیه معتقد است :نوشیدن همزمان "دلستر تلخ" و "آبلیمو"
میتواند نقش موثری در دفع سنگ کلیه داشته باشد.
به گزارش ایسنا،دکتر کیومرث دانشور با بیان اینکه نوشیدن روزانه هشت لیوان
آب برای سالمت کلیهها کافی است ،گفت :این تصور که نوشیدن آب زیاد میتواند
به سالمت کلیهها کمک کند درست نیست و میزان مصرف آب در افراد سالم در
حد هشت لیوان کفایت میکند.
وی افزود :متاسفانه بیماران کلیوی نیز بر اساس همین تفکر اشتباه که نوشیدن
آب به سالمت کلیههای آنها کمک میکند همواره به نوشیدن آب زیاد توصیه
میشوند.
دانشور اظهار کرد :این در حالیست که چنانچه فردی دچار نارسایی کلیه باشد
نوشیدن آب زیاد نه تنها کمکی به او نمیکند ،بلکه فشار مضاعفی را نیز به
کلیههای او وارد میکند که برای کلیهها مضر است.
این فوق تخصص تغذیه در خصوص تاثیر نوشیدن زیاد آب بر دفع سنگ کلیه
نیز آن را بیاثر دانست و اظهار کرد :نوشیدن آب زیاد شاید تنها بتواند به میزان
اندکی در جابجایی سنگ موثر باشد ،اما هرگز توان شکستن هسته مرکزی سنگ
و دفع آن را ندارد.
وی اظهار کرد :در جهت دفع سنگ کلیه توصیه ما نوشیدن مایعات همراه آب
لیمو بویژه نوشیدن دلستر تلخ و آبلیمو است .مصرف آبلیمو به شکستن سنگ کلیه
کمک کرده و نوشیدن دلستر تلخ موجب میشود تا بدنه شکسته شده سنگ و شن
ایجاد شده آن در کلیهها دفع شود.

تأثیر مثبت بزاق دهان در بهبود زخمها

بررسیها نشان میدهد که آغشته کردن زخم به آب دهان برای بهبود آن از
نظر علمی ثابت شده است.
به گزارش شبکه اخبار محیط زیست ،بزاق دهان از آب و مخاط و ترکیبهای
دیگر تشکیل شده و مخاط در این زمنیه نقش مهمی دارد.
به گفته گروهی از متخصصان دانشگاه لوند سوئد این مخاط ،گلبولهای سفید
را به گونهای تحریک میکند که توان دفاعی قوی را در برابر مهاجمان ایجاد
کند.
متخصصان اظهار داشتند :گلبولهای سفید در مخاط دهان اولین خط دفاعی
علیه عوامل عفونی و آلوده کننده هستند .مخاط دهان موجب میشود که
گلبولهای سفید شبکهای را برای به دام انداختن باکتریها تولید کنند.
آگاهی از این مکانیزم تلهای به خودی خود موضوع جدیدی نیست چون اولین
بار حدود یک دهه قبل شناسایی شد اما اکنون متخصصان دانشگاه لوند مشاهده
کردند که این تله (شبکه) موجود در مخاط دهان به طور خاص دارای ویژگیهای
منحصر به فردی است.
این تلهها در به دام انداختن و از بین بردن باکتریها نسبت به تلههایی که
توسط گلبولهای سفید در قسمتهای دیگر بدن ایجاد میشوند ،مفیدتر عمل
میکنند.
به گفته این متخصصان به نظر میآید مخاط موجود در بزاق دهان ،گلبولهای
سفید را برای ایجاد شبکهای موثر از  DNAو پروتئین تحریک میکند تا قدرت
آن برای به دام انداختن عوامل بیماریزا بیشتر باشد.

سودمندی مصرف مرکبات
در پیشگیری از سرماخوردگی

یک مشاور تغذیه گفت :برای ارتقای سیستم ایمنی بدن در فصل سرما بهتر
است از آنتیبیوتیکهای طبیعی استفاده شود.
به گزارش ایسنا ،گلزار موالیی با بیان اینکه با شروع فصل سرما توصیه میشود
مردم به مصرف مواد غذایی با هدف باال بردن سطح ایمنی بدن بپردازند ،اظهار
کرد :در فصل سرما با توجه به پایین آمدن سطح ایمنی بدن توصیه میشود
مرکباتی مانند شلغم که منبع آنتی بیوتیک طبیعی است یا اینکه از دمکردهها
در فواصل روز استفاده شود تا ایمنی بدن در مقابله با بیماریها افزایش یابد.
مشاور تغذیه بیمارستان آیتاهلل طالقانی ایالم افزود :با توجه به تعریق کم بدن در
فصلهای سرد سال از آنجاکه افراد کمتر احساس تشنگی میکنند و تمایلی به
نوشیدن آب ندارند ،بهتر است از مایعات گرم برای انجام فرایند مکانیسم تشنگی
استفاده کنند .موالیی با بیان اینکه ویتامین  Dدر موادغذایی محدودی وجود دارد،
اضافه کرد :بدن انسان ویتامین  Dمورد نیاز را از نور خورشید دریافت میکند ،اما
در فصل سرما این امکان ضعیف میشود با این وجود سعی شود عالوه بر مصرف
مواد غذایی مثل زرده تخممرغ ،ماهی و روغن ماهی که درصد اندکی از ویتامین
 Dدر آنها موجود است ،خود را در معرض نور مستقیم خورشید قرار دهند؛ چرا که
نوری که از پنجره به داخل خانه میتابد تامین کننده ویتامین  Dبدن نیست.
وی تصریح کرد :به دلیل شیوع سرماخوردگی در فصل سرد سال نوشیدنیهای
گرم و غذاهای سوپی در وعدههای روزانه گنجانده شود و از مرکبات و میوه
و سبزی حاوی ویتامینها و آنتیبیوتیکهای طبیعی برای جلوگیری از بروز
سرماخوردگی استفاده کرد.
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برخی راهکارهای پیشگیری از آنفلوآنزا و سرماخوردگی
حضور در محیطهای آلوده و تماس با افراد مبتال،
عامل مهم ابتال به آنفلوآنزا و سرماخوردگی است اما با
چند راهکار ساده میتوان از ابتال به این بیماریهای شایع
زمستانی پیشگیری کرد.
به گزارش روزنامه ایندیپندنت ،ابتدا الزم است به
تفاوت بین سرماخوردگی و آنفلوآنزا پی ببریم .آنفلوآنزا
نوعی بیماری ویروسی عفونی است و احتمال ابتال به
آن در تمام سال امکانپذیر اما در فصل زمستان شایعتر
است.
آنفلوآنزا نسبت به سرماخوردگی معمولی کمتر شیوع
پیدا میکند و موجب میشود بیماران با عالئم شدیدتری
روبرو شده و دوره بیماری نیز طوالنیتر است.
هنگامیکه فرد مبتال ،عطسه یا سرفه میکند میلیونها
قطره از مخاط حاوی ویروس آنفلوآنزا در هوا منتشر
میشوند .بررسیها نشان میدهد این میکروبهای ناپیدا
میتوانند تا فاصله یک متری از فرد مبتال هم منتشر
شوند .همچنین این ویروس میتواند تا  24ساعت در
فضای بیرون از بدن ،زنده بماند .در صورتی که فرد
سالمی در این فضا نفس بکشد یا با سطح آلوده به این
قطرات تماس داشته باشد و آن را به بینی یا دهان خود
نزدیک کند احتمال دارد به ویروس آنفلوآنزا آلوده شود.

توانایی ویروس برای ادامه حیات در بیرون از بدن
یکی از دالیل اصلی مسری بودن آن است .به همین
دلیل اقدامات زیادی برای آموزش افراد در مورد ضرورت
رعایت بهداشت دستها انجام گرفته است .عالئم
معمول آنفلوآنزا شامل تب باال و گاهی همراه با ضعف
و درد و احساس سرما است در حالی که عالئم معمول
سرماخوردگی همچون احتقان بینی و عطسه است و
کمتر درد و خستگی آنفلوآنزا در سرماخوردگی مشاهده
میشود.
آنفلوآنزا که عامل ویروسی علت بروز آن است با
مصرف آنتی بیوتیک درمان نمیشود هرچند وجود
داروهای غیرنسخهای معموال در دسترس افراد است که
میتوانند با مصرف آنها درد و باال رفتن دمای بدن ناشی
از آنفلوآنزا را کنترل کنند.
همچنین در حالیکه مصرف دارو میتواند در کاهش
عالئم آنفلوآنزا و سرماخوردگی موثر باشد بهترین راهکار
جلوگیری از ابتال به این ویروس در اولین قدم است.
شست و شوی صحیح دستها و رعایت نظافت آنها
از جمله عوامل ضروری برای جلوگیری از گسترش این
ویروس است .عالوه بر این بیماران باید هنگام عطسه یا
سرفه کردن ،دهان و بینی خود را کامل بپوشاند.

توصیه پزشکان به روزانه 5هزار قدم پیادهروی
برای تقویت سالمتی

یک متخصص پزشکی ورزشی گفت :اگر روزانه کمتر
از پنج هزار قدم پیاده روی میکنید ،انسان کم تحرکی
هستید و خطر بیماری های مختلف شما را تهدید می
کند.
به گزارش ایسنا ،دکتر فرزین حلبچی در سمینار علمی
سبک زندگی سالم که در دانشکده علوم پزشکی ساوه
برگزار شد ،افزود :براساس مطالعات انجام شده کاهش
فعالیت فیزیکی در مقایسه با مصرف دخانیات ،چاقی،
دیابت ،مرگ و میر بیشتری را بدنبال داشته است ولی
کم تحرکی بیشتر از دیگر موارد در حوزه پیشگیری از
بیماریها مورد غفلت واقع شده است.
وی گفت :چهارمین علت مرگ در دنیا عدم فعالیت
جسمانی بوده و کاهش فعالیت فیزیکی یک پدیده شوم
جهانی است که به کشور ما هم سرایت کرده است.
عضو هیات علمی دانشگاه تهران گفت :در مطالعات
انجام شده بیش از  80درصد نوجوانان فعالیت فیزیکی

کمی دارند که میتواند منجر به ابتال به انواع بیماریهای
غیر واگیر شود .این متخصص پزشکی ورزشی در ادامه
گفت :اگر کمتر از پنج هزار قدم در روز یعنی کمتر از
سه کیلومتر در روز پیادهروی میکنید زندگی بی تحرکی
داشتهاید و در اینصورت خطر بیماریها شما را تهدید
خواهد کرد .میزان ایدهآل تحرک حدود ده هزار قدم پیاده
روی در طول روز است.وی بیان کرد :ورزشهایی مانند
پیادهروی ،شنا کردن ،کوهنوردی و نرمشهای مخصوص
ناحیه شکم با فشار روی این ناحیه و سوزاندن چربی از
تجمع آن میکاهد و متناسب با شرایط فرد میتوان یکی
از این ورزشها را انتخاب کرد.
وی با بیان اینکه پیادهروی کردن عادی به میزان ده
هزار قدم در روز میتواند حجم توده چربی انباشته شده
در شکم را کم کند ،اضافه کرد :انجام حرکات دراز و
نشست هم تاثیر بسزایی در کوچک کردن شکم دارد ولی
متاسفانه این حرکت به درستی انجام نمیشود.

کارشناس گیاهان دارویی گفت :اکالیپتوس در طب سنتی
به عنوان گندزدا و ضدعفونی کننده قابل استفاده است.
به گزارش ایسنا ،علی فرضینژاد اظهار کرد :اکالیپتوس
دارای زیرگونههایی مختلفی است که برخی از گونههای آن
به اندازه گلهای تزئینی و برخی دیگر به اندازه درختان بزرگ
است.
وی با بیان اینکه اکالیپتوس درختی است مرتفع و زیبا
که زادگاه اصلی آن کشور استرالیا است ،افزود :ارتفاع آن در
استرالیا به حدود  100متر و در نواحی دیگر به حدود  40متر
میرسد .برگها در درختان جوان به شکل بیضوی یا مدور
و در ابتدا به رنگ سبز مایل به آبی و کمکم به رنگ سبز
مایل به سفید است و در درختان مسن به شکل باریک ،دراز،
نوک تیز و به رنگ سبز یا سبز مایل به زرد است .وی افزود:
مهمترین ترکیبات شیمیایی این گیاه اسانس آن است که
شامل سینول ،آلفاپینن ،لیمونن ،کامفن ،میرنتول ،پینوکاروون
و پاراسایمن است .این کارشناس گیاهان دارویی در تشریح
خواص درمانی اکالیپتوس اضافه کرد :ضدعفونی کننده ،خلط
آور ،محرک موضعی جریان خون ،موثر برای درمان تب،
افزایش دهنده ترشح آب دهان و شیره معده و روده است.
روغن رقیق شده آن معرق و ضد اسپاسم دستگاه تنفسی و
دارای خاصیت آنتی بیوتیک و دفع کننده پشه است.
فرضینژاد در خصوص طرز استفاده از این گیاه دارویی
عنوان کرد :این گیاه به صورت بخور ،استنشاقی و استعمال
به صورت روغن رقیق شده ،اسانس این درخت در بسیاری از
فرآوردههای غیردارویی مانند شیرینیجات ،آدامس ،صابون و

اسپری مورد استفاده قرار میگیرد.
وی با اشاره به اینکه مصرف مقدار زیاد فرداوردههای
خوراکی آن میتواند باعث ایجاد اسهال و استفراغ شود ،خاطر
نشان کرد :اسانس بعضی از گونههای حساسیتزا بوده و
باعث تحریک پوست یا غشای مخاطی میشود که در دوران
بارداری استفاده خوراکی اسانس ممنوع است.
این کارشناس گیاهان دارویی با بیان اینکه اکالیپتوس در
طب سنتی به عنوان گندزدا و ضدعفونی کننده قابل استفاده
است ،تاکید کرد :بیشترین پراکندگی این گیاه در جهان در
استرالیا و در ایران کاشته شده در اغلب نقاط به جز مناطق
سردسیری است .فرضینژاد با بیان اینکه این گیاه از نظر
مکان رویش درختی است که اراضی خیلی مرطوب یا با
مصرف آب فراوان رشد سریع میکند و در نواحی سردسیر
مقاومت زیادی ندارد ،گفت :نحوه پرورش و تکثیر این
درخت از طریق کاشت بذر آن صورت میگیرد .ابتدا تخم
یا بذر را که خیلی کوچک و ظریف است در جعبههایی
که خاک آن نرم و خوب تهیه شده ،میکارند و پس از
اینکه نهالهای جوان پنج  -شش برگ دادند آنها را به
گلدانهای سبدی یا بامبویی منتقل میکنند .در مناطق
حاره انتقال به محل اصلی در فصل باران و در مناطق
معتدل ماههای آبان و آذر مناسب است.
وی در پایان تصریح کرد :قطرههای ضد سرفه ،انواع
شربتها ،مایعات تبخیر کننده ،روغنهای مالیدنی ،انواع
خمیردندان و مواد شستشوی دهان حاوی روغن اکالیپتوس یا
ترکیب اصلی آن یعنی سینئول است.

سودمندی گیاه «اکالیپتوس» در عفونتزدایی،
تحریک جریان خون ،کاهش تب و افزایش ترشح آب دهان

توصیههای مهم متخصصان
تغذیه برای پیشگیری و
درمان بیماریهای
قلبی و عروقی

یک متخصص تغذیه گفت :تغذیه مناسب در
کنار سبک زندگی سالم همراه با فعالیت بدنی
کافی در پیشگیری و درمان بیماریهای قلبی و
عروقی بسیار مهم است.
به گزارش ایسنا ،دکتر مجید کاراندیش اظهار
کرد :بیماریهای قلب و عروق از جمله شایعترین
بیماریها در تمام کشورهای جهان و از مهمترین
علل مرگ و میر بین بزرگساالن است.
وی افزود :مجموعهای از بیماریهایی که قلب
و سیستم خونرسانی به بدن را در بر میگیرند،
بیماریهای قلب و عروق نامیده میشوند و
شایعترین بیماریهایی که این سیستم را درگیر
میکنند ،فشارخون باال و تصلب شرایین یا تنگ
شدن سرخرگها هستند.
این متخصص تغذیه ادامه داد :به وجود آمدن
وقفهای در سیستم خونرسانی ،اگر محل وقفه در
قلب باشد موجب سکته قلبی و اگر در مغز باشد
موجب سکته مغزی در فرد خواهد شد.
وی عنوان کرد :ریشه این بیماریها بسیار
طوالنی است و میتوان گفت از دوره کودکی آغاز
میشود که در این روند ،جدار داخلی عروق به
تدریج ضخیم شده و به دلیل افزایش فشار ،دچار
پارگی میشود.
کاراندیش با اشاره به اهمیت تغذیه مناسب و
سالم در سالمت قلب گفت :تغذیه مناسب در کنار
سبک زندگی سالم همراه با فعالیت بدنی کافی
در پیشگیری و درمان بیماریهای قلبی و عروقی
بسیار مهم است .پیشگیری از این بیماریها به
معنای به تاخیر انداختن ابتال به آنها است.
وی بیان کرد :در تغذیه ،رعایت کمیت و کیفیت
بسیار مهم است .کمیت یعنی مقدار غذایی که
خورده شده برای تامین نیازهای فرد کافی باشد و
انرژی مورد نیاز فرد را تامین کند به نحوی که فرد
نه به خاطر اضافه دریافت انرژی دچار چاقی و نه
به دلیل کمبود دریافت انرژی الغر شود.
کاراندیش افزود :از نظر کیفیت نیز ،باید مواد
مغذی مورد نیاز فرد به وی برسد تا نیازهای بدن
تامین شود که در این زمینه رعایت چند نکته مهم
ضروری است.
این متخصص تغذیه با اشاره به نکات ضروری
در تغذیه مناسب برای سالمت قلب گفت :یکی از
نکات مهم که باید رعایت شود ،کیفیت چربیها
است؛ توصیه میشود چربیهای اشباع کمتر
دریافت شود؛ چربیهای اشباع ،چربیهای موجود
در روغنهای حیوانی و در غذاهای حیوانی مانند
پوست مرغ که حاوی چربی مرئی است و در بیشتر
محصوالت قنادی و شیرینیپزی هستند.
کاراندیش عنوان کرد :توصیه میشود از لبنیات
و گوشتهای حیوانی قرمز و سفید کمچرب
استفاده شود و از فستفودها و غذاهای ناسالم
پرهیز شود .وی گفت :در تغذیه انسان هیچ نیازی
به مصرف قندهای ساده نیست و توصیه شده هر
فردی بیشتر از  10درصد انرژی روزانهاش را از
قندهای ساده مانند شکالت ،کیکها و کلوچهها
تامین نکند.این متخصص تغذیه بیان کرد :نیاز
انسان به نمک صفر است و مقدار نیازمندی به
کلر و سدیم در انسان بدون مصرف نمک از طریق
آب و غذا تامین میشود .به همین دلیل توصیه
میشود در کل مصرف نمک به حداقل برسد و
در صورت استفاده نیز حتما از نمکهای مصرفی
یددار استفاده شود.
کاراندیش افزود :میوهها و سبزیجات ،ویتامینها
و امالح معدنی مورد نیاز بدن را تامین میکنند و
توصیه میشود هر فرد بزرگسال روزانه سه تا پنج
واحد از میوهها و دو تا چهار واحد از سبزیجات
مصرف کند.

توصیه متخصصان تغذیه به صرف صبحانه برای افزایش قدرت یادگیری
مسئول واحد تغذیه و مبارزه با بیماریهای شبکه بهداشت
ملکشاهی گفت :اگر مدت زمان ناشتایی طوالنی شود ،نگهداری
قندخون در سطحی که مغز قادر به فعالیت طبیعی خود باشد،
مختل شده و یادگیری و تمرکز حواس کمتر میشود.
به گزارش ایسنا« ،ثریا منصوری» در جلسه آموزشی که در
مدارس مروج سالمت برای والدین دانشآموزان برگزار شد با اشاره
به اهمیت صرف صبحانه برای دانشآموزان ،اظهار کرد :نخوردن
صبحانه در صورتی که تداوم یابد و به عادت تبدیل شود ،عالوه

بر عوارض فوق موجب کمبود دریافت سایر مواد مغذی مورد نیاز
فرد میشود.
وی افزود :با حذف صبحانه از وعدههای غذایی ،مواد مغذی که
در این وعده دریافت میشود ،در وعدههای دیگر جایگزین نخواهد
شد و در نتیجه کمبود کالری ،ویتامینها و امالح ایجاد میشود.
مسئول واحد تغذیه و مبارزه با بیماریهای شبکه بهداشت
ملکشاهی اضافه کرد :برای اینکه کودکان سنین مدرسه ،اشتهای
کافی برای خوردن صبحانه داشته باشند باید شام را در ساعات

ابتدای شب صرف کرده و تا حد امکان کودکان در ساعت معین
و ترجیحا زود بخوابند.
منصوری خاطر نشان کرد :خانوادهها باید صبح زودتر بیدار شده
پس از شستن دست و صورت ،کمی نرمش کنند تا برای صرف
صبحانه اشتها پیدا کنند .والدین باید صبحانه را به عنوان یک
وعده غذایی مهم تلقی کنند و همگی دور یک سفره به صرف
صبحانه بپردازند تا تشویقی برای کودکان باشد.
وی چند نمونه از مواد غذایی کامل و مقوی را به مادران جهت

استفاده در وعده صبحانه توصیه کرد و گفت :برای صبحانه از
فرنی (آرد برنج یا آرد گندم همراه با شیر و شکر) ،شیر برنج ،حلیم
و عدسی که اغلب مورد عالقه کودکان این سنین هستند و از
ارزش غذایی باالیی نیز برخوردارند ،نان و پنیر و گردو ،نان و تخم
مرغ ،نان و کره و مربا ،نان و کره و خرما ،همراه با یک لیوان شیر
و فرآوردههای غالت مثل شیرین گندمک همراه با شیر میتوان
استفاده کرد .در این جلسه آموزشی در خصوص نقش تغذیه در
پیشگیری از پوکی استخوان مطالبی ارائه شد.

بینالملل

15
کشف معدن  470تنی طال
زیر دریا در چین

چین اعالم کرده است که اولین ذخایر طالی زیر آب
این کشور را در خلیج بوهای کشف کرده است.
به گزارش فارس به نقل از مریتای م اگزکیوتیو ،دولت
چین اعالم کرده است که اولین معدن طالی زیرآب این
کشور را در خلیج بوهای در نزدیکی پکن کشف کرده
است.
ذخایر طالی این معدن حدود  470تن طال به ارزش
میلیاردها دالر برآورده شده است که در عمق حدود 2
هزار متری خلیج بوهای قرار دارد.
ارزش تقریبی طالهای موجود در این معدن حدود 16
میلیارد دالر برآورد شده است.
استخراج طال از این معدن برای این کشور چالش
برانگیز بوده و براساس تخمینهای انجام شده حدود
 1000کارگر برای استخراج طال در این معدن مورد نیاز
است.
براساس گزارش شورای طالی جهانی در سال 2014
که با عنوان "بازار طالی چین ،چشمانداز و پیشرفتها"
منتشر شد ،تقاضای طال در بخش خصوصی چین در
سال  2017به ساالنه  1350تن خواهد رسید.
چین از سال  2013به بزرگترین طال در جهان
تبدیل شد.
طی  6سال آینده تعداد جمعیت با درآمد متوسط چین
حدود  60درصد افزایش خواهد یافت که معادل 200
میلیون نفر بوده و تعداد کل جمعیت این قشر را به 500
میلیون نفر افزایش خواهد داد.
همین افزایش جمعیت در قشر متوسط که نشان از
بهبود اوضاع اقتصادی و رفاه اجتماعی در چین است به
افزایش مصرف طال در این کشور نیز خواهد انجامید.

هزینه 10میلیون دالر
در هر هفته ائتالف تحت امر
آمریکا در عراق

یکشنبه  24آبان  - 1394شماره 696

روزنامه الصباح عراق هشدار داد

کوبیدن غربیها بر طبل تجزیه عراق
یک رسانه عراقی با اشاره به مواضع غربیها بر کوبیدن
طبل تجزیه عراق به هوشیاری مرجعیت در این باره و
تالش برای حفظ یکپارچگی این کشور پرداخته است.
به گزارش تسنیم ،روزنامه الصباح در مطلبی با عنوان
تجزیه عراق و هشدار زودهنگام مرجعیت درباره آن آورده
است :مسئوالن امنیتی آمریکایی و فرانسوی اخیرا در اظهار
نظرهای خود مطرح کرده اند که مرزهای قدیمی و کنونی
برخی کشورهای منطقه از جمله عراق در حال تجزیه است
و بازگشت به این مرزها محال است.به گفته این مسئوالن
غربی شرایط جغرافیایی کنونی به گونه ای است که
کشورهای منطقه به سوی تجزیه پیش می روند.
الصباح می نویسد :این مواضع در راستای مواضع قبلی
رسمی و غیر رسمی آمریکایی ها و اروپایی ها در سال های
گذشته از جمله مواضع جو بایدن معاون رئیس جمهوری
آمریکاست.همگی نسخه حل بحران های عراق ،سوریه و
لیبی را تجزیه آن به چند کشور بر اساس قومیت ،نژاد و
مذهب می دانند.
اما تفاوت فاحشی میان این مواضع قبلی و کنونی وجود
دارد زیرا اولی بیشتر یک توصیه بود اما مواضع جدید از
تجزیه به عنوان یک واقعیت مسلم و جغرافیایی حکایت
دارد.
این رسانه عراقی می افزاید :جدای از مواضع جدید،
سئواالت چندی مطرح می شود مبنی بر اینکه آیا واقعا
شرایط کنونی در عراق و دیگر کشورها از یک واقعیت مسلم
و غیر قابل انکار مبنی بر تجزیه حکایت دارد؟آیا این تالشی
برای سنجیدن واکنش هاست؟ آیا این زمینه سازی برای
اجرای طرح تجزیه ای است که برخی کشورها به دنبال
اجرای آن هستند.
کسانی که بر این باورند که اوضاع و شرایط خاص در
عراق در این راستا حرکت می کند یعنی به سوی تجزیه
پیش می رود در واقع ترویج دهنده تالش های رسانه های
غربی برای ساختن و فراهم کردن فضای الزم برای تحقق
تجزیه هستند.

نکته قابل تامل این است که مرجعیت درباره تجزیه
عراق قبل از مواضع جدید غربی ها هشدار داده بود.مرجعیت
در  21آگوست گذشته در این باره هشدار داد و نماینده
مرجعیت در کربال درباره ُکندی اصالحات و شبح تجزیه
عراق هشدار داده بود.
این رسانه می نویسد :هشدار مرجعیت درباره شبح تجزیه
عراق بر اساس برداشت دقیق از اوضاع سیاسی ،اجتماعی،
اقتصادی و امنیتی در عراق است .اما اینکه تجزیه عراق
به ضرورت انجام اصالحات واقعی در عراق ربط داده شود
نشانه اقداماتی است که همه اعم از دولت و موسسات دولتی
و نخبگان سیاسی و روشنفکران باید در راستای آن تالش
کنند تا شبح تجزیه از عراق دور شود.هدف از اصالحات
واقعی در واقع توسعه نظام سیاسی کنونی و خدمات رسانی
بهتر به شهروندان و برقراری عدالت اجتماعی است.
هر چند که مرجعیت نقش عامل خارجی را در تجزیه
نادیده نگرفته است اما هشدار مرجعیت در واقع بیشتر
متوجه جبهه داخلی و نقش موثر آن در مقابله با تالش
های تجزیه طلبانه عراق به ویژه در مرحله کنونی است.
خواسته مرجعیت اصالحات واقعی بدون تعلل است.اینکه
مرجعیت انجام اصالحات را به تجزیه عراق گره زده و
نقش عامل داخلی را مهم دانسته به این علت است که
ناتوانی در تحقق اصالحات واقعی سبب خواهد شد که
طیف های اجتماعی و سیاسی از دولت مرکزی که رمز
اتحاد و همدلی است نا امید شوند و اینگونه احساس کنند
که حل مشکالت و برآورده کردن خواسته ها و اهداف آنها
محقق نشده است و از همین رو به سمت و سویی حرکت
که خواسته آنها برآورد شود.
الصباح می نویسد :در پایان باید گفت اگر چه مواضع
غربی ها در راستای تجزیه عراق و دیگر کشورهای منطقه
است اما هشدار مرجعیت درباره این تالش های تجزیه
طلبانه و راهکار ارائه شده مبنی بر اصالحات واقعی که
همچنان بسیاری انتظار آن را می کشند ،در راستای حفظ
یکپارچگی عراق و دور کردن شبح تجزیه کشور است.

معاون دبیرکل سازمان ملل گفت :آخرین تاسیسات
تولید سالح شیمیایی سوریه قرار است تا پایان سال
 2015از بین برود.
به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری ایتارتاس ،کیم
وان-سو ،معاون دبیرکل سازمان ملل و نماینده ارشد در
امور خلع سالح پس از نشست روز سه شنبه شورای امنیت
گفت :یازدهمین تاسیسات در سوریه تخریب شده است و
آخرین تاسیسات در حال تخریب است .تخریب و نابودی
تسلیحات شیمیایی در سوریه طبق برنامه پیش میرود.
انتظار میرود که این روند تا پایان سال به پایان برسد.

وی ادامه داد :مقدمات الزم برای آغاز مکانیسم
مشترک میان سازمان ملل و سازمان منع گسترش
سالحهای شیمیایی که تحقیقاتی را درباره استفاده از این
سالحها در سوریه انجام میدهد ،به پایان رسیده است.
مکانیسم تحقیقات مشترک این دو سازمان به احتمال
بسیار کار خود را از جمعه هفته بعد آغاز میکند.
تاسیسات تولید سالحهای شیمیایی در سوریه شامل
هفت تاسیسات روی زمین و پنج تاسیسات زیر زمینی
است .در ماههای اخیر دو تاسیسات به دلیل وضعیت
امنیتی غیر قابل دسترس بودند.

عربستان سعودی با حمایت کشورهای غربی پیش
نویس قطعنامهای را به شورای حقوق بشر سازمان ملل
برده است که هدف از آن اعمال فشار بر ایران ،روسیه و
دولت سوریه است.
به گزارش «تابناک» ،عربستان سعودی تالش میکند
با تصویب قطعنامهای در شورای حقوق بشر سازمان ملل،
دولت سوریه ،ایران و روسیه را به دلیل آنچه «حمله به
مواضع مخالفان میانه رو» خوانده ،تحت فشار قرار دهد.
به نوشته خبرگزاری رویترز ،این قطعنامه غیرالزام آور
که پیشنویس آن از سوی عربستان سعودی ارائه شده و
توسط قطر ،کشورهای عربی و همچنین آمریکا ،انگلستان،
فرانسه و چند کشور غربی دیگر حمایت میشود ،سهشنبه
گذشته در جریان نشست کمیته سوم مجمع عمومی که بر
حقوق بشر تمرکز دارد ،ارائه شده است.
قرار است این پیشنویس تا چند روز دیگر در سازمان

ملل به رأی گذاشته شود .در این قطعنامه به نام روسیه
اشاره نشده ،اما در بخشی از آن آمده است که قطعنامه
«تمام حمالت علیه معارضین میانهرو سوری را قویا
محکوم کرده و خواستار توقف فوری آنهاست ،چراکه
این حمالت تنها به داعش و دیگر گروههای تروریستی
نظیر جبهه النصره نفع میرساند ».این قطعنامه همچنین
خواستار خروج «نیروهای خارجی» از سوریه شده و در این
زمینه از ایران هم نام برده است.
در پی ارائه این پیشنویس ،نماینده هیئت سوری
به انتقاد شدید از آن پرداخت و گفت کشورهایی چون
عربستان سعودی و قطر صالحیت صحبت در مورد حقوق
بشر را ندارند .وی تأکید کرد که هدف از این پیشنویس
«سیاسی کردن» وضعیت انسانی در سوریه است.
هیئت ایرانی نیز در این نشست انتقادات مشابهی را
علیه این قطعنامه جهتدار و هدفمند مطرح کرد.

تخریب آخرین تاسیسات تولید سالح شیمیایی
در سوریه تا پایان سال جاری میالدی

سخنگوی ائتالف ضد داعش تحت امر آمریکا در
عراق اعالم کرد که عملیات هوایی این ائتالف اخیرا به
بیرون راندن داعش از اراضی به مساحت  800کیلومتر
مربع انجامید.
به گزارش ایسنا به نقل از شبکه خبری روسیا الیوم،
استیو وارن ،سخنگوی ائتالف تحت امر آمریکا در عراق
در کنفرانسی خبری عنوان داشت که این ائتالف تلفات
شدیدی را به داعش وارد کرده است و این ائتالف به
صورت هفتگی برای هدف قرار دادن افراد مسلح حدود
 10میلیون دالر هزینه میکند.
وی همچنین اظهارات اکرم الکعبی ،دبیرکل جنبش
نجباء و یکی از گروههای بسیج مردمی مبنی بر درست
بودن اطالعاتی درخصوص حمایت مالی عراق از  90درصد
عملیات این ائتالف را تکذیب کرد و گفت که همکاری با
طرف عراقی محدود به تدابیری جهت هماهنگی فعالیت
نظامی در چارچوب مبارزه با تروریستها میشود.
استیو وارن عنوان داشت که عملیات ائتالف تاکنون
به بیرون راندن داعش از اراضی به مساحت  800کیلومتر
مربع در شهرستان بیجی و همچنین پاکسازی تمامی
خطوط جبهه داعش در مرز با مناطق کردنشین انجامید
و این ائتالف روزانه جان یک یا دو تن از رهبران میدانی
داعش در عراق را میگیرد.

افزایش صددرصدی
آزمایشهای تسلیحاتی هستهای
روسیه در سال آتی میالدی

سخنگوی وزارت دفاع روسیه اعالم کرد ،مسکو قصد
دارد سال  2016میالدی تعداد آزمایشهای تسلیحات
اتمی برای نیروهای موشکی استراتژیک خود در منطقه
میانی را دو برابر کند.
به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک،
سرهنگ ایگور یگورف ،سخنگوی وزارت دفاع روسیه
گفت :روسیه قصد دارد نزدیک به  160مدل از انواع
مختلف تسلیحات از جمله تسلیحات اتمی را آزمایش
کند که این میزان نسبت به سال جاری میالدی دو برابر
خواهد بود.
وی افزود :نتیجه این آزمایشها نهتنها به نفع وزارت
دفاع روسیه است بلکه به دیگر وزارتخانهها و ارگانها نیز
کمک میکند.

تالش عربستان برای تصویب قطعنامه ضدایرانی در سازمان ملل

اعزام جنگندههای آمریکایی به ترکیه برای مقابله با جنگندههای روسیه در سوریه
پنتاگون یک اسکادران جنگنده در ترکیه مستقر کرده است .در حالی که به ظاهر هدف از این اقدام حمایت از
بمبافکنهای آمریکایی است که گروه تروریستی داعش را هدف میگیرند ،اما مقامهای ارشد دفاعی میگویند که این
جنگندهها برای جلوگیری از "تجاوز روسیه" نیز هستند.
به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک ،کمپین بمباران تحت امر آمریکا در سوریه در یک سال گذشته اهداف
داعش را هدف گرفته است .این حمالت با استفاده از بمبافکنهای بی  1و جنگندههای ای  10و ای سی  130انجام
شده و آمریکا در اجرای آن چندان موفق عمل نکرده است.
تاکنون تهدیدی علیه این تجهیزات وجود نداشت اما ناگهان وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) تصمیم گرفت که این
جنگندهها باید با یک ناوگان شش تایی از جنگنده برتری هوایی اف  15سی ( )15C-Fبرای اسکورت آنها در نظر
بگیرد .لورا سیل ،سخنگوی پنتاگون در بیانیهای گفت :به درخواست دولت ترکیه ،جنگندههای هوا به هوای اف  15سی
نیروی هوایی آمریکا ب ه تازگی وارد ترکیه شده و گشتزنی هوایی برای کمک به دفاع از حریم هوایی ترکیه را آغاز
کردهاند.
اما یک مقام دفاعی آمریکا که خواست نامش فاش نشود ،به یو اس ای تودی گفت که این جنگنده عمدتا برای دفاع
از حمالت احتمالی از سوی جنگندههای روسی و سوری مستقر شدهاند.

ادامه سرکوب رسانههای منتقد در ترکیه

پلیس ترکیه در تازهترین دور سرکوب
رسانهها برای خاموش کردن منتقدان ،به
دو روزنامه و هفتهنامه از جمله دیلی زمان
متعلق به گروه رسانهای "زمان" حمله
کرد و وکالی این گروه به این "حملهای
غیرقانونی" به شدت اعتراض کردند.
به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه
خبری تودی زمان ،در حالی که روزنامه
پرفروش دیلی زمان در حال نهایی کردن نسخه پنجشنبه گذشته خود بود ،دهها
پلیس ضد شورش و ماشینهای آبپاش در بیروی ساختمان این روزنامه در استانبول
تجمع کردند .علت عملیات پلیس ضد شورش ترکیه" ،تهدید زمان برای آزادی
رسانهای" عنوان شده است.
حمله به ساختمان دیلی زمان پس از آن انجام شد که دولت ترکیه دستور توقف
انتشار روزنامه اوزگور بوگون را صادر کرد و پس از آن هیات تشکیلشده تصمیم
گرفت که از چاپخانه دیلی زمان استفاده کند.
پنجشنبه گذشته در حالی که خودروهای زرهی پلیس ترکیه همچنان در مقابل
ساختمان دیلی زمان پارک بود ،وکالی گروه رسانهای زمان با صدور بیانیهای
شدیداللحن به این حرکت اعتراض کردند.

شرکتکنندگان در نشست ریاض خواستار
لغو محاصره غزه از سوی رژیم صهیونیستی

چهارمین نشست سران
عرب و آمریکای التین در
عربستان با صدور بیانیهای با
تأکید بر ضرورت تحقق صلح
و سازش عادالنه و همهجانبه
در خاورمیانه و ارائه راه حلی
سیاسی برای مسائل و مشکالت
منطقه پایان یافت.
به گزارش ایسنا به نقل از
مرکز اطالعرسانی فلسطین ،در «بیانیه ریاض» از رژیم صهیونیستی خواسته شده
هرچه سریعتر از تمامی اراضی فلسطینی و عربی از جمله بلندیهای جوالن و
بخشهایی از اراضی لبنان که در سال  1967اشغال شدهاند ،عقبنشینی کند و
تمامی شهرکهای صهیونیستنشین در این مناطق را نیز تخلیه کند.
در این بیانیه آمده که ادامه اشغال فلسطین و شهرکسازی رژیم صهیونیستی
مانعی اساسی بر سر راه تحقق صلح و سازش در منطقه به شمار میرود و هرگونه
فرصت تحقق راه حل تشکیل دو کشور را نابود میکند.
شرکتکنندگان در این نشست بر ضرورت آزادی فوری و بدون شرط تمامی اسرا
و بازداشتشدگان سیاسی فلسطینی و عرب از زندانهای رژیم صهیونیستی تاکید
کرده و جنگ  51روزه این رژیم علیه نوار غزه را محکوم کردند .آنها خواستار لغو
فوری و کامل محاصره این منطقه شده و آن را مجازات دسته جمعی فلسطینیان
دانستند .آنها همچنین خواستار تالش گسترده برای بازگشایی تمامی گذرگاههای
نوار غزه به منظور ورود کمک های بشردوستانه به این منطقه شدند.

سازمان عفو بین الملل هشدار داد

هر  48ساعت ،یک اعدام در عربستان!

سازمان عفو بین الملل اعالم کرد در هر دو روز ،یک نفر در عربستان سعودی
اعدام میشود.
سایت روزنامه االخبار لبنان با اعالم این خبر نوشت رژیم عربستان از ابتدای
سال جاری تاکنون  151نفر را اعدام کرده که بر اساس آن ،در هر دو روز ،یک نفر
در عربستان اعدام شده است.
بر اساس این گزارش ،حدود نیمی از اعدام شدگان سال  2015از اتباع خارجی
بودهاند .بر این اساس ،در سال جاری میالدی  71تبعه خارجی در عربستان سعودی
اعدام شدهاند.
این رقم باالترین تعداد اعدام شدگان در عربستان سعودی از سال  1995تاکنون
به شمار میآید .در این سال  192نفر در عربستان سعودی اعدام شدند.
گفتنی است ،شمار اعدامها در عربستان سعودی در سالهای اخیر اغلب کمتر از
 90مورد بوده است .سازمان عفو بین الملل در ادامه گفته است تمامی نشانهها از
آن حکایت دارد که ریاض همچنان به اعدامها ادامه خواهد داد.
این نهاد سازمان ملل همچنین گفت کارگران خارجی شاغل در عربستان به دلیل
ناآشنایی با زبان عربی و ناتوانی در دفاع از خود در دادگاههای سعودی و همچنین
به علت نداشتن مترجم ،بیش از دیگران با تبعیض روبرو هستند.
کشورعربستان معمو ًال حکم اعدام را به روش سر بریدن با شمشیر اجرا میکند.
طبق قوانین کشور عربستان ،مجازات اعدام برای قتل ،قاچاق موادمخدر ،سرقت
مسلحانه ،تجاوز و ارتداد قابل اجرا است.

استرالیا و انگلیس در صدر فهرست
کشورهای افسرده جهان

کشورهای استرالیا ،انگلیس و ایسلند در صدر فهرست کشورهای افسرده جهان
قرار گرفتهاند.
به گزارش تسنیم به نقل از ایندیپندنت ،بهتازگی آماری از کشورهایی که بیشترین
مصرف داروهای ضدافسردگی را دارند ،منتشر شده است.
برپایه این گزارش ،سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در گزارشی تحت عنوان
«نگاهی به بهداشت جهانی» اعالم کرد :کشورهای پیشرفته ،بیشترین مصرف
کننده داروهای ضدافسردگی در جهان هستند.
بر اساس دادههای آماری ،ایسلند در رتبه اول ،استرالیا دارای رتبه دوم و شیلی در
پایینترین رتبه میان  28کشور پرمصرف داروهای ضدافسردگی قرار دارد.
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بين الملل
سید حسن نصراهلل:

آمریکا و همپیمانانش فهمیدهاند در موضوع
سوریه باید به سراغ راه حل سیاسی واقعی رفت

دبیرکل حزب اهلل لبنان چهارشنبه گذشته در
مراسم "روز شهید" که در مجتمع سیدالشهداء (ع)
در جنوب بیروت برگزار شد ،با بزرگداشت خاطره
شهدای مقاومت از طریق ویدئو کنفرانس به ایراد
سخنرانی پرداخت.
به گزارش ایسنا به نقل از شبکه المنار ،روز
شهید در لبنان هر ساله در سالروز عملیات شهادت
طلبانه "احمد قصیر" و انهدام مقر حاکم نظامی رژیم
صهیونیستی در شهر صور در سال  ،1982از سوی
حزباهلل گرامی داشته میشود.
دبیرکل حزباهلل لبنان با اشاره به سفر اخیر
نتانیاهو به کاخ سفید و دیدار با اوباما گفت :در ابتدا باید بگوییم که آمریکا هیچگاه
از حمایت بی قید و شرط از اسراییل دست نمیکشد و تالش میکند این رژیم را
به قویترین رژیم در جهان تبدیل کند .در آمریکا ما جمهوری خواه و دموکرات
در رابطه با حمایت از اسراییل نداریم .نفوذ صهیونیستها در این کشور بسیار زیاد
است و آنها حامیان بی قید و شرط اسراییل هستند .آنچه که در مورد روابط
میان نتانیاهو و اوباما گفته میشود روابط میان دو شخص است .آمریکا کامال
حامی اسراییل است و از تمامی جنایتهای اسراییل حمایت میکند .واشنگتن
میگوید که از "حق" اسراییل برای دفاع از خود پشتیبانی میکند .حق برای
دفاع از چه چیز؟ برای دفاع در مقابل ملت مظلومی که سرزمینشان غصب شده
است؟!
سید حسن نصراهلل ادامه داد :اخیرا شنیدیم که گفته شده حزباهلل یکی از مسایلی
بوده که نتانیاهو و اوباما در دیدار اخیر نخست وزیر اسراییل مورد بحث قرار دادهاند.
اینکه شیطان بزرگ و دست نشانده آن در منطقه درخصوص ما صحبت کنند افتخار
بزرگی است .این نشان میدهد که ما در مسیر درست ،جای درست و در جبهه درستی
ایستادهایم .وقتی آنها از ما خوب بگویند ما باید نگران باشیم .خوب گفتن آنها یعنی
مسیر ما اشتباه است .اینکه آمریکا و همدستانش آمدهاند و در منطقه ما سرزمین ما
را غصب کردهاند تا علیه ما مبارزه کنند این نشان میدهد که مسیری که در آن قرار
داریم هم درست است و هم تاثیر گذار است.
دبیرکل حزباهلل لبنان همچنین تصریح کرد :فشارهای اقتصادی را وارد میکنند
تا بر بنیه و ساختار اقتصادی مقاومت از طریق تحریمها و قراردادن افراد و طرفهایی
در لیستها تاثیر بگذارند .همچنین ترورهایی را به صورت پنهانی و علنی انجام
دادهاند .جنگ نرم را به راه انداختهاند و فشار اقتصادی در جریان است اما این مساله
چیزی را تغییر نمیدهد و این مساله باعث نمیشود که مردم ما شریک نتانیاهو یا
اوباما در هدف قرار دادن مقاومت شوند.
وی افزود :در سطح منطقه و در جبهه طرف مقابل ما که آمریکا و همپیمانان
آن هستند آنها به این باور رسیدهاند که هر چقدر هم راه حل سیاسی را به
تعویق بیاندازند اما نمیتوانند نتیجه نبرد نظامی را به نفع خود رقم بزنند .ما شاهد
پیشرویهای میدانی در حلب در حومه جنوبی آن و همچنین در خصوص آزادسازی
فرودگاه کویرس پس از سه سال از محاصره آن بودیم که این پیشرویها و این
پیروزی مفهوم بسیاری با خود به همراه دارد.
وی افزود :عملیات انتحاری بسیاری از سوی تروریستها صورت گرفت تا بتوانند
وارد این فرودگاه شوند اما نیروهای محاصره شده مقاومت کردند .پیش از اینکه این
مساله چه دستاوردی است خود این امر نشانگر پایداری و مقاومت نیروهاست و این
امر پیامی به کسانی است که میخواهند در وین یا در دیگر نشستها این تصویر را
از ارتش سوریه ارائه دهند که ارتش سوریه کارآمد نیست و این پیامی آشکار است
که افرادی با این چنین اراده در فرودگاهی محاصره شده ظرف سه سال باقی ماندند.
همچنین این محاصره نشانگر اراده و پایداری نیروهای محاصره شده بود .در همین
حال نیروهایی که دهها کیلومتر را برای رسیدن به این فرودگاه با وجود مینهای
کار گذاشته شده طی کردند این مساله را نشان دادند که از اراده بسیاری برخوردار
هستند.
سید حسن نصراهلل خاطرنشان کرد :رخدادهای میدانی این پیام را به آمریکا و
هم پیمانان آن میدهد که گزینه نظامی را کنار بگذارند و به سراغ راه حل سیاسی
واقعی بروند اما این راه حل باید بدون خواستههای غیر قابل اجرا باشد و آنها دیگر
نباید خود را در باال ببینند و این مساله در مورد سوریه و یمن و یا هر مکان دیگری
صدق میکند.
دبیرکل حزباهلل همچنین در خصوص اوضاع کنونی کشورش گفت :اوضاع لبنان
تاسف برانگیز است.
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تظاهرات هزاران افغان
در اعتراض به ناامنی و سربریدن گروگانها در کابل
هزاران شهروند کابل در اعتراض به ناامنی
و کشته شدن هفت گروگان در والیت زابل،
به خیابانها آمدند.
به گزارش ایسنا ،مقامات محلی والیت زابل
در جنوب افغانستان یکشنبه هفته گذشته اعالم
کردند که نیروهای وابسته به گروه موسوم به
داعش هفت نفر از غیرنظامیان گروگان گرفته
شده مربوط به قوم هزاره را سر بریدهاند.
منابع محلی گفتند گروگانها به دست
جنگجویان ازبکستانی عضو داعش به قتل
رسیدهاند ولی منبع مستقلی تا حاال جزئیات کشته شدن
گروگانها را تایید نکرده است.
معترضان اجساد گروگانهای سربریده را که هفته
گذشته از غزنی به کابل انتقال یافت ،با خود به مقابل
دروازههای ارگ ریاست جمهوری بردند .در کابل و در
اطراف ارگ ریاست جمهوری تدابیر شدید امنیتی برقرار
شده است.
گفته میشود که این اعتراضها به شکلی بسیار منظم
جریان دارد .این تظاهرات از سوی "ستاد دادخواهی ملی
برای قربانیان خشونت" برگزار شده است.
در این تظاهرات شماری از فعاالن جامعه مدنی،
نمایندههای مجلس و شماری از چهرههای شناخته شده
شرکت کردهاند.

معترضان شعارهای مانند "مرگ بر طالبان"" ،مرگ
بر داعش"" ،مرگ بر ارگ" " ،استعفا استعفا"" ،ما همه
شیعهایم" سر میدهند .اکثر اعضای قوم هزاره شیعه
هستند.
خواست اصلی معترضان ،دادخواهی ،توقف کشتار
غیرنظامیان ،حفظ جان شهروندان ،تامین امنیت راهها و
استعفای رهبران حکومت وحدت ملی است.
به گزارش بیبیسی در میان تظاهرکنندگان رهبران
سنتی قوم هزاره که در حکومت وحدت ملی سهم
دارند ،دیده نمیشوند و بیشتر تظاهرکنندگان از جوانان
یا به اصطالح نسل سوم مردم هزاره و شمار زیادی از
شهروندان از اقوام تاجیک ،پشتون و ازبک هستند.
بخشی از شهر کابل نیز تعطیل است و راهها بر روی
ترافیک بسته شده است.

جان باختن  330زندانی بر اثر شکنجه و شرایط بد
نگهداری طی  2سال گذشته در مصر

دیده بان حقوق بشر اعالم کرد در دو سال گذشته دستکم سیصد و سی زندانی بر اثر شکنجه و شرایط بد نگهداری،
در زندان های مصر کشته شده اند.
به گزارش خبرگزاری آناتول از قاهره ،این سازمان اعالم کرد 330زندانی مصری در زندان های این کشور از ژوئن
سال  2013میالدی (از زمان برکناری حسنی مبارک از قدرت) براثر شکنجه جان باخته اند که از این تعداد  10زندانی
در ماه اکتبر گذشته در زندان های مصر کشته شده اند.
در همین ارتباط سلمی اشرف مدیر اجرایی دیده بان حقوق بشر گفت شمار زندانیانی که در زندان های مصر جان خود
را از دست می دهند در حال افزایش است و این سازمان نمی تواند آمار همه کشته را تهیه و ثبت کند.
وی خاطر نشان کرد اکثر زندانیان کشته شده به سبب شکنجه و یا ارائه نشدن خدمات درمانی و پزشکی جان خود
را از دست داده اند و در این میان شخصیت ها و فعاالن سیاسی بیشترین تعداد را از ان خود کرده اند .اشرف تاکید کرد
همچنان امکان بازداشت های غیرقانونی در پادگان ها و مراکز امنیتی مصر وجود دارد و حتی خانه هایی برای بازداشت
در مصر وجود دارد .وی گفت موارد ناپدید شدن در این کشور اخیرا افزایش یافته است و در سه ماه گذشته ناپدید
شدن دستکم  215نفر و مرگ چند زندانی سیاسی براثر وصل کردن برق به بدنشان،آویزان کردن آنها از دستان ،حبس
انفرادی ،محرومیت از غذا ،بریدن زبان و دیگر روش ها را در مصر ثبت کرده ایم.اشرف گفت شکنجه زندانیان سیاسی
در مصر به شکل برنامه ریزی شده است و این افراد را به قصد مرگ شکنجه می کنند
سلمی اشرف خاطر نشان کرد که برای نمونه وحید رمضان از پزشکان مصری که از عفونت کبد رنج می برد در زندان
کشته شده است .وضع جسمانی این پزشک به شدت وخیم بود و خانواده وی از دیده بان حقوق بشر درخواست کرد به
سبب محروم بودنش از خدمات درمانی ،برای انتقال او به بیمارستان مداخله کند .مدیر اجرایی این سازمان ر در ادامه
تاکید کرد در  19اکتبر گذشته به نهادهای بین المللی شکایت کردند و از انها خواستند برای انتقال دکتر وحید رمضان
به بیمارستان و آزادی وی اقدام کنند زیرا قوانین مصر تصریح دارد که هیچ فرد بیمار که ممکن است براثر بیماری فوت
کند ،نباید زندانی شود .اما شکایت ها نتیجه ای به دست نیاورد و وحید رمضان در  9نوامبر جان باخت.
سلمی اشرف افزود که سازمان دیده بان حقوق بشر همچنین درباره آبگرفتگی زندان های مصر به سبب بارش شدید
و نفوذ آب به داخل سلول زندانیان هشدار داد اما مسئوالن زندان ها به این هشدارها اعتنایی نکردند .همچنین گزارش
هایی دریافت کرده ایم که نشان می دهد بسیاری از زندانیان تهدید به قتل به وسیله وصل کردن جریان برق به آب
موجود در سلول ها  ،شده اند.

تشکیل ارتش جدید توسط مخالفان بشار اسد برای مقابله با داعش
جبهه "اصالت و توسعه" وابسته به مخالفان سوریه
از تشکیل یگان نظامی جدید با عنوان "ارتش جدید
سوریه" با هدف جنگ با داعش خبر داد.
به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اینترنتی شبکه
خبری الجزیره ،دفتر اطالع رسانی جبهه اصالت و
توسعه با بیان این خبر اعالم کرد که ارتش جدید دوره
آموزش استفاده از انواع سالحها را گذرانده و با داعش
و گروههای وابسته به این گروه تروریستی مقابله خواهد
کرد .جبهه اصالت و توسعه دو روز پیش فیلم کوتاهی را
درباره تشکیل ارتش و پادگان آموزشی پخش کرد و در
این فیلم نیروهایی با یونیفورم نظامی دیده میشوند که
در حال آموزش هستند.
این جبهه در بیانیهای اعالم کرده است که هدف از
تشکیل این ارتش ،آزادسازی بزرگترین مناطق "اشغال
شده" سوریه است و پادگانهای آموزشی برای آموزش

ارتش جدید تاسیس شده است .در حال حاضر واشنگتن
از تشکل نظامی جدیدی با عنوان " گروههای دموکرات
سوریه" که اواسط ماه گذشته میالدی تشکیل شد،
حمایت میکند .این تشکل شامل نیروهای کرد ،عشایر
عربی و آشوری برای مبارزه با داعش در حسکه و رقه
است.

بازگشت سرکرده گروه داعش به موصل

یک منبع آگاه در استان نینوا در عراق از ورود رهبر داعش به استان موصل به همراه چند تن از فرماندهان عرب
و خارجی این گروه تروریستی خبر داد .به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه خبری المسله عراق ،یک منبع محلی در نینوا
اعالم کرد ،ابوبکر البغدادی ،رهبر گروه تروریستی داعش به همراه گروهی از فرماندهان عرب و خارجی این گروه
تروریستی به شکلی کامال محرمانه از "البوکمال" سوریه وارد استان موصل در عراق شدند .منبع مذکور افزود :البغدادی
و گروه همراهش نه در قالب یک کاروان بزرگ بلکه از طریق منطقه بیابانی که تحت کنترل داشتند از مرز مشترک
عراق -سوریه عبور کرده و خود را به استان موصل رساندند .این منبع که خواست نامش فاش نشود ،ادامه داد :البغدادی
کام ً
ال مخفیانه وارد نینوا شد و هیچکس از محل اقامت وی خبر ندارد .رهبر داعش به دلیل اینکه جنگندههای ائتالف
آمریکایی تحرکات وی و دیگر رهبران گروه را زیر نظر دارند ،از رفت و آمد علنی هراس دارد.

پوتین رئیسجمهور روسیه:

قصد ورود به مسابقه
تسلیحاتی را نداریم

رییسجمهوری روسیه
تأکید کرد که کشورش قصد
ورود به مسابقه تسلیحاتی را
ندارد.
به گزارش ایسنا به نقل
از خبرگزاری اسپوتنیک،
والدیمیر پوتین ،رییسجمهوری روسیه با بیان این
که مسکو قصد ندارد وارد نوعی مسابقه تسلیحاتی
شود ،اظهار داشت :ما تنها به دنبال جبران کارهای
عقبافتاده در این زمینه هستیم.
رییسجمهور روسیه در جلسه مشاوره با طراحان
و رهبران صنعت دفاعی کشور گفت :مایلم بار دیگر
تکرار کنم که ما قصد ورود به مسابقه تسلیحاتی را
نداریم و هدف جلو افتادن از کسی را در این زمینه در
برابر خود قرار نمیدهیم .ما تنها باید کارهای عقب
افتاده در اواخر سال های  1990و اوایل سال های
 2000را جبران کنیم زیرا این دوره همراه با کاهش
حمایتهای مالی از ارتش و موسسات دفاعی بود.
جلسه مشاوره رییس جمهور روسیه با طراحان و
رهبران صنعت دفاعی این کشور در مسکو برگزار
شد.

حضور  6هزار اروپایی
در جمع گروههای تروریستی
در خاورمیانه

یک مقام پارلمان اروپا اعالم کرد که  6هزار
اروپایی در کنار داعش و دیگر گروههای تروریستی
در خاورمیانه میجنگند.
به گزارش ایسنا فیلیپ بوایا ،مدیر کل امور حقوق
بشر و حاکمیت قانون در دبیرخانه پارلمان اروپا تصریح
کرد که حدود  25هزار فرد مسلح خارجی از بیش از
 100کشور در کنار گروههای تروریستی میجنگند که
 6هزار نفر آنها اروپایی هستند.
به گزارش روسیا الیوم ،بوایا تاکید کرد که برخی
از این افراد نیز پس از بازگشت به کشورشان با
برنامهریزی اقدامهای تروریستی و یا نشر افکار
افراطی ،خطری برای کشورهای خود به شمار می
آیند .در همین حال ،یفگینی سیسویف ،رییس سازمان
امنیت فدرال روسیه نیز خاطرنشان کرد که حدود 30
هزار خارجی در کنار داعش میجنگند که  7هزار نفر
از آنها از کشورهای اتحاد جماهیر شوروی سابق از
جمله روسیه هستند.

نتانیاهو نخستوزیر رژیم صهیونیستی:

تغییری در وضعیت فعلی
فلسطینیها نخواهیم داد!

نخستوزیر رژیم
صهیونیستی تاکید کرد
که با توجه به عدم
اجرای مذاکرات صلح،
وضعیت فعلی که دو
طرف فلسطینی و
اسرائیلی در آن به سر
میبرند ،ادامه خواهد
یافت.
به گزارش ایسنا به نقل از شبکه خبری اسکای نیوز
عربی ،بنیامین نتانیاهو ،نخستوزیر رژیم صهیونیستی
در سخنرانی که در مرکز پژوهشهای شهر واشنگتن
داشت ،گفت :در هر توافق صلحی با فلسطینیها چه
از راه مذاکره و یا توافقی یک جانبه باید مساله امنیت
اسرائیل در نظر گرفته شود اما فلسطینیها در حال
حاضر آماده پذیرش این موضوع نیستند.
نتانیاهو از ورود ،بحث شهرکسازیها خودداری
کرد و گفت :بر این باورم که مساله قدس و هیکل
سلیمان (اسمی که اسرائیلیها بر مسجد االقصی
گذاشتهاند) قابل حل نیست و این مساله باید مانند
وضعیت فعلی ،تحت کنترل و حاکمیت اسرائیل باقی
بماند و در غیر این صورت مانند بمبی منفجر خواهد
شد.
از شش هفته پیش انتفاضه فلسطینیها با
ی با نظامیان اسرائیل به دلیل افزایش اقدامات
درگیر 
تحریکآمیز یهودیان در مسجد االقصی و یورش آنان
به این مکان با حمایت سربازان اسرائیلی آغاز شده
است.
سربازان اسرائیل از ابتدای اکتبر گذشته تاکنون
بیش از  80فلسطینی را به شهادت رساندهاند.

