آیت اهلل هاشمی
رفسنجانی:

شور و هیجان
کاندیداشدن
نشانه خلق
حماسه ای
دیگر است

آیت اهلل سید حسن خمینی:

عقال نباید
از تکفیری ها
و تندروها بترسند
اگرچه بیان حرف
حق هزینه دارد
صفحه3

صفحه 3
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ثبت نام فاطمه و محسن هاشمی از حوزه تهران در انتخابات مجلس

رمز ماندگاري استاد باستانی پاریزی
به روایت سید محمود دعایی

پدرما بر اساس سیره پیامبر(ص)
جز خیر برای جامعه نمی خواهد
و از هیچکس کینهای به دل ندارد

صفحات  8و9

صفحه 3

جزئیات جدید کاهش  ۶تا  ۱۰ماهه خدمت سربازی
جزئیات اجرای مرحله دوم جریمه ریالی به جای خدمت سربازی

کاهشسودتسهیالتنوسازیبافتهای
فرسوده پس از 2سال به ۱۱درصد

صفحه 4

مدیر عامل بانک ملی ایران تشریح کرد

جزئیات پرداخت تسهیالت بانکی
ویژه خرید کاالهای ساخت داخل

صفحه 5

جزييات قتل كارمند بنياد شهيد در ايالم
صفحه 13

دستگیری هکر  17ساله
به اتهام سرقت از حسابهای بانکی

صفحه 13

علی جنتی وزیر فرهنک
و ارشاداسالمی هشدار داد

فعالیت بدون مجوز
2هزار سایت خبری
در کشور
صفحه6

سرمايهگذاري دزدان حرفهای طال و جواهر
در بخش امالك در تهران!

صفحه 13

كشف  ۵۰۰هزار کیلو برنج قاچاق
با توقیف  ۱۶فروند شناور قاچاقچیان
صفحه 10

فرمانده نیروی انتظامی استان فارس تشریح كرد

جزئیات دستگیری ربایندگان
دختر  ۶ساله در نیریز
صفحه6

چوپان جوان ،دیدهبان
راهزنان در جادههای
خلوت مشهد!

صفحه 11

شرایط و ضوابط دریافت مستمری بیکاری

حداقل ۶ماهسابقهبیمه
برایدریافتمستمریبیکاری

صفحه 10

هشدار سازمان
ثبت احوال نسبت
به رشد معنی دارطالق
در استانهای محروم!

صفحه 7

درخواست  ۸۰میلیونی ستاد دیه
برای آزادی سرپرست یک خانواده
 ۶نفره از زندان
صفحه 10

سناريوي دروغين سارقسابقه دار،
براي رهایی از زندان

صفحه 12

صفحه 12

دكتر سيد داوود آقايي استاد دانشگاه تهران:

تصمیم سازنده شورای
حکام نتیجه رویکرد
مثبت دولت ایران
و سرآغاز مرحله ای
جدید در روابط خارجی
با جهان است
صفحه 16

قتل هولناک همسر جوان
و دختر  14ماهه توسط
مرد  36ساله معتاد در مشهد!

صفحه 7

مرد  39ساله جنایتکار:

همسرم را در تاریکی کشتم تا
چهره ام را نبیند و بتوانم افراد
ناشناس را عامل قتل معرفی کنم !

صفحه 11

دستگیری  2پسر جنایتکار به اتهام قتل زن
 60سالهمقیم سوییس برای سرقت
 ۱۸۰میلیون تومانی از او در تهران

صفحه 11

2
پیام آیت اهلل هاشمی رفسنجانی به مراسم هفته وحدت

امیدواریم همزیستی مسالمتآمیز
شیعه و سنی در ترکمن صحرای ایران ،درسی
برای همه مسلمانان در همه کشورها باشد

آنچه این روزها به دست جهالت پیشگان مدعی اسالم با عناوین مختلفی
به قربانگاه تاریخ می رود و تصویری خشونتبار از راه و مرام پیامبر رحمت
و رأفت اسالم حضرت محمد(ص) ترسیم مینماید ،روح بلند وحدت است
که اگر در پیکره جوامع اسالمی بود ،عقال و دلسوزان مسلمان ،این گونه آه
حسرت نمی کشیدند و بر مظلومیت اسالم ،نمی گریستند
آیت اهلل هاشمی رفسنجانی در پیامی به مراسم هفته وحدت در آققال،
تاکید کرد :امیدواریم همزیستی مسالمتآمیز شیعه و سنی در ترکمن صحرای
ایران ،درسی برای همه مسلمانان در همه کشورها باشد که با حفظ عقاید
مذهبی و عمل به برنامههای عبادی خویش ،برای تقویت اصول اسالم
میکوشند.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی آیت اهلل هاشمی ،متن کامل پیام ایشان
بدین شرح است:
الرحمن الرحيم
بسم اهلل ّ
اگر به «اتحاد» به معنای یکی شدن ،به خاطر اصل و ریشه واژگانی
آن توجه کنیم ،باید بر تأکیدات فراوان قرآن کریم بر «وحدت» ،به عنوان
اساسیترین عنصر ،برای تحقق آرمان های یک امت تأمل کرد و شاید در
این راستا و براساس این اهمیت و ضرورت است که یکی از عهد و پیمانهای
الهی با پیامبران ،ایجاد وحدت و یگانگی در جوامع بشری است که اگر چنین
بود ،جوامع بشریت در طول تاریخ ،شاهد آن همه کشتار و خونریزی نبود که
اوضاع تأسفبار سرزمینهای اسالمی در آفریقا و آسیا و حتی غربی ،مصداق
امروزی ،دوری از تعالیم عالیه اسالم و قرآن و سایر ادیان الهی است.
آنچه این روزها به دست جهالت پیشگان مدعی اسالم با عناوین مختلفی
چون داعش ،القاعده ،بوکوحرام و  ...و به بهانه تقویت فرقه های اسالمی،
به قربانگاه تاریخ می رود و تصویری خشونتبار از راه و مرام پیامبر رحمت
و رأفت اسالم حضرت محمد(ص) ترسیم مینماید ،روح بلند وحدت است
که اگر در پیکره جوامع اسالمی بود ،عقال و دلسوزان مسلمان ،این گونه آه
حسرت نمی کشیدند و بر مظلومیت اسالم ،نمی گریستند.
پس از پیروزی انقالب اسالمی ایران ،در ابتکاری ارزشمند ،برای ایجاد
همبستگی و ّ
حل اختالف روایت های شیعه و سنی برای میالد پیامبر
عظیمالشأن اسالم ،ایام  12و  17ربیعاالول ،هفته وحدت نامیده شد و به
دنبال آن ،شاهد برگزاری همایش های بین المللی ساالنه وحدت ،با حضور
اندیشمندان و علمای همه بالد اسالمی بوده و هستیم و انتظار داشتیم و داریم
که آموزههای علمی ،راهکاری عملی مناسبی را برای کم کردن دامنههای
اختالفات اندک پیدا نماید و با تأکید بر مشترکات فراوان ،استعمارگران را برای
اجرای سیاست شوم « َف ِّرق تسد» نا امید نماید ،چرا که عقل و منطق حکم
میکند که انسان از آنچه که در طول تاریخ آسیب دیده ،بپرهیزد و از تجربیات
تلخ برای شیرین کردن آینده استفاده نماید.
تجربهای که امت اسالمی با بیش از یک میلیارد و هفتصد میلیون جمعیت
و حدود  60کشور مستقل در سازمانهای بینالمللی و جغرافیای راهبردی،
تمام تلخیهای آن را در چپاول منابع سرزمینهای اسالمی چشیده بود و
میدید که چگونه سرمایههای مسلمانان ،برای رونق کارخانههای اسلحه
سازی غرب ،بر باد میرود.
با پیروزی انقالب اسالمی ،این امید در مردم مسلمان کشورها و پیروان
مذاهب ایجاد شده بود که با عقالنیت سیاسی ،کشورهای اسالمی ،به نقد
منابع و جلوگیری از اتالف بیشتر بپردازند که ناگهان پدیده شوم تروریسم ،با
شدت و ح ّدت فراوان ،چون غباری خطرناک از دامن صهیونیستها و استکبار
جهانی سربرآورد و بر آیینه اعتقادات مسلمانان نشست و غمبارتر اینکه آنچه
این روزها از اسالم ،برای افکار عمومی جهان میگویند ،اخبار برادرکشی و
اقدامات عجیب و غریبی است که البته ریشه در عصر جاهلیت پیش از اسالم
دارد.
اینگونه اقدامات ،وحدت مسلمانان را ،مانند قربانیهای تاریخی ،جلوی
بُتهای جاهلی سر میبرند و مطمئن ًا وظیفه عقال در هر سطحی ،جلوگیری
از گسترش این ویروس خطرناک است .که متأسفانه این روزها به جان امت
اسالمی افتاده است.
برگزاری برنامههای مربوط به هفته وحدت و انتشار اخبار آن در رسانهها،
این نوید را به جوانان اسالمی در اقصی نقاط جهان میدهد که روزی
سرانجام ،نسیم خوش وحدت در ممالک اسالمی میوزد و بوتههای خاری را
که اینک سرزمینهای مسلمانان را فرا گرفتهاند ،میخشکاند.
با تشکر از دست اندرکاران برگزاری این مراسم ،امیدواریم ترکیب جمعیتی
و همزیستی مسالمتآمیز شیعه و سنی در ترکمن صحرای ایران ،درسی برای
همه مسلمانان در همه کشورها باشد که با حفظ عقاید مذهبی و عمل به
برنامههای عبادی خویش ،برای تقویت اصول اسالم میکوشند.
اكبر هاشمي رفسنجاني
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام

سياسي
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مقام معظم رهبری در دیدار با مسئوالن نظام ،میهمانان شرکت کننده در کنفرانس وحدت اسالمی،
سفرای کشورهای اسالمی و جمعی از اقشار مختلف مردم:

اظهارات آمریکاییها در موافقت با سنی و مخالفت با شیعه دروغ است

همزمان با هفدهم ربیع االول ،خجسته
سالروز میالد پیامبر اعظم حضرت محمد (ص)
و حضرت امام صادق (ع) ،مسئوالن نظام،
میهمانان شرکت کننده در کنفرانس وحدت
اسالمی ،سفرای کشورهای اسالمی و جمعی
از قشرهای مختلف مردم ،سه شنبه گذشته با
حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب
اسالمی دیدار کردند.
به گزارش ایسنا ،رهبر انقالب اسالمی در
این دیدار ضمن تبریک سالروز میالد پیامبر
عظیم الشأن اسالم(ص) و حضرت امام
صادق(ع) با اشاره به دمیده شدن روح زندگی
و معنویت واقعی و احیای دنیای مرده و آفت
زده جاهلیت با ظهور اسالم و والدت و بعثت
پیامبر(ص)،مهمترینوظیفهامروزدنیایاسالم
بویژه علماء و روشنفکران راستین را «تالش
مجدانه و مجاهدانه» برای دمیدن روح واقعی
اسالم و معنویت در دنیای پر از ظلم و تبعیض
و قساوت کنونی دانستند و تأکید کردند :امروز
نوبت دنیای اسالم است که با استفاده از دانش
و ابزارهای جهانی و همچنین عقل و خردمندی
و تدبر و بصیرت ،در جهت برپایی «تمدن نوین
اسالمی» حرکت کند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای گرامیداشت
میالد پیامبر(ص) را در مقابل وظیفه مورد
انتظار از دنیای اسالم ،بسیار کوچک برشمردند
و گفتند :امروز وظیفه امت اسالمی ،فقط
گرامیداشت میالد یا بعثت پیامبر اسالم (ص)
نیست بلکه دنیای اسالم باید اهتمام خود را
رسیدن به تمدن نوین اسالمی قرار دهد.
ایشانافزودند:تمدننویناسالمیبهمعنای
تجاوز به سرزمین ها ،پایمال کردن حقوق
انسانها و تحمیل کردن اخالق و فرهنگ خود
به ملتها نظیر آنچیزی نیست که تمدن غربی
انجام داد بلکه به معنای هدیه کردن فضیلت
الهی به بشریت و ایجاد زمینه برای تشخیص
مسیر صحیح بوسیله خود انسانها است.
رهبر انقالب اسالمی با اشاره به استفاده
غرب از دانش و فلسفه دنیای اسالم برای پایه
ریزی تمدن خود ،خاطرنشان کردند :این تمدن
اگرچه جلوه های زیبایی از فناوری ،سرعت،
سهولت و ابزارهای مختلف زندگی ارائه کرد
اما برای بشریت خوشبختی ،سعادت و عدالت
به ارمغان نیاورد و در درون خود نیز دچار تضاد
شده است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای تأکید کردند:
تمدن غرب با ظاهر پر زرق و برق خود ،اکنون

از لحاظ اخالقی فاسد و از لحاظ معنوی پوک
شده است به گونه ای که خود غربی ها به این
واقعیت اذعان می کنند.
ایشان با تأکید بر اینکه اکنون نوبت دنیای
اسالم است تا در جهت پایه ریزی شالوده تمدن
نوین اسالمی گام بردارد ،گفتند:
برای رسیدن به این هدف ،امیدی به
سیاستمداران دنیای اسالم نیست و باید علمای
دین و روشنفکران راستین که قبله آنها غرب
نیست ،اقدام به روشنگری در میان امت
اسالمی کنند و بدانند که برپایی این تمدن،
امکان پذیر است.
رهبر انقالب اسالمی با اشاره به ظرفیت ها
و توانایی های دنیای اسالم از جمله سرزمین
های خوب ،موقعیت جغرافیایی ممتاز ،منابع
طبیعی فراوان ،و نیروی انسانی با استعداد،
خاطرنشان کردند :اگر این ظرفیت ها با تعالیم
واقعی اسالم درهم آمیخته شوند ،امت اسالمی
می تواند آفرینش های هنرمندانه خود را در
عرصه های علم و سیاست و فناوری و همچنین
عرصه های اجتماعی به ظهور برساند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای نظام جمهوری
اسالمی ایران را یک نمونه از امکان رسیدن
به این اهداف بزرگ برشمردند و افزودند :ایران
قبل از پیروزی انقالب اسالمی ،از لحاظ علمی،
سیاسی و اجتماعی ،عقب افتاده و از لحاظ
سیاسی ،منزوی و از لحاظ شئونات کشور کام ً
ال
وابسته بود اما امروز به برکت اسالم ،ملت ایران
هویت و شخصیت خود را نشان داده و کشور
به پیشرفتهای مهمی در علم و فناوری و دانش
های نوین رسیده و جزو چند کشور برتر در این
عرصه ها است.
ایشان این نمونه را قابل تعمیم برای همه
دنیای اسالم دانستند و تأکید کردند :رسیدن به
این جایگاه شرط دارد و شرط آن نیز ،کوتاه
شدن سایه سنگین ابرقدرتها از ملتها است
که البته هزینه هم دارد زیرا رسیدن به اهداف

بزرگ بدون دادن هزینه امکان پذیر نیست.
رهبر انقالب اسالمی با تأکید بر اینکه در
تمدن اسالمی بر خالف تمدن غرب ،هیچ
کشوری با زور تحت سلطه قرار نمی گیرد،
افزودند :در پایه ریزی تمدن نوین اسالمی
نباید نگاهمان به غربی ها باشد و نباید به
لبخند و اخم آنها توجه کنیم بلکه باید با اتکاء به
تواناییها و ظرفیت های خود ،در مسیر صحیح
حرکت کنیم.حضرت آیت اهلل خامنه ای یکی
از ابزارهای دشمنان برای جلوگیری از برپایی
تمدن نوین اسالمی را ایجاد تفرقه میان
مسلماناندانستندوگفتند:ازهنگامیکهموضوع
شیعه و سنی در ادبیات مقامات و سیاستمداران
امریکایی مطرح شد ،اهل فهم و اهل نظر
نگران شدند زیرا مشخص بود آنها بدنبال یک
توطئه جدید و خطرناک تر از قبل هستند.
ایشان با تاکید بر اینکه امریکاییها با اصل
اسالم مخالف هستند و نباید فریب اظهارات
آنها را در حمایت از برخی فرقه ها ،خورد
خاطرنشان کردند :اظهارات رئیس جمهور قبلی
امریکا بعد از ماجرای یازده سپتامبر که سخن از
جنگ صلیبی بر زبان آورد ،در واقع نشان دهنده
جنگ دنیای استکبار با اسالم است.
رهبر انقالب اسالمی ،اظهارات مقامات
فعلی امریکا مبنی بر موافقت با اسالم را خالف
واقع و نشانه نفاق آنها دانستند و گفتند :مقامات
فعلی امریکا با اصل اسالم مخالف و برخالف
اظهاراتی که می کنند ،بدنبال ایجاد اختالف
میان مسلمانان هستند و نمونه آن هم ایجاد
فرقه هایی تروریستی همچون داعش و فرقه
های دیگر است که با پول وابستگان به امریکا
و کمک های سیاسی آنان بوجود آمده و فجایع
کنونی را در دنیای اسالم به بار آورده اند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر اینکه
اظهارات مقامات امریکایی مبنی بر موافقت با
سنی و مخالفت با شیعه ،دروغ
است افزودند :مگر مردم غزه که آنگونه

مورد تهاجم و تعرض قرار گرفتند ،سنی نبودند
و یا مردم کرانه باختری که اینگونه تحت فشار
هستندسنینیستند.
ایشان با اشاره به اظهارات یک سیاستمدار
امریکایی مبنی بر اینکه «دشمن امریکا ،اسالم
گرایی است» تأکید کردند :برای امریکاییها
شیعه و سنی تفاوتی ندارند ،آنها با هر مسلمانی
که بخواهد براساس احکام و قوانین اسالمی
زندگی و برای آن مجاهدت کند ،مخالف
هستند.
رهبر انقالب اسالمی مشکل اصلی
امریکاییها با مسلمانان را ،پایبندی و تقید به
احکام و دستورات اسالم و تالش برای پایه
ریزی تمدن اسالمی دانستند و خاطرنشان
کردند :به همین دلیل است ،هنگامی که
بیداری اسالمی آغاز شد ،آنها سراسیمه و
نگران شدند و تالش کردند آن را مهار کنند
که در برخی کشورها نیز موفق شدند اما بیداری
اسالمی نابود شدنی نیست و به لطف الهی ،به
اهداف خود خواهد رسید.
حضرت آیت اهلل خامنه ای هدف اصلی
جبهه استکبار را ایجاد جنگ داخلی میان
مسلمانان و نابودی زیر ساخت های کشورهای
اسالمی همچون سوریه ،یمن و لیبی دانستند و
گفتند :نباید در مقابل این توطئه ساکت نشست
و تسلیم شد بلکه باید با کسب بصیرت و حفظ
استقامت در مقابل توطئه ها ایستاد.
ایشان با انتقاد از سکوت دنیای اسالم
در قبال استمرار فشار بر مسلمانان بحرین و
همچنین نزدیک به یک سال بمباران شبانه
روزی یمن ،و اوضاع سوریه و عراق ،به قضایای
اخیر نیجریه اشاره کردند و افزودند :چرا باید در
مصلح تقریبی و مؤمن اینگونه فاجعه
شیخ
ِ
مورد ِ
آفرینی شود و حدود یک هزار نفر کشته شوند
و فرزندان او به شهادت برسند و دنیای اسالم
ساکتبماند؟
رهبر انقالب اسالمی تأکید کردند :اهداف
دشمنان اسالم بسیار خطرناک است و وظیفه
همه  ،بصیرت و بیداری است و در این میان
وظیفه علمای اسالم و روشنفکران راستین
است که با مردم و سیاستمداران دارای وجدان
بیدار صحبت و واقعیت ها را بیان کنند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای خاطرنشان
کردند :هنگامی که دنیای زر و زور با همه توان
به دنبال طراحی های خطرناک برای دنیای
اسالم است ،کسی حق ندارد به خواب برود و
متوجه واقعیت ها نباشد.

دکتر حسن روحانی رئیسجمهور:

حضرت محمد(ص) درس وحدت ،اتحاد و برادری را برای جهان به ارمغان آورد
رییس جمهور با تبریک میالد
نبی مکرم اسالم (ص) و حضرت
امام صادق (ع) ،پیامبر اسالم را
اسوه اخالق و پاکدامنی خواند و
افزود :حضرت محمد (ص) درس
وحدت ،اتحاد و برادری را برای
جهان به ارمغان آورد.
به گزارش ایسنا ،حجت
االسالم والمسلمین حسن
روحانی با بیان اینکه امروز بیش
از هر زمان دیگر نیازمند پیروی از نبی مکرم اسالم هستیم،
گفت :با وحدت ملت و هدایت رهبر بزرگمان در برابر قدرتهای
جهان به پیروزی رسیدیم و راه این پیروزی ادامه خواهد داشت.
وی با اشاره به در پیش بودن دو انتخابات مجلس خبرگان

ولی فقیه بود.
رییس جمهور گفت :امنیت امروز جمهوری اسالمی ایران در
سایه برنامه ها و تدابیر رهبر معظم انقالب تامین شده است و
شکر این نعمت با وحدت بیشتر و کمک به دنیای اسالم برای

سپاه پاسداران :ادعای آمریکا درخصوص
پرتاب موشک در تنگه هرمز را تکذیب میکنیم

مسئولروابطعمومیکلسپاهادعایآمریکایی
ها در پرتاب موشک در تنگه هرمز را تکذیب کرد.
به گزارش تسنیم ،سردار رمضان شریف مسئول
روابط عمومی کل سپاه در واکنش به ادعای اخیر
آمریکایی ها نسبت به موشک پرانی آزمایشی سپاه
در خلیج فارس در هفته گذشته گفت :نیروی دریایی
سپاه طی هفته اخیر و زمان مورد ادعای آمریکایی
ها رزمایشی در محدوده تنگه هرمز نداشته است که

رهبری و مجلس شورای اسالمی،
این انتخاباتها را آزمون عظمت
جهانی کشور دانست و افزود :همه
باید به فکر پیروزی نظام اسالمی
و کشور در این انتخابات باشیم.
روحانی به حماسه ایرانیان در
 9دی سال  88نیز اشاره و تاکید
کرد 9 :دی  ،روز دفاع ملت ایران
از خاندان رسالت ،دفاع از نظام،
قانون و دفاع از والیت فقیه و

اقدام به شلیک موشک و راکت کرده باشد.وی افزود:
انتشار اینگونه اخبار دروغ در شرایط جاری بیشتر یک
عملیات روانی بوده و قابل تأمل است.سردار شریف
تأکید کرد :امنیت و آرامش منطقه راهبردی خلیج
فارس از راهبردهای جدی ایران بوده و سپاه نیز
رزمایش های خود برای ارتقای آمادگی های الزم
در این عرصه را طبق جدول برنامه های یگانی خود
در زمان مقرر اجرا می کند.

نجات کشورها از تروریسم و دخالت بیگانگان میسر خواهد بود.
روحانی با بیان اینکه دشمنان ،جهان اسالم را به جان یکدیگر
انداخته اند ،گفت :اگر کشورهای بزرگ اسالمی در کنار یکدیگر
به فکر مسائل عامه مسلمین بودند،به راحتی مشکالت منطقه
حل و فصل می شد.
وی با بیان اینکه برخی کشورهای اسالمی به جای تعامل
فرهنگی و اقتصادی با یکدیگر  ،با قدرتهای بیرون منطقه تعامل
می کنند ،افزود :جای تاسف است که کشوری از پیروزی یک
ملت در عرصه سیاسی ناراحت باشد و سرمایه سیاسی جهان
اسالم را به ثمن بخس در اختیار قدرتهای بیگانه قرار دهد.
رییس جمهور اضافه کرد :کشوری که بیشترین نقش را در
کاهش قیمت نفت داشت ،اکنون بودجه سال آینده خود را با
کسری صد میلیارد دالری بسته که این نشان می دهد ،کسی که
چاه برای دیگران می َکند اول خود در آن خواهد افتاد.

جابری انصاری :به دولت آمریکا تذکر داده ایم
سخنگوی وزارت امور خارجه ،اقدام احتمالی
دولت آمریکا درافزایش افراد و شرکتهای
تحریمیبهبهانهبرنامهموشکیراغیرقانونیخواند
و گفت :به این اقدام ،با تقویت توان دفاعی خود
پاسخ خواهیم داد.به گزارش مهر ،حسین جابری
انصاریسخنگوورئیسمرکزدیپلماسیعمومی
و رسانهای وزارت امور خارجه ،در واکنش به اخبار
منتشره در خصوص احتمال اضافه شدن افراد و
شرکتهای جدید به تحریمهای قبلی آمریکا به

بهانه ارتباط با برنامه موشکی ایران ،گفت :چنین
اقداماتییکجانبه،خودسرانهوغیرقانونیاست.وی
خاطرنشان کرد :جمهوری اسالمی ایران به دولت
آمریکا تذکر داده است ،همانگونه که آنها خود نیز
پیش از این اعالم کرده اند ،موضوع موشکی ایران
ارتباطی با توافق برجام ندارد و هیچ اقدامی قادر
نخواهد بود جمهوری اسالمی ایران را از حقوق
مشروع و قانونیاش برای تقویت بنیه دفاعی و
امنیت ملی خود محروم کند.

3

سیاسی

یکشنبه  13دی  - 1394شماره 699

آیت اهلل هاشمی ر دیدار جمعی از دبیران احزاب ،مدیران مسؤول مطبوعات ،معلمان و فعاالن سیاسی استان خوزستان :

شور و هیجان کاندیداشدن نشانه خلق حماسه ای دیگر است

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام
با تأکید بر عزم جزم مردم برای خلق
حماسهای دیگر در انتخابات اسفند ماه،
"شور و هیجان نامنویسی برای نامزدی در
دو انتخابات را نشانه آمادگی مردم دانست"،
گفت :با این انتخابات هم اعتبار بینالمللی
کشور باال میرود و هم نشاط اجتماعی و
سیاسی همه جای ایران را فرا میگیرد
آیتاهلل هاشمی رفسنجانی ،در دیدار
جمعی از دبیران احزاب ،مدیران مسؤول
مطبوعات ،معلمان و فعاالن سیاسی استان
خوزستان ،فهم مسایل سیاسی ،درک امور
فرهنگی ،آشنایی با تاریخ انقالب و دلسوزی
برای ایران را ویژگیهای مردم و نخبگان
خوزستان دانست و گفت :در همه مقاطع
این ویژگیها در مردم و فرهیختگان استان
محفوظ بود و هر جا الزم بود ،نشان دادند و
به صحنه آمدند.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی آیت اهلل
هاشمی ،رئیس مجمع تشخیص مصلحت
نظام در این دیدار با اشاره به سخنان یکی
از نوجوانان حاضر در جلسه که نسبت
به شرایط کشور دیدگاههای صریحی
داشت ،گفت :ویژگیهای جوانان است که
حرفهای خود را با آمیزهای از عقل و
احساس مطرح میکنند.
آیتاهلل هاشمی رفسنجانی همچنین
با یادآوری سفر خویش در آستانه پیروزی
انقالب برای حل مشکل سوخت به
خوزستان و به ویژه آبادان ،به سخنرانی
خویش در جمع کارگران و مدیران شرکت
نفت و پاالیشگاه اشاره کرد و گفت :در آن
ذين جا َهدوا فينا
سخنرانی آیه شریفه «الَّ َ
لَ َن ْه ِد َي َّن ُه ْم ُس ُبلَنا» را خواندم و توضیح دادم
که جهاد برای خدا راههای مختلفی دارد.
ایشان با تشریح تأثیرات اعتصابات کارکنان
پاالیشگاه نفت آبادان ،در بعد داخلی و حتی در
ابعاد خارجی برای تضعیف رژیم پهلوی ،گفت:
این رژیم مثل همه حکومتهای استبدادی
حاضر بود برای دوام خود ،هر کاری بکند ،اما
حضور مردم در راهپیماییها و اعتصابات ،به
ویژه کارکنان نفت ،نفس حکومت را به شماره
انداخت.
آیتاهلل هاشمی رفسنجانی در بخش
دیگری از سخنان خویش ،به شرایط کشور
در  8سال دولت گذشته پرداخت و گفت:
بالیی بر سر کشور آوردند که آثار آن حتی
در ابعادی از خسارات جنگ بدتر و عمیقتر
بود.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام،
تمسخر اعتقادات مردم به امام زمان(عج)
 ،آسیب رساندن به جایگاه والیت فقیه و
تالش برای ناکارآمد نشان دادن روحانیت را
نتایج آن دوران خواند و گفت :یارانه را پول
امام زمان میخواندند و متأسفانه بسیاری از
رسانههای همسو هم آن حرفها را منتشر
میکردند.
ایشان با تحسین آگاهی مردم در مقاطع
مختلف انقالب ،حضور آنان در انتخابات
ریاست جمهوری سال  92را برخاسته از
هوشیاری انقالبی دانست و گفت :علیرغم
القائات و تبلیغات سوء و همه جانبه عمده
رسانهها و روزنامههای فراوان ،سایتها و
خبرگزاریهای زیاد حتی رسانه ملی ،مردم
تصمیم خود را به رغم خواست آنها گرفتند.
آیتاهلل هاشمی رفسنجانی ،حل
تدریجی مشکالت کشور را خواسته مردم
در آن انتخابات دانست و با یادآوری روند
مذاکرات برای حل مسأله هستهای ،به
مانع تراشیهای صهیونیستها ،جمهوری
خواهان آمریکا و عدهای محدود در کشور
اشاره کرد و گفت :برجام میتواند سرانجام
خوبی برای بخشی از مشکالت باشد و اگر
تعهدات آن عاقالنه و با نظارت اجرا شود،
یکی از نتایج آن برای کشور ،برگشت اشتغال
است.رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام،
جوانان را سرمایه اصلی کشور و اشتغال را
نیاز ضروری آنان در ابعاد فردی ،خانوادگی
و اجتماعی دانست و گفت :رواج اشتغال،
رونق تولید ،از بین رفتن رکود و کم شدن
تورم ،ضرورت امروز کشور است و باید برای
آن برنامهریزی کرد.
ایشان با تأکید بر اهمیت انتخابات اسفند
ماه و عزم جزم مردم برای خلق حماسهای
دیگر ،گفت :همه مردم باید از جهت ملی
در این انتخابات شرکت کنند که هم اعتبار
بینالمللی کشور باال میرود و هم نشاط

اجتماعی و سیاسی همه جای ایران را فرا
میگیرد.
آیتاهلل هاشمی رفسنجانی شور و
هیجان نامنویسی برای نامزدی در دو
انتخابات را نشانه آمادگی مردم و به ویژه
زنان دانست و گفت :خانمها که تواناییهای
خود در عرصههای علمی ،سیاسی ،اجتماعی
و مدیریتی را ثابت کردهاند ،به عنوان نیمی
از افراد جامعه ،نشان دادهاند که ایران و
انقالب برای آنان مهم است.
ایشان با برشمردن امتیازات و ویژگیهای
زنان در جامعه ،به رشد علمی و دانشگاهی آنها
اشاره کرد و گفت :با رشد تدریجی ،حضوری
مداوم در جامعه خواهند داشت که اگر خوب
کار کنند ،با این ظرفیتها میتوانند تأثیرات
مهمی در جامعه داشته باشند.
آیتاهلل هاشمی رفسنجانی در ادامه
سخنان خویش به خوزستان ،جایگاه آن در
ایران و نقش نفت برای این استان و ایران
اشاره کرد و گفت :باید برای استفاده درست
از این سرمایه ملی که مربوط به همه
نسلهاست ،برنامهریزی کرد و نباید بگذاریم
دشمنان از نفت به عنوان حربهای سیاسی
استفاده کنند.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام،
رنجهای مردم استان خوزستان را به خاطر
نقش آنان در دوران مبارزه و بعدها در 8
سال دفاع مقدس ،ستودنی و برای مردم
ایران قابل احترام دانست و گفت :دشمنان
خارجی با تجهیز ارتش بعثی ،خانههای
مردم خوزستان در شهرهای مختلف را
ویران کردند و حتی سالها پس از جنگ
هم آثار آن ویرانیها باقی بود.
ایشان با بیان بعضی از امتیازات خوزستان
در کشاورزی ،صنعت ،نفت ،پتروشیمی که
باعث طمع دشمنان به این استان شده ،به
نقشهای از ارتش عراق اشاره کرد و گفت:
در یکی از عملیاتها این نقشه را از سنگر

فرماندهان عراقی گرفته بودیم که خوزستان
را عربستان نامیده بودند و برای هر یک از
این شهرها ،اسمهای عربی گذاشته بودند.
آیتاهلل هاشمی رفسنجانی ،با تأکید
بر حقوق تاریخی ،اسالمی و ملی مردم
خوزستان در ایران ،به برنامههای سازندگی
برای این استان اشاره کرد و گفت :با توجه
به جایگاه این استان ،برای کشاورزی،
صنعت و آب استان ،طرحهای خوبی اجرا
شد که اگر ادامه مییافت ،بسیاری از حقوق
ضایع شده مردم خوزستان جبران میشد.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با
تشریح اهمیت فعالیتهای سیاسی در استان
خوزستان که فرقهها و قومیتهای فراوانی
دارد ،نسبت به برنامهریزیهای سلفیها و
وهابیها هشدار داد و گفت :مردم خوزستان
ذات ًا متدین هستند و باید ظرفیتهای تولید
این استان را نقد کرد و نباید گذاشت بعضیها،
شیشه در نان مردم این استان بریزند.
ایشان ،خوزستان را پشتیبان ایران در
همه سطوح دانست و گفت :مردم خوزستان
در همه مقاطع نشان دادند که بهترین
هستند و انتخابات اسفند هم فصلی دیگر
برای حضور است.
آیتاهلل هاشمی رفسنجانی با اشاره به
سفرهای فراوانی که در دوران جنگ به
همه نقاط استان خوزستان داشت ،گفت :با
همه استان و ظرفیتهای آن آشنا هستم و
میدانم مردم خوب و سرزندهای دارد.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در
جمله پایانی سخنان خویش ،گفت :سالم
مرا به مردم خوزستان برسانید و بگویید
احساس من نسبت به شما همان است که
در سفرهای متعدد قبل از انقالب ،دوران
جنگ ،دوران سازندگی و سالها پس ازآن
دیدید و شما را مردمانی خوب ،قانع ،فعال و
حساس به مسایل دینی و ملی میدانم.
در ابتدای این دیدار آقایان دکتر کیانوش
راد ،نماینده اسبق خوزستان در مجلس
شورای اسالمی و سید جابر موسوی،
رئیس شورای هماهنگی استان خوزستان
ضمن بیان دیدگاههای خویش در خصوص
انتخابات ،خواستار حل مشکالت این استان
در زمینه رکود ،اشتغال ،محیط زیست،
مهاجرت نخبگان و کم آبی شدند.
همچنین آقای نظری از دانشجویان
فعال این استان ،دلنوشته خود را که حاوی
نکات سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی بود،
قرائت کرد.

ثبت نام فاطمه و محسن هاشمی از حوزه تهران در انتخابات مجلس

پدرما بر اساس سیره پیامبر(ص) جز خیر برای جامعه نمی خواهد
و از هیچکس کینهای به دل ندارد
مهندس محسن هاشمی به همراه خواهر خود
دکتر فاطمه هاشمی پس از ثبتنام در انتخابات
مجلس از حوزه تهران در ستاد انتخابات کشور ،در
جمع خبرنگاران گفت:آیت اهلل هاشمی حضور در
انتخابات مجلس را به نظر خودمان واگذار کردهاند
و در این زمینه اظهارنظری نکردهاند.
وی همچنین گفت :من و فاطمه با هم ثبتنام
کرده ایم و تصمیم گرفتیم که در نهایت یکی از ما دو
نفر در صحنه باقی بماند.
محسن هاشمی درباره احتمال رد صالحیت خود
یا فاطمه هاشمی اظهار کرد :امیدوارم هیچ مشکلی برای
هیچکدام از ما پیش نیاید .اگر ما را تائید نکردند ،حتما
تمکین میکنیم.
به گزارش ایسنا ،فرزند آیت اهلل هاشمی در پاسخ به
این پرسش که شما در کدام لیست قرار خواهید گرفت،
اظهار کرد :برخی گروههای سیاسی از ما دعوت کردند ،اما
من مستقل وارد می شوم و نمی خواهم اینجا نامی از این
لیست ها ببرم.
وی همچنین افزود :فائزه هاشمی دراین انتخابات
شرکت نخواهد کرد.
هاشمی در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید چه
اقدامی برای آزادسازی روزنامه نگاران نزدیک به خود
انجام داده اید؟ گفت:تالش هایی در این زمینه انجام شده
و امیدواریم آنها به زودی آزاد شوند.

محسن هاشمی پس از ثبتنام برای کاندیداتوری در
مجلس شورای اسالمی طی سخنانی در جمع خبرنگاران
ضمن تبریک ایام هفته وحدت اظهار کرد :در ماههای
گذشته شاهد بودیم که رئیس جمهور آمریکا دست وزیر
خارجه ما را می فشرد و هم رئیس جمهور روسیه به دیدار
رهبر انقالب می آید و دست ایشان را می فشارد.
وی ادامه داد :حال که جمهوری اسالمی ایران توانسته
است هوشمندانه به تنش زدایی بپردازد و کشور را از خطرات
مصون نگه داشته و مصالح و منافع ملی را حفظ کند خوب
است در جامعه خودمان نیز که بدلیل اختالفات سیاسی
آکنده از کینه ورزی است به اخالق سیاسی روی آوریم.
وی با اشاره به اینکه احزاب و گروهها باید به سعه صدر
به مدارا و تحمل یکدیگر بپردازند اظهار کرد :در هفته های
گذشته شاهد بودیم که برخی افراد به بهانه مطرح شدن
دیدگاههای آیت اهلل هاشمی رفسنجانی که پیش از این نیز

بارها مطرح شده بود از اخالق خارج شدند و تعابیر
تندی در فضای جامعه علیه ایشان مطرح شد.
فرزند آیت اهلل هاشمی ادامه داد :پدرم بر اساس
سیره پیامبر (ص) که به عیادت دشمنانش می رفت
جز خیر برای جامعه و به ویژه کسانی که علیه
ایشان حرمت شکنی میکنند نمی خواهد و از هیچ
کس کینه ای به دل ندارد.
وی بااشاره به دالیل ثبتنام خودش برای
انتخابات مجلس شورای اسالمی اظهار کرد:
اینجانب نیز هرچند ترجیح می دادم دیگر بزرگان
و متفکران پای در این عرصه بگذارند اما به توصیه برخی
بزرگان وارد این مسیر شده ام و امیدوارم با حفظ روحیه
تعامل و گذشت این مسیر را ادامه دهم.
وی ادامه داد :اکنون که کشور در شرایط حساسی قرار
دارد اگر مجلس به وظایف خود در تقنین قوانین و نظارت
بهتر عمل کند سرمایه گذاریهای اقتصادی مناسبی در
کشور انجام خواهد شد و فضای اقتصادی مناسب و راهگشا
خواهدگشت.
وی ادامه داد :در صورتی که با اعتماد مردم افتخار
حضور در مجلس را پیدا کنم تالش می کنم با استفاده از
ظرفیت ها و اختیارات وسیع مجلس گره از مشکالت مردم
بگشایم و در اقتصاد  ،فرهنگ و سیاست تحول ایجاد کنم
که در این مسیر نیز باید با همه دلسوزان و بزرگان کشور
صرفه نظر از اختالفات سیاسی تعامل کرد.

سید حسن خمینی در دیدار با جمعی از میهمانان خارجی شرکت
کننده در بیست و نهمین کنفرانس بین المللی وحدت اسالمی:

عقال نباید از تکفیری ها و تندروها بترسند،
اگرچه بیان حرف حق هزینه دارد
یادگار امام خمینی با تأکید بر اینکه امروز
در جهان اسالم هیچ راهی جز به میدان
آمدن عقالی طوایف و پرداخت هزینه در
راه بیان عقیده درست وجود ندارد ،تصریح
کرد :عقال نباید از تکفیری ها و تندروها
بترسند ،گرچه بیان حرف حق هزینه دارد
و سیدالشهداء(ع) مظهر پرداخت این هزینه
است.
به گزارش ایسنا ،به نقل از جماران ،حجت
االسالم و المسلمین سید حسن خمینی در
دیدار با جمعی از میهمانان خارجی شرکت
کننده در بیست و نهمین کنفرانس بین
المللی وحدت اسالمی که در حرم مطهر امام خمینی حضور یافته بودند ،با اشاره به
این سخن امام بزرگوار که علت حدوث انقالب ،علت بقای آن نیز خواهد بود ،اظهار
داشت :امام «اتکال به خدا» و «وحدت کلمه» را عامل پیروزی انقالب می دانستند و
امروزهمین علل باعث بقای انقالب و پراکنده شدن روح دین داری در جامعه بشری
می شود تا ان شاء اهلل جهان اسالم در مقابل دشمنان خود به پیروزی برسد .همانگونه
که شیخ جعفر کاشف الغطاء معتقد بود «اسالم بر توحید کلمه و کلمه استوار است»؛ لذا
ضمن باور به خداوند باید دست در دست هم باشیم.
یادگار امام با بیان اینکه انقالب اسالمی ایران پس از جمع شدن همه گروهها
زیر بیرق امام خمینی به پیروزی رسید ،یادآور شد :دلیل توفیق جنگ تحمیلی و سایر
حرکت هایی که در کشور انجام شده است ،اتکال به خدا و وحدت کلمه بوده است.
سید حسن خمینی با بیان اینکه هرکس در هر جایی تیغ بر دارد و جامعه را چندپاره
کند وحدت را از بین برده است ،تصریح کرد :این واقعیت شیعه و سنی نمی شناسد و
رهبر معظم انقالب نیز در این زمینه تعابیر روشنگرانه ای دارند .باید بدانیم چند پارگی
جامعه عمدتا مربوط به کج فهمی در فهم مسائل ساده گروهی است.
وی گفت :وقتی عنان تفکر در اختیار یک جریان تندرو قرار گیرد ،همین چند پارگی
که امروز شاهد آن هستیم رخ می دهد و بنابراین راهی جز این نیست که عقال سکاندار
اندیشه شوند و گروهها و افکار تکفیری و الحادی را طرد کنند.
یادگار امام ادامه داد :در چنین فضایی شاهد هستیم که یک جریان را به محض
اینکه کسی با او هم عقیده نیست یا در کوچک ترین نقطه اختالف نظر دارد ،طرد
کرده و از دایره دین داری ،اسالم و انقالب بیرون می برد و نتیجه آن جامعه چند پاره
اسالمی خواهد بود که امروز شاهد آن هستیم.
وی با بیان اینکه باید با دیده خون به وضع کنونی جهان اسالم نظاره کنیم ،گفت:
آیندگان ما از این دوره تاریخی به نیکی یاد نخواهند کرد ،زیرا این برادرکشی که در
سرزمین های اسالمی رخ می افتد اتفاق کوچکی نیست ،خصوصا آنکه سالح های
کشتار جمعی افزایش یافته و اتفاقات فاجعه آمیزی رخ می دهد.
سید حسن خمینی یادآور شد :امروز در هر نقطه جهان اسالم مسلمانان در مقابل
یکدیگر می جنگندند و در نتیجه این فجایع ،خانواده های فراوانی از هم پاشیده شده و
گروههای فراوانی مجبور به مهاجرت می شوند.
وی با بیان اینکه بحمدهلل کشور ما از نعمت امنیت برخوردار است و باید به تأمین
کنندگان آن خسته نباشید بگوییم ،بر ضرورت توجه به شرایط سایر کشورها از جمله
عراق ،سوریه ،بحرین ،یمن ،فلسطین و ...تأکید کرد و گفت :از روزی که دعواهای
داخلی سرزمین های اسالمی شکل گرفته است مشکل رژیم صهیونیستی در اذهان
کمرنگ شده است و حتی در ذهن برخی ،دیگر مشکل محسوب نمی شود؛ در حالی
که روزی قرار بود همه با کمک هم این غده سرطانی را از بین ببریم ،اما امروز همه
به دعوا با یکدیگر مشغول شده ایم.
سید حسن خمینی با تأکید بر اینکه امروز در جهان اسالم هیچ راهی جز به میدان
آمدن عقالی طوایف و پرداخت هزینه در راه بیان عقیده درست وجود ندارد ،تصریح
کرد :عقال نباید از تکفیری ها و تندروها بترسند ،گرچه بیان حرف حق هزینه دارد و
سیدالشهداء(ع) مظهر پرداخت این هزینه است.
یادگار امام خطاب به شرکت کنندگان در بیست و نهمین کنفرانس وحدت اسالمی
تأکید کرد :در این جلسات باید از تعارف عبور کنیم زیرا جامعه اسالمی امروز گرفتار
وضعیت بدی شده است که باید آن را آسیب شناسی جدی کنیم و ضمن همراهی
و همدلی ،تعصبات کورکورانه را کنار گذاشته و اجازه ندهیم اندیشه و رفتار ما گرفتار
آسیب شود.وی با بیان اینکه این ایرادات متوجه تمام طرف هاست ،ادامه داد :قرار
نیست کسی دیگری را به اتهام افکارش محاکمه کند بلکه می خواهیم با یکدیگر هم
فکری کرده و راه حل پیدا کنیم؛ زیرا من فکر می کنم صد سال دیگر فرزندان ما اگر
تاریخ این دوره را بخوانند به خاطر عدم حل این مشکالت منتقد ما خواهند بود.
وی یادآور شد :در پی پیروزی انقالب اسالمی ایران با اندیشه وحدت گرایانه ای که
دنبال می کرد ،رژیم صهیونیستی که مدعی سرزمین های از نیل تا فرات بود مجبور
شد اطراف خود را دیوارکشی کند تا از دورن فرونپاشد ،زیرا در آن زمان همه با هم
یکی شدیم و نگفتیم چون حماس سنی است ما شیعیان از او حمایت نمی کنیم یا عده
ای دیگر نگفتند از اسد به خاطر شیعه بودن حمایت نمی کنیم؛ اما در سال های بعدی
شیطان بزرگ خارجی و شیطان بزرگتر یعنی نفس مان که دو دشمن ما هستند ،بر ما
غلبه کرد و وضع فعلی پدید آمد.
سید حسن خمینی همچنین با اشاره به ایام میالد با سعادت نبی مکرم اسالم(ص)،
بر ضرورت توجه به خصلت «نرم خویی» پیامبر(ص) که در قرآن به آن اشاره شده
است ،تأکید کرد و یادآور شد :اگر غلیط القلب باشیم جامعه دور ما جمع نمی شود،
لذا راه حل عطوفت و مهربانی است؛ همانگونه که پیامبر(ص)به سبب لطف و محبت
و عطوفت وارد دل های مردم شد و هرچه دشمنان ایشان را آزار و اذیت کردند،
پیامبر(ص) محبت کرد و آنان را بخشید .وی با اشاره به بخشش کفار مکه توسط
پیامبر(ص) هنگام ورود به این شهر گفت :پیامبر با شمشیر جلو نرفت و از دلهای مردم
وارد شد و ما راهی جز پیمودن مسیر ایشان نداریم.
پیش از سخنان یادگار امام ،آیت اهلل محسن اراکی رئیس مجمع تقریب مذاهب
اسالمی و دبیر بیست و نهمین کنفرانس بین المللی وحدت اسالمی در سخنانی ،هفته
وحدت را یکی از آثار ماندگار امام دانست و گفت :اگر امروز در فلسطین در حال مبارزه
هستیم و غزه و جنوب لبنان از دست رژیم صهیونیستی آزاد شده اند به برکت راهی
است که امام گشودند و امروز همه بر سر خوان آن نشسته ایم.
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اقتصادی
مدیرعامل سازمان بهره وری انرژی تشریح کرد

جزئیات طرح جایگزینی کنتورهای برق
با کنتورهای هوشمند
مدیرعامل سازمان بهره وری انرژی با اشاره به آغاز مذاکرات با اسپانیاییها
برای اجرایهای مدیریت مصرف برق و انرژی از نصب دوهزار کنتور هوشمند برق
و جایگیزینی با کنتورهای فعلی خبر داد.
سیدحسین سجادی در گفتگو با مهر با بیان اینکه هوشمند سازی شبکه برق
اولویتدار ترین برنامه صنعت برق در دوران پساتحریم است ،گفت :تاکنون مراحل
اولیه مهندسی کار و پایلوت هوشمند سازی شبکه برق در کشور انجام شده است.
مدیرعامل سازمان بهره وری انرژی ایران با اعالم اینکه در مراحله اول قرار
بود پایلوت نصب و راه اندازی دو هزار دستگاه کنتور هوشمند در پنج ناحیه تهران
و البرز ،مشهد ،اهواز ،بوشهر و زنجان اجرایی شود ،تصریح کرد :در حال حاضر
مهندسی اجرای این طرح به پایان رسیده و به زودی مرحله اجرای این طرح به
صورت گسترده آغاز خواهد شد.
این مقام مسئول با تاکید بر اینکه نصب و راه اندازی کنتورهای هوشمند برق
برای مشترکان بدون هزینه خواهد بود ،اظهار داشت :دولت هزینه نصب و راه
اندازی کنتورهای هوشمند برق را متقبل شده است.
وی در تشریح مهمترین ویژگی راه اندازی کنتورهای هوشمند برق در کشور،
توضیح داد :این کنتورها امکاناتی را در سیستم ها ایجاد میکنند که در سیستم
های دیجیتال معمولی وجود ندارد.
سجادی با یادآوری اینکه سیستم های معمولی را می شود به یک گوشی
موبایل ساده تشبیه کرد که فقط می توانست شماره گیری کند ولی سیستم های
هوشمند مانند نسل جدید گوشی های هستند که خدمات متعددی به مشترکان می
دهد ،تبیین کرد :کاهش مصرف انرژی ،کمک به کاهش پیک بار شبکه با امکان
مدیریت پیک و آگاهی دهی به مشترکان از زمان پیک مصرف از دیگر ویژگیهای
نسل جدید کنتورهای برق است.
مدیرعامل سازمان بهره وری انرژی در ادامه با اشاره به آغاز مذاکرات ایران با
کشورهای اروپایی همچون اسپانیا به منظور اجرای طرح های مدیریت و کاهش
مصرف برق و انرژی در کشور ،افزود :عالوه بر شرکت های اروپایی تاکنون
مذاکرات متعددی با شرکت های چینی و کره جنوبی هم انجام شده است.
این مقام مسئول با بیان اینکه بهینه سازی مصرف برق و انرژی در ماده  ۱۲قانون
رفع موانع تولید گنجانده شده است ،بیان کرد :از این رو مراحل نهایی تصویب و ابالغ
طرح های بهینه سازی و مدیریت مصرف برق و انرژی در شورای اقتصاد در حال انجام
است.وی با یادآوری اینکه بهترین طرح ها در این حوزه بحث روشنایی و بازیافت انرژی
است که این دو گروه طرح هایی با راندمان باال و پر بازده هستند ،خاطرنشان کرد :در
کنار اینها طرح هایی در زمینه جایگزینی لوازم فرسوده برقی و سیستمهای مختلفی که
در فرآیندهای تولید کمک می کند هم در دستور کار قرار دارد.

اعالم آمادگی سندیکای تولیدکنندگان
موتورسیکلت برای نوسازی
موتورسیکلتهای فرسوده
رییس سندیکای تولیدکنندگان موتورسیکلت با بیان اینکه آالیندگی موتورسیکلت
بسیار کمتر از خودرو است ،گفت :آمادگی داریم موتورسیکلتهای نو را با فرسوده
جایگزین کنیم.
ابوالفضل حجازی در گفتوگو با ایسنا ،درباره اینکه گفته میشود آالیندگی
موتورسیکلتها چندین برابر خودروهاست و برخی موتورسیکلتها از بدو تولید آالینده
هستند ،اظهار کرد :چندین سال قبل هجمهای علیه صنعت موتورسیلکت کشور به راه
افتاد و نظرات کارشناسی نشده در این زمینه مطرح شد که مسئوالن وقت پاسخ دادند.
وی با بیان اینکه این اتفاق امروز در حال تکرار شدن است ،ادامه داد :به جای اینکه
مجموعههای دولتی و حامیان صنعت ،حمایتهای مفیدی را از صنایع داشته باشند به
صورت کارشناسی نشده وارد گفتوگوهایی میشوند که به صنعت کشور صدمه میزند.
حجازی با تاکید بر اینکه بیشتر بودن آالیندگی موتورسیکلت نسبت به خودرو را کامال
رد میکنم ،گفت :صنعت ما براساس استانداردهای محیط زیست و سازمان ملی استاندارد
فعالیت میکند و هیچگونه مشکلی ندارد.رییس سندیکای تولیدکنندگان موتورسیکلت با
بیان اینکه امکان ندارد که موتوسیلکتهای تولید شده از بدو تولید آالینده باشند ،اظهار
کرد :چگونه موتورسیکلتی که تنها یک سیلندر دارد و در هر  100کیلومتر فقط یک لیتر
بنزین میسوزاند ،میتواند چندین برابر خودرو آالیندگی ایجاد کند؟
وی جنبه روانی این صحبتها را بیشتر از جنبه واقعی دانست و ادامه داد :البته بعضا
موتورسیکلتهای قدیمی که  20سال است در سطح شهر تردد میکنند آالیندگی
زیادی دارند ،اما اگر همین وسیله نقلیه را با خودرویی که  20سال قدمت دارد مقایسه
کنیم قطعا آالیندگی خودرو بیشتر است.
حجازی با بیان اینکه صنعت ما همیشه در مسیر آبادانی و استانداردسازی پیشگام
بوده است ،اضافه کرد :از مطرح شدن این صحبتها گله داریم و از افرادی که این
نواقص را مطرح میکنند دعوت میکنیم که به سندیکا بیایند و مستندات خود را ارائه
دهند تا ما هم این موضوعات را متوجه شویم.
رییس سندیکای تولیدکنندگان موتورسیکلت با اشاره به تعداد زیاد اتومبیلها نسبت به
ت را گرفتهاند و از
موتورسیکلت در سطح شهر گفت :در زمان فعلی اتومبیلها جای موتورسیکل 
موتورسیکلت اغلب برای انجام کارهای خدماتی مثل پیک موتوری ،پست ،پلیس و  ...استفاده
میشود و کمتر میبینیم که مردم عام از موتورسیکلتها استفاده کنند.وی با بیان اینکه آمار
تولید موتورسیکلت از یک میلیون و  500هزار دستگاه در سال  1385به کمتر از  400هزار
دستگاه در سال جاری رسیده است ،تصریح کرد :بیش از  300هزار دستگاه از وسائل تولید
شده به شهرستانها و روستاها میروند و تنها تعداد اندکی در تهران میماند.حجازی ادامه داد:
اگردرشهرهاموتورسیکلتجایگزینخودروشودقطعاآالیندگینخواهیمداشت؛بنابراینباید
فرهنگ موتورسواری را در شهر ایجاد کنیم.رییس سندیکای تولیدکنندگان موتورسیکلت
با اشاره به تردد موتورسیکلتهای مستهلک در سطح شهر اظهار کرد :این آمادگی
را داریم که موتورسیکلتهای فرسوده سطح شهر را با موتورسیکلتهای جدید
جایگزین کنیم و حتی میتوانیم تشویقاتی در این زمینه در نظر بگیریم ،اما این
موضوع یک طرفه اجرایی نخواهد شد بلکه شهرداری و دولت نیز باید تشویقهایی
را در این زمینه در نظر گیرند.
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ادامه روند کاهش تعرفههای موبایل
با کاهش تعرفه مکالمه در اپراتور سوم
معاون وزیر ارتباطات تاکید دارد استفاده از تلفن همراه
به سمتی می رود که دیگر مباحثی مانند پیامک و مکالمه
در درآمدزایی اپراتورها نقش چندانی نداشته و جای خود را
به ویدئو و تصویر داده است.
به گزارش ایسنا ،اپراتور سوم تلفن همراه به تازگی به
کاهش تعرفههای مکالمه خود اقدام کرده و تعرفه مکالمه
برون شبکه سیمکارت دایمی خود در تمامی تماسها را
 126ریال کاهش داده است.
بر این اساس طبق اعالم اپراتور از این پس نرخ هر
دقیقه تماس مشترکان سیم کارتهای دائمی اپراتور سوم
معادل  499ریال محاسبه خواهد شد.
البته بحث کاهش تعرفههای مکالمه هنوز در اپراتورهای
دیگر رخ نداده اما با این وجود معاون وزیر ارتباطات معتقد
است :در حال حاضر زبان ارتباطی کامال به تصویر و ویدئو
نزدیک شده است و دیگر مواردی مانند متن و صدا از
دستور کار خارج شدهاند.
حالکاهش تعرفهها در شرایطی رخ داده که به گفته
نصراهلل جهانگرد در حال حاضر در میان نرم افزارهای
مختلف حجم تصاویر و ویدئوهای ارسالی شاید بیش از
 10برابر بیش از متن و صدا باشد.
رییس سازمان فناوری اطالعات همچنین در این باره
اعالم کرد :با روی کار آمدن نسلهای  3و  4موبایل
از سال گذشته برخی نرمافزارها  200تا  300درصد رشد
داشتهاند که امیدواریم تا پایان سال آینده با کامل شدن

پوشش  3Gو  4Gاین رشد چند برابر شود .البته تعداد
گوشیهای هوشمند هم در این زمینه به بیش از دو برابر
خواهد رسید.
در چنین شرایطی طبیعی است که بخشی از تماسها و
پیامکهای مشترکان از طریق این اپلیکیشنها منتقل شود
و به عقیده کارشناسان اگر اپراتورهای موبایل بخواهند
همچنان سهم درآمدی خاص خود را در بازار ارتباطات
کشور داشته باشند بی شک اجرای طرحهایی مانند کاهش
تعرفههای تماس و پیامک بی تاثیر نخواهد بود چرا که
درنهایت معموال کیفیت تماسهای برقرار شده از سوی
اپراتورهای تلفن همراه به مراتب باالتر از تماسهایی که
از طریق نرم افزارهای ارتباطی برقرار میشوند و می تواند
ترجیح مشترکان را به همراه داشته باشد.

موکول شدن «ارز تک نرخی» به شهریور ۹۵
در حالی وعده مسئوالن بانک مرکزی مبنی بر تک
نرخی کردن ارز برای چندمین بار به تعویق میافتد که
این بار ،اجرای این برنامه به اواسط سال  ۹۵موکول شده
است.
به گزارش مهر ،اخیرا هیاتی کارشناسی از صندوق بین
المللی پول سفری به ایران داشتند و با مقامات ایرانی
از جمله بانک مرکزی و فعاالن اقتصادی دیدار کردند و
درباره وضعیت اقتصادی کشور ،برنامه ها و سیاستهای
اقتصادی بحث و تبادل نظر داشتند.
این هیات پس از بازگشت از ایران گزارشی را درباره
اقتصاد ایران تهیه و آن را منتشر کرد .در بخشی از این
گزارش به استقبال مدیران این صندوق از تعهد مقامات
ایرانی برای یکپارچه سازی بازار ارز تا پایان سپتامبر ۲۰۱۶
اشاره شده است .این مدیران لغو فوری محدودیت ارزی و
نظام ارزی چند نرخی را مورد تشویق قرار دادند.
اما نگاهی به پیشنیه وعده های مسئوالن بانک مرکزی
برای یکسان سازی نرخ ارز نشان می دهد این وعده بیش
از دو دهه است که توسط مقامات این بانک داده می شود
اما تاکنون جنبه عملیاتی به خود نگرفته است.
آخرین وعده را ولی اهلل سیف رئیس کل بانک مرکزی
در گفتگو با رسانه های داخلی داده و اعالم کرده است
که یکسانسازی رسمی نرخ ارز حداکثر  ۶ماه بعد از لغو
تحریمها خواهد بود .وی ،یکی از پیش نیازهای تثبیت نرخ
ارز را ارتباطات بین المللی مناسب که سرعت جابهجایی
منابع را ایجاد کند اعالم کرد.
اما پیش از این هم بانک مرکزی وعده اجرای یکسان
سازی نرخ ارز را تا پایان سال  ۹۳داده بود که در نهایت
به نیمه دوم سال جاری کشیده شد .در واقع تيم اقتصادي
س كل بانک مركزی پيش از اين
دولت و در راس آنها رئي 
وعده داده بودند كه نرخ ارز در سال  ۹۳یکسان سازی
خواهد شد اما با به نتيجه نرسيدن مذاكرات هستهای ،آنها
زمان تحقق وعده خود را تغيير دادند.
در نهایت ولی اهلل سیف رئیس کل بانک مرکزی در
تابستان گذشته از تک نرخی شدن ارز در آینده نزدیک
خبر داد و شرط این اقدام را «برقراری ارتباطات بانکی
بینالمللی کافی و امکان مانور بانک مرکزی نسبت به
جابهجایی منابع ارزی» عنوان کرد.
اما چند وقت پس از این اظهارات سیف ،محمدرضا
نعمت زاده وزیر صنعت ،معدن و تجارت خط بطالنی بر
تمامی این وعدهها کشید و گفت که تک نرخی شدن
ارز امسال اعمال نمیشود .این گفته حاکی از این بود
که گرچه دولتمردان از عدم امکان اجرایی شدن یکسان
سازی نرخ ارز با خبر هستند اما در گفته هایشان دائما
نسبت به این موضوع وعده می دهند.
در عین حال ،اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس
جمهوری در آخرین روزهای سال  ۹۲در همایشی به
صراحت اعالم کرده بود که قطع ًا در سال آینده (سال )۹۳
نظام تک نرخی شدن ارز در کشور اجرا خواهد شد.
اكبر كميجاني قائم مقام سیف نیز پیش از این درباره
برنامه بانک مرکزی برای یکسانسازی نرخ ارز گفته بود:
بانک مرکزی با استفاده از تجربه موفق ارز تکنرخی در

سال  ۸۱در فرآیند یکسانسازی نرخ ارز ،مسیری که طی
میکند ،همان مسیر آزموده شده گذشته است.
وی افزوده بود :در حال حاضر با یک نرخ ارز مبادلهای
مواجه هستیم ولی از مدتها پیش این نرخ ارز مبادلهای
با مدیریت و هدایت بانک مرکزی در جریان است و با
تعدیلهای روزانه یا هفتگی ،آرام آرام تغییر میکند و
امیدواریم با این اقدامات در جریان ،بسترسازی برای
یکسانسازی نرخ ارز فراهم شود.
قائم مقام بانک مرکزی گفته بود :قرار نیست شوک و
جهشی در نرخ ارز ایجاد شود و تجربه یکسانسازی سال
 ۸۱به ما آموخته برای اینکه هزینههای ناشی از گذر به
نرخ ارز واحد و به نرخ ارز بازار و ارزی که با مکانیزم بازار
عمل میکند را داشته باشیم ،باید راهها و بسترهای آن
فراهم شود که اقداماتی در این زمینه در جریان است.
پیش از این احتمال میرفت اجرای ارز تک نرخی
به سال آینده موکول شود اما حال قطعی شدن آن
مشخص شده است و نهایتا دولنمردان بتوانند امسال
بخشی از بازار مشتقات ارزی در بورس را راه اندازی و
از آن رونمایی کنند.
به هر حال یکسان سازی نرخ ارز وعده ای است که
بانک مرکزی و دولتمردان اقتصادی از زمان روی کار
آمدن دولت یازدهم بارها مطرح کرده اند اما هنوز موفق
به اجرا کردن آن نشده اند؛ وعده ای که قرار بود تا پایان
امسال نهایی شود ،به نیمه دوم سال  ۹۵کشیده شده
است.
سید بهاء الدین حسینی هاشمی کارشناس بانکی در
گفتگو با مهر با اشاره به اینکه سالها است که اجرای ارز
تک نرخی در دستور کار است اما تاکنون عملیاتی نشده
است ،تصریح کرد :دولتیها  ۲۰سال است که از اجرای
چنین برنامهای سخن میگویند اما تاکنون نتوانسته اند به
آن جنبه عملیاتی بپوشانند.
وی ادامه داد :شاید دولتمردان منتظر معجزه ای برای
ارز تک نرخی هستند ،معجزه ای مانند اینکه قیمت دالر
بازار آزاد از قیمت دالر دولتی کمتر شود یا حداقل به اندازه
قیمت ارز دولتی کاهش یابد و یکسان شود که این اتفاق
نخواهد افتاد ،زیرا رانتهای ارزی و سوداگران ارزی اجازه
این کار را نمی دهند و مانع خواهند شد.
مدیرعامل اسبق بانکهای دولتی و خصوصی بیان
کرد :از زمانی که نفت در ایران کشف شد ،همیشه دسیسه
ای در کار بوده و قیمت دالر همیشه دو نرخی یا چند
نرخی بوده است .این کار برای این است که صاحبان زر و
زور و قدرت بتوانند دالر ارزان از نفت بدست آورند و سود
ببرند.توجه به یکسان سازی نرخ ارز زمانی اهمیت بیشتری
می یابد که خواسته فعاالن اقتصادی و بخش خصوصی
مورد توجه قرار گیرد ،آنها همواره خواستار تک نرخی شدن
ارز و حذف رانت ارزی بوده اند.
براساس قانون برنامه پنجم توسعه نظام ارزی کشور
باید شناور مدیریت شده باشد و نرخ ارز با توجه به حفظ
دامنه رقابت پذیری در تجارت خارجی و با مالحظه تورم
داخلی و جهانی و همچنین شرایط اقتصاد کالن از جمله
تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی تعیین شود.

کاهش سود تسهیالت
نوسازی بافتهای فرسوده
پس از  2سال به ۱۱درصد
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت :سود وام بافت
فرسوده در دو سال اول با احتساب یارانه  ۱۰درصدی
دولت ۱۴ ،درصد و  ۱۰سال مابقی نیز با احتساب همین
یارانه ۱۱ ،درصد محاسبه میشود.
به گزارش مهر ،محمدسعید ایزدی در خصوص تفاوت
سود تسهیالت بافت فرسوده اعالمی از سوی بانک مسکن
( ۱۴درصد) با سود مصوب هیات دولت برای این تسهیالت
( ۱۱درصد) اظهار کرد :تسهیالت  ۵۰میلیون تومانی بافت
فرسوده براساس مصوبه شورای پول و اعتبار شامل دو
نوع سود  ۲۴درصد (سود تسهیالت عقود مشارکتی) و ۲۱
درصد (سود تسهیالت عقود مبادلهای) است؛ به این صورت
که سود دو سال اول این تسهیالت با سود عقود مشارکتی
( ۲۴درصد) و سود  ۱۰سال مابقی براساس عقود مبادلهای
محاسبه میشود.
مدیر عامل شرکت عمران و بهسازی شهری ایران ادامه
داد :زمان بازپرداخت اقساط تسهیالت بافت فرسوده ۱۲
سال است که در دو سال اول سود تسهیالت با احتساب
یارانه  ۱۰درصدی دولت ۱۴ ،درصد و  ۱۰سال مابقی نیز
با احتساب همین یارانه ۱۱ ،درصد محاسبه میشود ،ضمن
اینکه دریافتکنندگان این تسهیالت به شرط رعایت مبحث
دوم مقررات ملی ساختمان از دو درصد یارانه تشویقی به
عنوان کاهش سود تسهیالت نیز بهرهمند میشوند که در
مجموع تنها  ۹درصد سود برای تسهیالت  ۵۰میلیون
تومانی پرداخت میکنند.
وی افزود :بنابراین تفاوتی در نرخ سود تسهیالت
اعالمی از سوی بانک مسکن و شرکت عمران و بهسازی
شهری ایران نیست بلکه مسئوالن این بانک در نشست
خبری اخیر خود سود دو سال اول بازپرداخت اقساط
تسهیالت بافت فرسوده را اعالم کردهاند.
معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد :این  ۵۵هزار
فقره وام بافت فرسودهای که بانک مسکن پرداخت میکند،
مازاد بر  ۵هزار فقره سهمیه تسهیالت بافت فرسودهای
است که این بانک در کنار سایر بانکها پرداخت میکند
و این  ۵۵هزار فقره جدید ،در قالب بسته خروج مسکن از
رکود در دولت به متقاضیان بازسازی بافت فرسوده پرداخت
میشود.
دبیر ستاد ملی بازآفرینی پایدار شهری خاطرنشان کرد:
متقاضیان دریافت تسهیالت بافت فرسوده باید با مراجعه
به سامانه گواهینامه صالحیت اشخاص حقیقی و حقوقی
وابسته به شرکت عمران و بهسازی شهری ایران مراجعه
کنند که این شرکت پس از تأیید اظهارات متقاضیان ،آنها
را بالفاصله به بانک مسکن معرفی میکند.
یک کارشناس اقتصاد مسکن پیشبینی کرد

عدم افزایش قیمت مسکن
تا یکسال آینده
یک کارشناس اقتصاد مسکن ،تاثیر مذاکرات
هستهای و ورود نقدینگی به بخش مسکن را مستلزم
گذشت حداقل زمان یکساله دانست و گفت :در
حال حاضر هرگونه افزایش قیمت خارج از کشش در
بخش مسکن رکود این بازار را تشدید خواهد کرد.
"سلمان خادم المله" در گفتوگو با ایسنا ،اظهار
کرد :با فرض اینکه پس از امضای برجام و تصویب
پی ام دی اتفاقات خوبی در اقتصاد کشور بیفتد،
 100میلیارد دالر از پولهای بلوکهشده کشور آزاد
شود ،حداقل یکسال زمان میبرد تا تاثیر چنین
گشایشهایی را در اقتصاد کشور و به تبع آن در
بخش مسکن شاهد باشیم.
وی با بیان اینکه یکی از آیتمها برای رونق
اقتصاد ،ورود سرمایهگذاران خارجی است ،افزود :از
جمله بخشهای مورد عالقه خارجیها حوزه مسکن
است که از این راه منابعی میتواند وارد کشور شود
که این پروسه هم حداقل یکسال زمان میبرد.
این کارشناس اقتصاد مسکن ،کاهش نرخ بهره
بانکی ،طوالنیشدن مدت بازپرداخت تسهیالت،
افزایش رقم وامها و ورود بانکها به عنوان ضامن
اقساط بین سازندگان و مصرفکنندگان را از جمله
راهکارهای تقویت بخش مسکن عنوان کرد.
خادمالمله پیشبینی کرد :اگر در بخش مسکن همه
چیز خوب پیش برود و اتفاقات غیرقابل پیشبینی رخ
ندهد ،ممکن است در یک سال آینده وضعیت این بازار
تکان بخورد .پس میتوان گفت حداقل تا یکسال،
مسکن افزایش قیمت نخواهد داشت.
وی با اشاره به پایین بودن حجم معامالت بخش
مسکن تاکید کرد :در حال حاضر هرگونه افزایش
قیمت خارج از کشش بازار ،میتواند رکود بخش
مسکن را عمیقتر کند.
این کارشناس اقتصادی مسکن پیشنهاد کرد :باید
تقاضای مصرفی مسکن تقویت و جلوی تقاضای
سفتهبازی و سوداگری گرفته شود .تقویت خریداران
مصرفی میتواند منجر به افزایش حجم معامالت
مسکن و رونق ساختوساز شود.
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دکتر اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور:

سال ،95سال رونق اقتصادی وشکوفایی است
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری با
بیان اینکه هیچ سالی به جهت اقتصادی برای دولت،
سخت تر ازامسال نبود ،گفت  :حتی دراین شرایط دولت
مصمم است طرح سالمت را ادامه دهد وان شااهلل با
عبور ازاین سختی ها ،سال  ،95سال رونق اقتصادی
وشکوفایی است.
به گزارش ایرنا ،جهانگیری درپانزدهمین کنگره
انجمن متخصصین پوست ایران که درهتل المپیک
تهران برگزار شد ،افزود :یکی ازدستاوردهای مهم
جمهوری اسالمی درطول سال های گذشته درحوزه
علم ،توسعه دانش وآموزش بوده است.
او ادامه داد :درهمه بخش ها وبه خصوص دربخش
پزشکی کشور میزان افزایش دانشگاه ها ،مراکز آموزش
عالی وتعداد دانشجوها یکی ازمهمترین دستاوردها بوده
وبه همین دلیل است که درشاخص های توسعه
انسانی ،جمهوری اسالمی درسطح جهانی موقعیت
ممتازی دارد.
جهانگیری افزود :به اعتقاد ما مهمترین مقوله توسعه
هرکشوری ،توسعه نیروی انسانی است چرا که کشوری
که از لحاظ نیروی انسانی توسعه پیدا کند ونیروهای
ماهری داشته باشد ،این نیرو به دلیل محوریت پیدا
کردن قادراست درسایر بخش های توسعه پایدار ،کشور
را از جهت توسعه پیش برد.
معاون اول رئیس جمهوری ادامه داد :جمهوری
اسالمی در سال های اخیر درهمه بخش های مرتبط
با بخش بهداشت ،درمان وپزشکی موفقیت های
مفید ومناسبی داشته وهمچنین درفناوری های نوین

درسلول های بنیادی ،کشوربه توفیقات خوبی دست
پیدا کرده که برخی از آنها اطالع رسانی شده ومردم
درجریان این موفقیت های محققان ودانشمندان خود
دراین رشته قرار گرفته اند.
وی تصریح کرد :همچنین در زمینه دارو ،داروهای
پیشرفته وهمچنین تولید دارو درداخل کشور ،کارهای
جدی صورت پذیرفته ودرزمینه بیوتکنولوژی مرتبط با
همین بخش دستاوردهای مناسبی داشته ایم وجمهوری
اسالمی درموقعیت ممتازی قرارگرفته است.
جهانگیری خاطرنشان کرد :درزمینه تجهیزات
پزشکی نیزخصوصا تجهیزات پیشرفته ،چه در زمینه
تجهیزات تشخیصی وچه تجهیزات درمانی ،دراین
خصوص کارهای زیادی انجام گرفته و دستاوردهای
خوبی داشته ایم که امیدوارم در خیلی از این زمینه ها،
نه تنها برای نیاز داخل خود که بلکه برای صادرات به
کشورهای همسایه ،اقدامات خوبی صورت پذیرد.
معاون اول رئیس جمهوری افزود :ما درمنطقه ای
قرار گرفته ایم که کشورهایی که دراطراف ما هستند

به داروهای تولید ایران ،به تجهیزات ما وبه خدمات
درمانی پزشکان متخصص ایرانی نیازمند هستند ،که
دراین زمینه ما باید دربخش صادرات کاال وتوریسم
برای کسانی که نیازمند به درمان دارند ،مراکز مناسبی
را ایجاد کنیم.
وی تاکید کرد :ما نیازمند این هستیم که برای
اعتالی جایگاه کشورمان در زمینه های مختلف ،به
خصوص درزمینه های علم و فناوری دررشته های
مختلف ،برنامه های جامع ،کیفی و منسجمی داشته
باشیم وبا پیگیری جدی این برنامه ها ،آنها بتوانند برای
کشورمفید قرار گیرند.
معاون اول رئیس جمهوری ادامه داد :درشرایط
فعلی کشور که یکی ازبرنامه های مهم ،برنامه اقتصاد
مقاومتی است وگاهی این برنامه ممکن است دراذهان
به گونه ای مطرح شود که این برنامه یک اقتصاد
ریاضتی بوده که قراراست محدودیت هایی را برای
کشور درست کند ،باید گفت که اینگونه نیست چرا که
اقتصاد مقاومتی یک برنامه اقتصادی است که می تواند
در شرایط مختلف به توسعه کشور کمک کند.
جهانگیری تصریح کرد :ما درسال های اخیر به یک
تجربه بسیار مهمی دست یافته ایم و آن تجربه این
است که وقتی کشورهای غربی مصمم شدند ایران
را به جهت دسترسی به وسایل مختلف و چه در زمینه
های کاال تحت فشار قرار دهند و حتی تا حدی پیش
رفتند که ما برخی از داروهای ضروری ونیاز فوری
کشور را به سختی تامین کردیم ،توانستیم با توان
داخلی از سد این موانع عبور کنیم.

دولت در الیحه بودجه 95پیشنهاد داد

افزایش 12درصدی حقوق کارمندان در سال آینده

بر اساس الیحه بودجه سال  ،1395حقوق کارکنان در
سال آینده  12درصد افزایش مییابد.
به گزارش ایسنا ،افزایش حقوق کارکنان دولت یکی از
مهمترین اجزای تعیین کننده در هزینه های جاری دولت
است ،چراکه تا بیش از  80درصد این هزینه ها را در بر
میگیرد .درصدی که البته بر اساس قانون برنامه پنجم
توسعه متناسب با تورم دوره تعیین میشود.
این در حالی است که با وجود تمامی گمانه زنیها
و اعداد و ارقام مطرح شده در رابطه با میزان افزایش
حقوق کارکنان دولت  -آن هم در شرایطی که تورم در
روند نزولی قرار دارد  -آخرین اخبار دریافتی از منابع آگاه
حاکی از آن است که دولت در الیحه بودجه سال آینده
میزان  12درصدی را برای افزایش حقوق کارکنان در

نظر گرفته است.
این رشد حقوق در حالی تعیین شده که پیشتر در
ضوابط اجرایی بودجه درصد افزایش حقوق به طور پیش
فرض  10درصد تعیین شده بود .در این باره اما نوبخت-
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی  -عنوان کرده بود
که با توجه به پیشبینی تورم کمتر از  12تا  13درصدی
در سال  ،1395میزان افزایش حقوق کارکنان کمتر از 10
درصد نخواهد بود.
همچنین بر اساس بودجه سال  1395مقرر شده است
که کارکنان با مجموع درآمد  15میلیون و  600هزار
تومان در سال از پرداخت مالیات حقوق معاف شوند .به
عبارتی دیگر در سال آینده حقوق ماهانه یک میلیون و
 300هزار تومانی از پرداخت مالیات معاف میشود .این

واگذاري  3/7هزار ميليارد تومان
دارايي سهام عدالت در دولت يازدهم
از مجموع داراييهاي واگذار شده بابت سهام عدالت
 3هزار و  783ميليارد تومان در دو سال  92و  93واگذار
شده كه در مجموع  12.5درصد از كل واگذاري هاي سهام
عدالت را شامل ميشود.
از مجموع داراييهاي واگذار شده بابت سهام عدالت 3
هزار و  783ميليارد تومان در دو سال  92و  93واگذار شده
كه در مجموع  12.5درصد از كل واگذاري هاي سهام
عدالت را شامل ميشود.
به گزارش تابناک ،از ابتداي واگذاري سهام عدالت
تاكنون يعني از سال  85تا به حال  30هزار و  80ميليارد
تومان دارايي بابت سهام عدالت واگذار شده و اين درحالي
است كه هنوز آزادسازي اين سهام به رغم تاكيد چند باره
مسئوالن هنوز آغاز نشده است.
براساس اصل  44قانون اساسي ،سهام عدالت بايد
تا پايان سال  94تعين تكليف شود .به عبارت ديگر،
سهام عدالت براي دو دهك اول جامعه كه زير مجموعه
بهزيستي ،كميته امداد و افشار مستضعف بودند با 50
درصد تخفيف تخصيص داده شده و  50درصد مابقي از
محل سود پرداختي اين سهام قرار بود تسويه و تا پايان
سال  94تعيين تكليف شود.
در صورتي كه طبق قانون پيش بيني شده كار انجام
ميشد امسال بايد براي سهام عدالت دو دهك اول
آزادسازي صورت ميگرفت اما در سالهاي گذشته به
جز سالهاي  85و  86كه سود اندكي به صاحبان سهام
پرداخت شد؛ هيچ پرداختي صورت نگرفت.
از ابتداي سال گذشته سازمان خصوصيسازي قرار را
بر اين گذاشت كه طرح آزادسازي سهام عدالت را پيگيري
كند؛ وعدهاي كه با گذشت دو سال مشمولین سهام عدالت

را كه شمار آنها امروز به عدد  49.1میلیون نفر رسیده ،هنوز
منتظر گذاشته است.
سهام عدالت  10سال پيش با هدف واگذاري سهام
شركتها و كارخانجات سودده در ميان اقشار مختلف
جامعه توزيع شد و  49ميليون نفر يعني نيمي از جمعيت
كشور را سهامدار كرد.
سهام عدالت در واقع تكليفي بود كه از برنامه سوم
توسعه به عنوان يك حكم قانوني برعهده دولت گذاشته
شد .اين حكم اما در دولت هشتم اجرايي نشد و بنابراين به
عنوان يك بند تنفيذي به قانون برنامه چهارم منتقل شد و
دولت احمدي نژاد اين ماده را از سال  85عملياتي كرد.
حكم واگذاري سهام شركتهاي سودده در ميان هفت
دهك كم توان بود ولي آنچه اجرا شد فاصله عميق با
اهداف داشت .برگههايي دست مردم داده شد كه هيچ
ماهيتي ندارد و مشخص نيست مربوط به كدام شركت
است.امروز نحوه آزادسازی سهام عدالت ،افراد مشمول
آن ،سبد شرکت های سهام عدالت ،نحوه ساماندهی و
مدیریت ،از جمله مشکالت پیش روی آزادسازی سهام
عدالت است که بسته سیاستی برای رفع این چالش ها در
دولت تدوین شده است.

در حالی است که امسال حقوق یک میلیون و  150هزار
تومانی از معافیت مالیاتی برخوردار بود.
افزایش  12درصدی حقوق کارکنان دولت در سال
 1395در شرایطی مصوب شده و به احتمال فراوان طبق
روال گذشته در مجلس نیز به تصویب خواهد رسید که دو
درصد کمتر از میزان رشد سال جاری است .دولت برای
امسال حقوق کارکنان را  14درصد افزایش داده بود که
بر اساس پیش بینی تورم حدود  15درصدی بود .در حال
حاضر نیز تورم کمتر از  14درصد است.
همچنین دولت یازدهم در اولین بودجه پیشنهادی خود
برای سال  - 1393که تورم حدود  30درصد و کمتر از آن
بود  -درصد افزایش حقوق را در ابتدا  18درصد پیشنهاد
کرد ولی در نهایت  20درصد تصویب شد.

انتشار اوراق مشاركت با نرخ سود جذاب،
راهكارجديددولت براي تامين منابع مالي
مسكن مهر
دولت حاال در نيمه راه خود براي
تامين هزينههاي مورد نياز جهت
تجهيز امكانات زيرساختي مسكن مهر
تمهيد جديدي انديشيده است .انتشار
اوراق مشاركت با نرخ سود جذاب،
راهحلي است كه قرار است كسري
منابع مسكن مهر را تامين كند.
به گزارش تابناک ،از ابتداي
آغاز پروژه مسكن مهر تا روي
كار آمدن دولت يازدهم 80
ميليارد دالر جهت ساخت
ساختمانها هزينه شد و
همان زمان كارشناسان برآورد
كردند براي آنكه كار ساخت
ساختمانهاي تعهد داده شده به اتمام برسد؛  80ميليارد دالر ديگر اعتبار نياز
است كه با قيمت دالر امروز  265هزار ميليارد تومان محاسبه ميشود .اين
اعتبار منهاي منابعي بود كه براي تامين تجهيزات مسكن مهر نياز است.
پس از آنكه دولت در گير و دار تامين منابع اين پروژه راهكار برداشت از
خزانه را كه دولت قبل آن را در پيش گرفته بود ،متوقف كرد ،بايد راهحل
ديگري براي اين دردسر بزرگ انديشيده ميشد .راهحلي كه نه چشم به
پولهاي خزانه داشته باشد و نه به مردم براي تامين اعتبارات فشار آورد.
بنابراين پس از دو سال بررسي و ارزيابي سرانجام بر اساس خبري كه بت
شكن مديرعامل بانك مسكن اعالم ميكند قرار است تجهيزات مسكن مهر
از محل فروش اوراق مشاركت با نرخ سود جذاب تامين اعتبار شود.
اما آيا در بازاري كه از كمبود نقدينگي رنج ميبرد ميتوان خريداري براي
اين اوراق پيدا كرد .موضوع ديگر آنكه نرخ سودي كه قرار است براي اين
اوراق در نظر گرفته شود چقدر خواهد بود؟
اگر بنا باشد نرخ سود اين اوراق مشابه نرخ سود سپردههاي بانكي مقرر
شود ،چه جاذبهاي براي افراد خواهد داشت تا به جاي سپردهگذاري مطمئن
در بانكها ،اوراق خريداري كنند .اگر هم نرخ سود اوراق از نرخ سود بانكي
بيشتر تعيين شود ،خطر خروج سپردهها ،بانكها را تهديد خواهد كرد.
از اين رو در اين شرايط كارشناسان معتقدند اوراق مشاركت نميتواند
كمك قابل توجهي به تامين منابع مسكن مهر داشته باشد.
قابل ذكر است از ابتدای اجرای طرح مسکن مهر تاکنون  491هزار میلیارد
ریال برای تأمین مالی  2میلیون و  370هزار واحد مسکونی قرارداد منعقد
شده که از این میزان  450هزار میلیارد ریال پرداخت شده است.
در همین حال ،مدیرعامل بانک مسکن با بیان اینکه از  2میلیون و  370هزار واحد
مسکن مهر ،یک میلیون و 504هزار تبدیل به فروش اقساطی شده است ،گفته است:
معادل  313هزار میلیارد ریال از تسهیالت پرداختی دفترچه قسط برای تسهیالت
گیرندگانصادرشدهوبهعبارتدیگر 50درصدازتسهیالتپرداختیتبدیلشدهاست.
وی افزود :گفتنی است بخشی ازموفقیت های سال های اخیر ما درست درزمانی اتفاق
افتاد که محققان ما حتی برای دسترسی به برخی ازنیازهایی که برای هردانشمندی
در دنیا به صورت عادی در دسترس او قرار می گیرد محدودیت داشتند و درسال های
اخیر محدودیت های زیادی بر دانشمندان ایران اعمال شد و این توفیقات در سایه این
تحریم ها بوده است.

مدیر عامل بانک ملی ایران تشریح کرد

جزئیات پرداخت تسهیالت بانکی ویژه خرید کاالهای ساخت داخل
مدیر عامل بانک ملی ایران مطرح کرد :این بانک با توجه به نقش
اثرگذار خود در کشور و برای ایجاد رونق در اقتصاد کشور ،سیاست های
اعتباری خود در نیمه دوم امسال را به سمت افزایش پرداخت تسهیالت
خرید نظیر کاالی داخلی ،خودرو و… تغییر خواهد داد.
مدیر عامل بانک ملی ایران مطرح کرد :این بانک با توجه به نقش
اثرگذار خود در کشور و برای ایجاد رونق در اقتصاد کشور ،سیاست های
اعتباری خود در نیمه دوم امسال را به سمت افزایش پرداخت تسهیالت
خرید نظیر کاالی داخلی ،خودرو و… تغییر خواهد داد.
به گزارش تابناک ،عبدالناصر همتی در همایش رؤسای حوزهها و
شعب ممتاز این بانک که در بابلسر برگزار میشود ،با تسلیت شهادت
سردار همدانی و گرامیداشت یاد وخاطره ایشان ،به شرایط رکود اقتصاد
کشور اشاره کرد و ابراز داشت :شرایط خیلی خاصی در کشور وجود
دارد و با رکودی مواجه هستیم که طی چند دهه گذشته ،همانند آن
را نداشتیم .از طرفی با کاهش صادرات و قیمت نفت و لذا کاهش
درآمدهای دولت نیز روبهرو هستیم.
وی افزود  :بانک ملی ایران با توجه به جایگاه مهم خود در کشور،
تصمیم دارد در این زمینه به دولت کمک کند و با تغییر سیاستهای
اعتباری خود به افزایش تقاضای جامعه در مورد تولیداتی که ظرفیت
اضافی داریم و موجب تورم نمی شود ،چرخه تولید و درآمد کشور را به
حرکت درآورد.به گفته همتی ،در کنار این موضوع ،پرداخت تسهیالت به
طرحهای نیمه تمام اقتصادی نیز همچنان تداوم خواهد داشت.
وی تاکید کرد :در نیمه اول سال جاری بانک ملی ایران نزدیک
 200هزار میلیارد ریال تسهیالت پرداخت کرده که با محاسبه نیمه دوم
سال  93در طول یک سال گذشته  420هزار میلیارد ریال تسهیالت
پرداخت کرده است.
وی در ادامه خواستار توجه جدی رؤسای حوزهها به جذب منابع
جدید شد و گفت :امسال برای رقابت در بازار ،منابع بانک ملی ایران باید

رشد هدفگذاری شده را کسب کنند و لذا رؤسای حوزهها باید در این
زمینه اقدام جدی داشته باشند.
همتی توجه جدی به نحوه عملکرد رؤسای شعب و نحوه رفتار با
مشتریان را از مسئولیت های مهم رؤسای حوزهها عنوان کرد و گفت:
عملکرد شعب باید به صورت مستمر توسط رؤسای حوزهها نظارت شود
تا نیازهای مشتریان به خوبی تأمین شود.
وی با عنوان اینکه در مورد پرداخت تسهیالت خرد به مشتریان نباید
سختگیری شود ،ادامه داد :رسیدگی به وضعیت ظاهری شعب و توجه
ویژه به بازاریابی دو مسئولیت مهم دیگر رؤسای حوزههاست.
مدیر عامل بانک ملی ایران با تاکید بر اهمیت نقش رؤسای حوزهها
در پیشبرد اهداف بانک ،گفت :رؤسای حوزهها برای عملکرد بهتر باید
اختیارات کافی نیز داشته باشند و لذا افزایش اختیارات آنها در دستور
کار بانک قرار دارد.
وی با اشاره به تصویب موفق صورتهای مالی سال  93بانک ملی
ایران و قدردانی مجمع بانک ملی خصوص ًا وزیر محترم اقتصاد ،این
موفقیت را حاصل تالش و حرکت تمامی همکاران دانست و خواستار
عزم و اراده جدی مدیران و کارکنان این بانک برای تقویت جایگاه
بانک ملی ایران و افزایش اعتماد عمومی مردم از طریق تکریم ارباب
رجوع شد.
در این همایش دو روزه که با تالش و برنامهریزی عضو هیأت
مدیره ناظر بر امور شعب برگزار شد ،نظرات و پیشنهادهای  7کارگروه
تخصصی در بخشهای مختلف مورد بحث و بررسی مسئوالن بانک
قرار گرفت .همچنین مهمترین مسائل و دغدغههای همکاران در فضایی
صمیمانه توسط رؤسای حوزهها و شعب ممتاز مطرح و از سوی مدیر
عامل ،اعضای هیأت مدیره و سایر مسئوالن بخشهای ستادی بانک
پاسخ داده شد .بررسی عملکرد حوزهها و شعب ممتاز بانک در سراسر
کشور از دیگر برنامههای این همایش بود.
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علی جنتی وزیر فرهنک و ارشاداسالمی هشدار داد

فرمانده نیروی انتظامی استان فارس تشریح كرد

جزئیاتدستگیریربایندگاندختر ۶ساله
در نیریز
فرمانده انتظامی استان فارس از شناسایی و دستگیری ربایندگان دختر ۶ساله در شهرستان
نی ریز خبر داد.
به گزارش مهر ،سردار احمد علی گودرزی گفت :در پی اعالم مرکز فوریت های پلیسی
 ۱۱۰مبنی بر وقوع یک فقره آدم ربایی در یكی از مهد کودک های شهرستان "نی ریز"،
بالفاصله ماموران پاسگاه "قطرویه" به محل مورد نظر اعزام شدند.
وی ادامه داد :مسئول مهد کودک با مراجعه به مأموران اعالم می كند خانمی که به صورت
خود ماسک بهداشتی زده بود ،به درب مهد کودک مراجعه و اظهار داشته با یکی از کودکان
مهد کودک که مادرش در بهداری منتظر اوست کار دارم که پس از مراجعه دختر بچه  ۶ساله
با هم به بیرون مهد کودک رفته و با یک دستگاه موتورسیکلت که مرد ناشناسی راکب آن بود
محل را ترک کردند که پس از پایان وقت و مراجعه پدر دختر بچه مشخص شد که دختربچه
ربوده شده است.
فرمانده انتظامی استان فارس افزود :بالفاصله موضوع در دستور کار مأموران قرار گرفته
و با انجام اقدامات اطالعاتی و فنی و در كمتر از  ۲۴ساعت آدم ربایان "محمد "  ۲۰ساله و
"سهیل"  ۱۹ساله که با هم زن و شوهر بودند شناسایی و در یك عملیات غافلگیرانه آنها را
دستگیركردند.
گودرزی گفت :در تحقیقات ،متهمان به جرم ارتکابی اعتراف و با تالش مأموران ،دختر بچه
که در یک گله دانی واقع در دامنه رشته کوه های روستای "سنگ زور" محبوس شده بود،
صحیح و سالم پیدا و پس از اقدامات الزم تحویل والدینش شد.
وی با بیان اینكه متهمان انگیزه خود را از آدم ربایی سرقت طالهای دختر بچه عنوان
كردند ،افزود :متهمان طالهای سرقتی به ارزش یك میلیون و ۵۰۰هزار تومان را به یك مغازه
طالفروشی فروخته اند که در این راستا خریدار اموال مسروقه نیز دستگیر شد.
فرمانده انتظامی استان فارس افزود :این اقدام سریع ،همه جانبه و به موقع نیروی انتظامی
باعث شادی اهالی و تجمع در محل و قدردانی مردم شد.
گودرزی در ادامه به كشفیات كاالی قاچاق در استان اشاره كرد و افزود :با تالش مأموران
اداره مبارزه با قاچاق كاال و ارز پلیس آگاهی استان چهار محل دپوی گوشی تلفن همراه قاچاق
در شیراز شناسایی و در بازرسی از آنها  ۱۴هزار و  ۹۵۴دستگاه گوشی تلفن همراه كشف شد.
وی با بیان اینكه در این راستا  ۱۵نفر دستگیر شدند ،افزود :ارزش ریالی این محموله های
قاچاق بالغ بر  ۱۱۳میلیارد و  ۲۶۰میلیون ریال برآورد شده است.
وی ادامه داد :همچنین مأموران پلیس آگاهی استان باندی از قاچاقچیان حرفه ای پوشاك
را كه به صورت ماهرانه ای اقدام به جاسازی پوشاك در تانكرهای فرآورده های نفتی (قیر)
میكردند،شناساییكردند.
گودرزی افزود :مأموران در این راستا سه دستگاه كامیون تانكردار را در محور "قائمیه-
نورآباد" متوقف و در بازرسی از آن  ۵۰هزار ثوب پوشاك قاچاق به صورت جاسازی شده
كشفكردند.
وی ارزش تقریبی این محموله را بالغ بر  ۳۰میلیارد ریال عنوان كرد و گفت :در این راستا
سه نفر دستگیر و تحقیقات كماكان ادامه دارد.
فرمانده انتظامی استان فارس گفت :در یك عملیات دیگر نیز مأموران پلیس آگاهی استان
فارس یك باند حرفه ای سارقان منزل را شناسایی كردند.
گودرزی افزود :سارقان با استفاده از سنگ فرز وارد منازل شده و پس از شكستن گاو صندوق
ها اقدام به سرقت طال و زیورآالت ساكنان می كرده اند.
وی با بیان اینكه سارقان برای ادامه فعالیت خود به استان های شمالی عزیمت كرده بودند،
خاطر نشان كرد :در این راستا و با هماهنگی پلیس آگاهی ناجا و استان مازندران پنج متهم و
یك خریدار اموال مسروقه در تهران دستگیر و در تحقیقات به  ۱۰فقره سرقت منزل اعتراف
كردند.
فرمانده انتظامی استان فارس با اشاره به كشفیات مواد مخدر در استان گفت :در  ۲۴ساعت
گذشته  ۵۸۷کیلوگرم تریاک در شهرستان های فسا ،الرستان و شیراز كشف شده است كه در
این رابطه  ۸دستگاه خودرو توقیف و  ۱۲نفر متهم دستگیر شدند. .
گودرزی گفت :از ابتدای دی ماه تاکنون یک تن و  ۴کیلو گرم انواع مواد مخدر در استان
كشف و در این مدت  ۲۰۵نفر متهم دستگیر شده اند.

دستگيري چند دزد حرفهای

به اتهام  16فقره سرقت از آرايشگاههاي زنانه در قم
رئيس پليس آگاهي استان قم از دستگيري سارقان آرايشگاههاي زنانه با  16فقره سرقت
در استان خبر داد.
به گزارش آرمان ،احمد كرمي اظهار كرد :فردي با مراجعه به پليس آگاهي اعالم كرد براي
آرايش به آرايشگاه زنانه مراجعه كرده و در هنگام پاسخگويي به تماس تلفن همراه خود ،كيف
وي حاوي يك سرويس طال ،سه عدد انگشتر طال ،يك جفت گوشواره طال ،يك دستبند طال
و چهار عدد عابر بانك مورد دستبرد قرار گرفته است.
وي افزود :در تحقيقات بهعمل آمده و با توجه به وقوع چندين فقره سرقت كيف مشابه زنانه
از آرايشگاههاي زنانه در سطح استان به شيوه اعالمي ،موضوع بهصورت ويژه در دستور كار
كارآگاهان اين پليس قرار گرفت.
رئيس پليس آگاهي استان قم ادامه داد :كارآگاهان ضمن حضور ميداني و بررسي
صحنههاي سرقت ،بررسي شيوه و شگرد ارتكاب سرقت ،استخراج تصوير زن سارق از
دوربينهاي مداربسته موجود در محل در نهايت طي خبر اعالمي از منابع پليسي ،متهم كه
در زمينه سرقت از كيف زائران و شهروندان نيز فعاليت داشته و اخيرا نيز مقداري طالجات با
وجوه سرقتي خريداري كرده را شناسايي كردند و تالش كاراگاهان اين پليس براي دستيابي به
مخفيگاه وي و دستگيري نامبرده آغاز شد .وي اضافه كرد :با استعالم از سامانه پليس آگاهي
مشخص شد كه متهم مدتي قبل به اتهام سرقت طالجات كودكي نيز توسط شعبه يكم مبارزه
با جرائم به عنف دستگير شده و با قرار وثيقه آزاد است كه تصوير وي از سامانه پليس آگاهي
استخراج و مورد شناسايي مالباخته گرفت و در نهايت با تالش كاراگاهان پليس آگاهي ،متهم
بابهكارگيرييكسرياقداماتپليسيدستگيرشد.
كرمي بيان كرد :در تحقيقات به عمل آمده نامبرده كه در ابتدا منكر ارتكاب به هرگونه
سرقتي بود به ناچار در برابر ادله و مستندات ارائه شده لب به اعتراف گشود و به  16فقره سرقت
كيف و اموال با همدستي فردي ديگر از آرايشگاههاي زنانه سطح شهر ،به اين شكل كه با
شناسايي آرايشگاههاي زنانه و حضور در محل به عنوان مشتري يا همراهان عروس كه وقت
قبلي براي آرايش داشته از شلوغي آرايشگاه سوءاستفاده كرده و اقدام به سرقت كيف بستگان
عروس و داماد ميكردند ،اعتراف كرد.

فعالیت بدون مجوز 2هزار سایت خبری در کشور
وزیر ارشاد در سخنان صریحی در جمع
نخبگان هرمزگانی ،موضع وزارتخانه متبوعش
را در زمینه فعالیت سایتهای بدون مجوز،
سیاستهای ابالغی دولت در زمینهی فرهنگ و
بحث ممنوعالتصویری رییس دولت اصالحات،
اعالم کرد.
به گزارش ایسنا ،علی جنتی  -وزیر فرهنگ
و ارشاد اسالمی  -در نشست صمیمی با نخبگان
استان هرمزگان ،در پاسخ به پرسشی درباره
اظهارات سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی در زمینه ممنوعالتصویری رییس دولت
اصالحات ،گفت :سخنگوی وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمی موضع وزارتخانه را اعالم کرد و
در این خصوص شورای عالی امنیت ملی هیچ
مصوبهای در جهت ممنوعالتصویر بودن آقای خاتمی ندارد.
اقدامی که در این خصوص شده ،اقدام دستگاه قضایی با
توجه به تشخیص این قوه بوده است و از نظر ما بهعنوان
وزارت ارشاد و هیئت نظارت بر مطبوعات ،چنین ممنوعیتی
وجود ندارد.وزیر ارشاد همچنین با بیان اینکه در کشور
بیش از دوهزار سایت خبری بدون مجوز فعالیت می کنند،
اما سعی می کنیم مطالب آنها را نیز ببینیم و بشنویم،
تصریح کرد :در بسیاری موارد افراد از روی بی اطالعی از
دایره انصاف خارج می شوند و مطالبی می گویند که پایه و
اساس ندارد .به عنوان نمونه امام جمعه منطقه ای براساس
خواندن سایت ها از بنده انتقاد می کند و این مطالب نیز در
رسانه ها منتشر می شود.
جنتی سیاست ابالغی رئیس جمهوری به وزارت فرهنگ
و ارشاد اسالمی را کمک به آزادی فکر و اندیشه در کشور
عنوان کرد و گفت :هدف ما این است که هرکسی دارای
فکر و اندیشه ای بود ،بتواند فکر خود را در چارچوب قانون
در زمینه های مختلف از جمله تالیف کتاب ،هنر و رسانه
منتشر کند؛ چون یک کشور در محیط بسته فرهنگی نمی
تواند رشد کند.
او اضافه کرد :در سال  93نزدیک به  72هزار عنوان
کتاب در کشور چاپ شده که نسبت به سال قبل از آن
هشت هزار عنوان بیشتر چاپ شده است .از این تعداد،
بیش از  50درصد چاپ اول بوده است .در حوزه رسانه
نیز در این دو سال و نیم گذشته برای چهار هزار نشریه
از جمله سایت ها مجوز صادر شده و مجموع نشریات و
سایت های دارای مجوز در کشور هم اکنون هفت هزار
نشریه و سایت است و دیگر سایت های فاقد مجوز هم
باید در چارچوب قانون مطبوعات مجوز فعالیت بگیرند.
جنتی با بیان اینکه در حوزه رسانه که بار سیاسی باالیی
دارد تالش کرده ایم با موافق و مخالف در صدور مجوز
و پرداخت یارانه ها و دیگر موارد یکسان برخورد کنیم،
اظهار کرد :پرداخت یارانه مطبوعات طبق ضوابطی که خود
اصحاب رسانه تدوین کرده اند ،در حال انجام است.
وی کوتاه شدن فرآیندها و افزایش سرعت صدور مجوز

نشریات و همچنین دیگر مجوزات فرهنگی و شفاف سازی
در انتشار یارانه پرداختی به هرکدام از مطبوعات را از دیگر
اقدامات مهم وزارت ارشاد در دولت یازدهم برشمرد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با اشاره به افزایش تفویض
اختیار به ادارات کل ارشاد استان ها ،خاطرنشان کرد :هم
اکنون بیش از  40مورد از جمله در صدور مجوزات مختلف
که در گذشته در تهران برای آنها تصمیم گیری می شد،
به استان ها تفویض کرده ایم و نیازی به مراجعه به مرکز
برای دریافت مجوز نیست.
جنتی با اشاره به پیگیری سیاست واسپاری امور به
بخش خصوصی در دولت تدبیر و امید ،گفت :در هشت
ساله دولت های نهم و دهم 890 ،هزار نفر نیرو به جمع
کارکنان دولت اضافه شد که  490هزار مورد از این
استخدام ها غیرقانونی بوده است .در زمینه واگذاری کارها
به بخش خصوصی نیز حداکثر  13درصد از موارد به بخش
خصوصی واگذار شد و مابقی آنها به نهادهای شبه و نیمه
دولتی واگذار شده و بار آن هنوز روی دوش دولت است.
وی افزود :ما در حال تالش هستیم ،کارهای فرهنگی
و هنری را به بخش خصوصی واگذار کنیم و در این زمینه
اقداماتی همچون برگزاری نمایشگاه ها و جشنواره های
فرهنگی و هنری به انجمن ها و تشکل ها و بخش
خصوصی واگذار می شود.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی ادامه داد :همچنین از
سیاست های دولت این است که با توجه به تنگناهای
مالی ،مجتمع های فرهنگی و هنری را نیز واگذار کند و
در مناطقی که این امکان وجود داشته باشد ،بهره برداری
از مجتمع ها را به بخش خصوصی بدون تغییر کاربری
فرهنگی و هنری بدهیم این کار انجام می شود.
وی با بیان اینکه در حوزه چاپ و نشر در کشور
مشکالت جدی وجود دارد و کتابفروشی ها با مشکالت
جدی مواجه هستند ،عنوان کرد :تالش بسیاری انجام
دادیم تا کتابفروشی ها مشمول معافیت مالیاتی شوند و
هیئت های خرید کتاب نیز داریم که کتاب هایی که مفید
تشخیص داده می شوند را خریداری می کنند.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی یادآور شد :در خصوص

اساسنامه خانه مطبوعات نیز اگر اشکاالتی
وجود دارد .باید به بنده ارائه شود و حتما آن
را مورد بررسی قرار خواهیم داد و سعی می
کنیم رفع شود.
جنتی همچنین بر ایجاد مرکز هرمزگان
شناسی و بنیاد فرهنگی خلیج فارس تاکید
کرد و بیان داشت :ظرفیت ها و شخصیت
های علمی و فرهنگی این استان باید معرفی
شوند و اداره کل ارشاد استان نیز باید شناسنامه
فرهنگی کاملی از استان را تهیه کند و در این
زمینه حمایت الزم را خواهیم داشت.
وی با بیان اینکه در حوزه هنر به بسیاری
از کمبودها اعتراف داریم اما تنگناهای جدی
برای حمایت از هنرمندان داریم ،خاطرنشان
کرد :صندوق هنر حدود  45هزار نفر عضو دارد و تالش
کرده ایم بدهی های آن را بپردازیم و آن را تبدیل کنیم
به صندوقی برای حمایت از اهالی فرهنگ و هنر که بتواند
کار بیمه و پرداخت تسهیالت را انجام دهد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در بخش دیگری از
سخنان خود با اشاره به کاهش شدید قیمت نفت و کمبود
اعتبارات در کشور ،اظهار کرد :اولویت اول دولت درحال
حاضر پرداخت حقوق کارکنان دولت و نیروهای مسلح و
اولویت دوم نیز پرداخت یارانه نقدی به مردم و بعد از آن
اختصاص اعتبار برای کارهای عمرانی است .امیدواریم با
گشایش در آینده که اثرات آن از اوایل سال آینده ظاهر می
شود تخصیص بیشتری در اعتبارات داشته باشیم.
جنتی از دیگر از وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی را نشر فضائل اخالقی و فرهنگ دینی دانست
و اضافه کرد :هم اکنون با آسیب های اجتماعی زیادی
مواجه هستیم و از وظایف شوراهای فرهنگ عمومی این
است که برای ترویج سبک زندگی ایرانی و اسالمی در
جهت مقابله با سقوط اخالقی در جامعه کار کنند و هم
اکنون مسئله تحکیم خانواده در دستور کار شورای فرهنگ
عمومی کشور قرار دارد.وی گفت :برای حمایت از انجمن
های فرهنگی و هنری هم آمادگی کامل داریم تا این
انجمن ها در حوزه های مختلف بتوانند کار کنند .انجمن
های سینمای جوان در استان ها نیز باید حتما تقویت شوند
و از ابتدای سال  94همه معاونین وزارتخانه را موظف
کرده ایم حداقل  20درصد از اعتبارات خود را برای استان
ها هزینه کنند و اگر این کار را نکنند ما این اعتبار را از
معاونت ها کم و به استان ها تخصیص می دهیم.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با بیان اینکه در جشنواره
های مختلف فرهنگی و هنری که در دهه فجر در تهران
برگزار می شود ،باید از هنرمندان استان ها بیشتر استفاده
شود ،عنوان کرد :همچنین گروه های هنری استان ها را
در اولویت اعزام به خارج از کشور قرار داده ایم؛ در حالی
که در گذشته عموما این گروه ها از تهران انتخاب می
شدند.

جزئیات استخدام در سازمان تامین اجتماعی
معاون اداری و مالی سازمان تامین اجتماعی از استخدام پیمانی
نیروی انسانی مورد نیاز واحدهای تابعه در سراسر کشور در سالجاری
خبر داد.
به گزارش مهر ،رحیم اردالن با اعالم این خبر گفت :سازمان
تامین اجتماعی به منظور تکمیل کادر واحدهای بیمه ای و درمانی در
سراسر کشور نیروی انسانی مورد نیاز خود را از طریق آزمون کتبی،

مصاحبه و گزینش جذب می کند.
وی افزود :داوطلبان استخدام می توانند نسبت به ثبت نام ،از روز
شنبه  94/۱۰/12لغایت  94/۱۰/18از طریق سایت رسمی سازمان
تامین اجتماعی به نشانی  WWW.tamin.irاقدام نمایند.
وی خاطرنشان کرد :تمامی متقاضیان در صورت احراز شرایط
برابر مفاد آگهی منتشره ،نسبت به ثبت نام در مهلت مقرر اقدام

نمایند.اردالن در ادامه افزود :آزمون کتبی استخدام پیمانی سازمان
تامین اجتماعی در تاریخ  ۱۶بهمن  ۱۳۹۴به صورت همزمان در
سراسر کشور برگزار خواهد شد.
(داوطلبان گرامی توجه فرمایند هرگونه اطالع رسانی در خصوص
آزمون استخدامی ،صرفا از طریق سایت این سازمان معتبر و قابل
استناد است).

مدیرعامل شرکت سالمت ،بهداشت و درمان صنعت و معدن نوین خبر داد

قطع بخش عمدهای از خدمات درمانی بازنشستگان ذوبآهن
درپی بدهی چهار میلیارد و  200میلیون تومانی
مدیرعامل شرکت سالمت ،بهداشت و
درمان صنعت و معدن نوین صندوق فوالد از
قطع ارائه بخش عمدهای از خدمات درمانگاه
تخصصی فوالد برای بازنشستگان ذوبآهن
خبر داد و گفت :قرارداد ما با این شرکت تیرماه
با بدهی چهار میلیارد و  200میلیون تومانی
پایان یافته است.
سعید مهام در گفتوگو با ایسنا ،با اشاره
به بروز مشکالتی با شرکت ذوبآهن و قطع
شدن خدمات درمانگاه تخصصی فوالد برای
بازنشستگان ذوبآهن اظهار کرد :صددرصد
از سهام شرکت سالمت ،بهداشت و درمان
صنعت و معدن نوین (شسبد) متعلق به
بازنشستگان فوالد است و خدمات درمانی به

آنها ارائه میدهد .ما ذوبآهن را نیز جزء خانواده
خود میدانیم و ارائه خدمات به آنها را نیز در
دستور کار داریم.
وی ادامه داد :شرکت ذوبآهن از سال 93
در پرداختهایش به شسبد دچار مشکل شد،
البته تولیگری خدمات درمانی بیمهشدگان
ذوبآهن به عهده خودشان است اما قراردادی
هم با ما داشتهاند.مدیرعامل شرکت سالمت،
بهداشت و درمان صنعت و معدن نوین صندوق
فوالد با بیان اینکه مهلت قرارداد ذوبآهن تا
تیرماه امسال بود که پایان یافته است ،گفت:
این قرارداد بدهی چهار میلیارد و  200میلیون
تومانی خاتمه یافت.
با این وجود هیچ مراجعه و درخواستی برای

تمدید قرارداد از سوی آنها صورت نگرفت ولی
ما خدمات خود را بعد از آن ادامه دادیم.
مهام ادامه داد :طی دو هفته اخیر نامهنگاری
کردیم و درخواست از ذوبآهن داشتیم
تا بدهیهایشان را بپردازند تا ما بتوانیم به
بازنشستگان آنها ارائه خدمت کنیم در حالی که
هیچ جوابی دریافت نکردهایم به همین خاطر
علیرغم میل باطنی ،قسمتی از خدمات خود را
به بازنشستگان ذوبآهن قطع کردهایم.
وی با بیان اینکه حدود سه تا چهار هزار
نفر از مجموعه بازنشستگان شرکت ذوبآهن
که در تهران ساکن و یا برای درمان تکمیلی از
اصفهان اعزام میشوند ،از درمانگاه تخصصی
صنعت فوالد خدمات دریافت میکردند ،گفت:

سابقه همکاری ما با ذوبآهن بسیار خوب بود
اما از آنجا که به نظر آمد با ادامه ارائه خدمات
بدون پرداخت مطالبات ،سایر بازنشستگان
فوالد نیز دچار مشکل خواهند شد ،ناچار به
قطع خدمات خود شدیم تا مطالبات پرداخت
شود البته هنوز موارد اورژانس و درمان مستقیم
را انجام میدهیم.
مهام ادامه داد :از طرف صندوق فوالد قرار
بود جلسهای برای حل مشکل برگزار شود اما
تاکنون این امر رخ نداده و از سوی شرکت
ذوبآهن نیز هیچ گونه اقدامی جهت رفع
مشکل صورت نپذیرفته است؛ هنوز وضعیت
ارائه خدمات به این افراد مشخص نیست و
بالتکلیفهستیم.
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هشدار سازمان ثبت احوال نسبت به رشد
معنی دارطالق در استانهای محروم!

استان تهران با ثبت  ۱۵۵هزار و  ۲۸۸واقعه
والدت در  ۹ماهه امسال از رشد  ۶.۲درصدی نسبت
به مدت مشابه سال قبل برخوردار بوده است.
به گزارش مهر ،براساس اعالم سازمان ثبت
احوال ،آمار والدت ،وفات ،ازدواج و طالق ثبت شده
در  ۹ماهه امسال نشان می دهد که طی این مدت
یک میلیون و  ۱۸۹هزار و  ۳۶۷مورد والدت در
کشور رخ داد که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴.۵
درصد رشد داشته است .همچنین  ۲۷۷هزار و ۹۱۴
مورد فوتی در کشور ثبت شده است که در مقایسه با
سال قبل  ۱۸.۴درصد کاهش داشته است.
براساس آمارهای سازمان ثبت احوال در  ۹ماهه
سال جاری  ۱۲۰هزار و  ۲۴۰واقعه ازدواج رخ داده
که نسبت به سال قبل  ۳.۴درصد کاهش داشته
است و  ۱۲۲هزار و  ۳۴۰طالق نیز به ثبت رسیده که  ۴.۲درصد
افزایش داشته است.
علی اکبر محزون مدیرکل دفتر آمار و اطالعات جمعیتی و
مهاجرت سازمان ثبت احوال در گفتگو با مهر ،به استان هایی که
بیشترین والدت را داشته اند اشاره کرد و گفت :آمارهای پایگاه
اطالع جمعیتی ثبت احوال نشان می دهد که استان های یزد با
ثبت  ۱۹هزار و  ۶۷۳مورد والدت استان اول ،قم با  ۲۰هزار و
 ۱۳۱مورد والدت استان دوم و هرمزگان نیز با  ۳۱هزار و ۳۱۳
مورد استان سوم را به خود اختصاص داده که به ترتیب از افزایش
 ۸.۶ ،۹.۱و  ۷.۸درصدی نسبت به سال قبل برخوردار بوده اند.
وی در مورد سه استان دارای کمترین نرخ والدت نیز اظهار
داشت :از سوی دیگر استان های لرستان با  ۲۹هزار و  ۴۳۲مورد
والدت ،گیالن با  ۲۴هزار و  ۴۹مورد و آذربایجان شرقی با ۵۴
هزار و  ۷۵۱مورد والدت به ترتیب نسبت به سال قبل با کاهش
منفی یک درصد ۰.۹ ،درصد و  ۱.۱درصد مواجه بوده اند.محزون
افزود :همچنین استان تهران نیز با ثبت  ۱۵۵هزار و  ۲۸۸واقعه

والدت در  ۹ماهه امسال از رشد  ۶.۲درصدی نسبت به مدت
مشابه سال قبل برخوردار بوده است.
مدیرکل دفتر آمار و اطالعات جمعیتی و مهاجرت سازمان
ثبت احوال به آمار وفات در استان ها نیز اشاره کرد و گفت :در
زمینه فوت نیز سه استان چهارمحال بختیاری با  ۵هزار و ۷۹۶
مورد ،البرز با  ۶هزار و  ۶۴۸مورد و قم با  ۴هزار و  ۱۹۰مورد سه
استانی بودند که بیشترین آمار وفات را به خود اختصاص دادند
که این استان ها نسبت به سال قبل به ترتیب از رشد ۱۲.۹
درصدی ۶.۱ ،درصدی و  ۳.۷درصد نسبت به مدت مشابه سال
قبل برخوردار بوده است.
به گفته محزون ،همچنین براساس آمارهای جمع آوری
شده ،استان های لرستان با  ۶هزار و  ۳۶۸مورد ،خراسان شمالی
با  ۳هزار و  ۴۱۳مورد و استان مرکزی با  ۵هزار و  ۹۵۸مورد
دارای کمترین آمار وفات بودند که به ترتیب از کاهش ۵۴.۹
درصدی ۵۴.۲ ،درصد و  ۴۶.۵درصد برخوردار بوده اند.
وی به وضعیت وفات در استان تهران اشاره کرد و افزود:
استان تهران نیز با  ۳۹هزار و  ۹۱۷مورد واقعه وفات نسبت به

مهریه ،مادرشوهر را راهی زندان کرد!

سال قبل از رشد  ۳.۸درصدی برخوردار بوده است.
محزون در مورد استان هایی که بیشترین آمار
ازدواج را طی  ۹ماهه امسال داشته اند ،تاکید کرد:
آمارهای سازمان ثبت احوال نشان می دهد که استان
های کرمان با  ۱۹هزار و  ۹۲۱مورد ازدواج ،ایالم ۴
هزار و  ۴۳۲مورد و اصفهان با  ۲۹هزار و  ۷۰۹مورد
ازدواج به ترتیب با رشد  ۱۷.۱درصد ۵.۲ ،درصد و
 ۳.۶درصد مواجه بوده و بیشترین افزایش ازدواج را
در میان استان های مختلف کشور داشته اند.وی با
اشاره به اینکه استان های سمنان با  ۳هزار و ۳۷۳
مورد ،آذربایجان شرقی با  ۲۶هزار و  ۹۴۴مورد و
خراسان رضوی با ثبت  ۴۴هزار و  ۶۵مورد ازدواج
به ترتیب از کاهش  ۱۴.۵درصدی ۱۲.۳ ،درصدی
و  ۱۲.۱درصدی برخوردار بوده اند  ،اظهار داشت:
این استان ها کمترین آمار ازدواج را به خود اختصاص داده اند.به
گفته محزون ،در استان تهران نیز  ۶۶هزار و  ۵۴۶مورد ازدواج به
ثبت رسیده که از رشد یک درصدی برخوردار بوده است.مدیرکل
دفتر آمار و اطالعات جمعیتی و مهاجرت سازمان ثبت احوال به
وضعیت طالق در استان های مختلف اشاره کرد و گفت :سه
استانی که از رشد بیشتری در ثبت طالق روبرو بودند به ترتیب
استان کرمان با  ۳هزار و  ۷۳۱مورد ،کهگیلویه و بویراحمد با هزار
و  ۹۴مورد و سیستان و بلوچستان با هزار و  ۳۸۱مورد بوده که
به ترتیب از رشد  ۴۹.۸درصدی ۴۰.۱ ،درصدی و  ۳۲.۳درصدی
روبرو بوده اند .
به گفته وی ،استان های سمنان با  ۷۲۹مورد طالق و
کاهش  ۱۷.۱درصدی نسبت به سال قبل ،خراسان رضوی
با  ۱۲هزار و  ۳۰۶مورد و کاهش  ۱۰.۳درصدی و استان
های تهران و مرکزی نیز با ثبت  ۲۳هزار و  ۴۱۸و  ۲هزار
و  ۵۰۳مورد از کاهش  ۲.۶درصدی نسبت به سال گذشته
برخوردار بوده اند.

گذشت از قصاص به شرط پشیمانی قاتل
مردی که برادرش به دست شریکش به قتل رسیده
بود ،بدون دریافت دیه گذشت خود را اعالم و گذشت سایر
اولیایدم را به متنبهشدن متهم به قتل منوط کرد.
به گزارش شرق ،درگیری بین شهرام – مقتول -و
شریکش هشت سال قبل و زمانی اتفاق افتاد که این دو
شریک سر مسائل مالی با هم اختالف پیدا کردند .بر اساس
اوراق پرونده اولین گزارش از گمشدن شهرام توسط برادر
او به پلیس گیالن داده شد.
این مرد به مأموران گفت :برادرم برای یک قرار کاری
از خانه خارج شده و دیگر برنگشته است ،همسرش با
من تماس گرفت و از گمشدن شهرام خبر داد .من هم
که میدانستم برادرم با شریکش احمد قرار داشت و آنها
میخواستند سر مسائل مالی که با هم داشتند صحبت کنند،
با احمد تماس گرفتم اما او گفت از برادرم خبر ندارد و قرار
آنها بههم خورد ه است .زمانی که دنبال برادرم میگشتم
ماشین او را مقابل پارکی دیدم ،از اهالی آن منطقه پرسیدم
کسی را ندیدند که از این ماشین پیاده یا سوار شود آنها
مشخصات مردی را دادند که همان برادرم بود و گفتند
بعد از پیادهشدن از ماشین با یک زانتیا از محل رفت .من
اطمینان دارم احمد از سرنوشت برادرم خبر دارد.
همان زمان مأموران گشت اعالم کردند جسد مردی
را در حسنرود رشت پیدا کردند که شمارهتلفن مرد شاکی
همراهش است .زمانی که او برای شناسایی به محل رفت،
تأیید کرد جنازه متعلق به برادرش شهرام است .بررسیهای
اولیه نشان داد شهرام با شلیک یک گلوله به قتل رسیده
است و از آنجایی که مرد شاکی انگشت اتهام را به سمت
احمد گرفتهبود ،این مرد بازداشت شد.

برادر مقتول در تکمیل شکایت خود به مأموران گفت:
برادرم و احمد  ١٨سال بود که همدیگر را میشناختند و با
هم شریک بودند اما این اواخر احمد کارهایی کردهبود که
برادرم میخواست شراکتش را با او بههم بزند .از طرفی
احمد تازه ازدواج کرده و هزینه هنگفتی بابت مراسم عروسی
پرداخت کردهبود و نمیتوانست طلب ٦٣میلیونتومانی برادرم
را بدهد؛ سر این موضوع خیلی با هم اختالف داشتند هرچند
پدر همسرش قبول کردهبود این پول را بپردازد به شرطی که
دامادش دست از کارهای گذشته بردارد اما احمد دستبردار نبود
و به اختالفش با برادرم ادامه میداد .شب حادثه قرار بود آنها
برای حسابهای نهایی ،شام کاری با هم بخورند با اینکه من به
برادرم گفتم اجازه دهد من هم همراهیاش کنم اما قبول نکرد
و گفت این مسئلهای است که خودش باید حل کند.
من میدانستم شهرام و احمد با هم قرار دارند ،وقتی
همسر برادرم تماس گرفت و گفت شهرام به خانه نیامده
من بالفاصله با احمد تماس گرفتم و از او پرسیدم شهرام
کجاست ،گفت یک هفت ه است که از او خبر ندارد وقتی
گفتم من میدانم که قرار داشتند قبول نکرد و گفت قرار
بههم خوردهبود .بعد از چند دقیقه که با اهالی محلی که
ماشین برادرم در آنجا پیدا شدهبود صحبت کردم ،دوباره
به احمد زنگ زدم چون اهالی گفتهبودند شهرام سوار یک
زانتیای نقرهایرنگ شد ه که این ماشین هم متعلق به احمد
است.احمد گفت بله درست است سوار ماشین من شد اما
یک سیگار کشیدیم و بعد پیاده شد و قرار به بعد موکول
شد اما من به او مشکوک هستم .وقتی احمد بازداشت شد
همچنان قتل را انکار میکرد اما درنهایت مجبور به اعتراف
شد و قبول کرد به خاطر اختالف مالی که با شهرام داشته،

او را به قتل رساندهاست.
با توجه به درخواست قصاص که از سوی اولیایدم
مطرح شد ،هیأت قضائی متهم را به مرگ محکوم کردند
و رأی صادره موردتأیید قرار گرفت .بعد از گذشت هشت
سال از تشکیل پرونده و با توجه به فوت پدر مقتول،
خواهران و برادر ،مادر و فرزند او اولیایدم شدند.
درحالیکه قرار بود متهم شنبه پای چوبهدار برود و شب
قبل به انفرادی نیز بردهشدهبود ،برادر مقتول بهعنوان یکی
از اولیایدم گذشت خود را در مرحله اجرای حکم اعالم کرد
بدون اینکه دیه یا پولی دریافت کند.
برادر مقتول هفته گذشته گفت :من و خانوادهام خیلی
زودتر از این ،حاضر به گذشت بودیم اما نشانهای که بیانگر
پشیمانی متهم از کارش باشد ندیدم .حتی او چند بار من
را تهدید کرد که اگر بیرون بیاید بالیی سرم میآورد تا
اینکه روز اجرای حکم حال و روزش و درخواست بخشش
را از او دیدم ،متوجه شدم طعم مرگ را چشیده و حاال
فهمیده چه کار اشتباهی کرده است به همین خاطر من
اعالم گذشت کردم البته از حق خودم .من قیم برادرزادهام
هم هستم ضمن اینکه مادر و خواهرانم هستند .اگر واقعا
این ندامت برای قاتل پایدار باشد و ما به این اطمینان
برسیم که او واقعا پشیمان شده است ،آنها هم اعالم
رضایت خواهند کرد .ما به دنبال دریافت پول نیستیم
چیزی که برایمان مهم است پشیمانی احمد است و
امیدوارم او متوجه اشتباهش شده باشد؛ ما میدانیم با
قصاص او شهرام زنده نمیشود .اما پشیمانی او میتواند
مسیر زندگیاش را عوض کند و برای جامعه هم خطری
نداشتهباشد.

رئیس کمیته امنیتی و انتظامی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه :

وزارت صنعت موظف شده قطعات خودرو را کدگذاری
و ضریب ایمنی خودروها را باال ببرد
رئیس کمیته امنیتی و انتظامی معاونت اجتماعی و
پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت :مصوبه ای
داشتیم که وزارت صنعت موظف شده تا قطعات خودرو را
کدگذاری کرده و ضریب ایمنی خودروها را باال ببرد.
سردار سرتیپ دوم مهدی معصوم بیگی در گفتگو با
مهربابیاناینکهکمیتهامنیتیوانتظامیمعاونتاجتماعی
و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه مسئولیت انسجام،
هم افزایی و هماهنگی میان دستگاه های مسئول در
حوزه های امنیتی و انتظامی برعهده دارد ،گفت :هم
اکنون موضوع پیشگیری از جرائم خرد در دستور کار این
کمیته قرار دارد.

وی افزود :نمی توان گفت که در این خصوص تنها
دستگاه های امنیت ساز مانند نیروی انتظامی و قوه
قضائیه باید صفر تا صد کار را بر عهده داشته باشند .به
عنوان مثال اگر سطح آگاهی مردم افزایش یابد آیا جرائم
کمتر می شود؟ که پاسخ مثبت است .اگر شهروند بداند که
چگونه از کارت های اعتباری و یا حتی کیف های دستی
خود استفاده کند چقدر مانع سرقت های خرد می شود؟
معصوم بیگی در پاسخ به اینکه نزاع و درگیری و
سرقت در صدر جرایم کشور قرار دارد اما مردم نقش
پلیس را در مقابله به اینگونه جرائم کمرنگ می بینند،
گفت :برخی از سرقت های خرد آنقدر از نظر ارزش ریالی

کم است که شاید شهروندان به پلیس هم مراجعه نکنند
اما چون فراوانی دارد احساس نا امنی رخ می دهد .به
عنوان مثال شاید از شما که خبرنگار باشید یا من که یک
فرمانده در نیروی انتظامی هستم تاکنون سرقتی انجام
نشده باشد اما همین احساس اینکه ممکن است سرقتی
رخ دهد خوب نیست و ما را رنج می دهد.
وی با بیان اینکه اگر از قبل به پدر و مادرها می گفتیم
که مواد مخدر صنعتی چه اثراتی دارد و هیچ ربطی به
الغری و یا افزایش انرژی در انسان ندارد اینطور فراوانی
این مواد رخ نمی داد گفت :ما نباید به دنبال پنهان کردن
آسیب ها باشیم .اما اینکه می گوئید نیروی انتظامی کاری

عدم توانایی در پرداخت مهریه و ضمانت مادر شوهر به عروسش ،وی را راهی زندان مرکزی
اراک کرده است.
به گزارش جام جم ،مریم خانم ،مادرشوهری است که از خرداد ماه سالجاری به دلیل ضمانت از
چکهای پرداختی به عروسش در زندان مرکزی اراک تحمل حبس میکند.
«آش نخورده و دهن سوخته» مصداق بارز حکایت این مادر است که به دلیل اختالفات زناشویی
پسر و عروسش در آستانه طالق و به اجرا گذاشتن مهریه  110سکهای زوجه پس از توافق انجام شده،
از سوی ریش سفیدان فامیل مبادرت به صدور  5فقره چک با مبالغ معین میکند.
پس از ثبت واقعه طالق و جدایی کامل زوجین هرچند «محمد» فرزند آخر این خانواده تمام هم
و تالش خود را برای پاس کردن چکهای صادره از سوی مادرش میکند اما در این مدت پیش از
حبس مادرش (ضامن) تنها موفق به تامین مبالغ سه چک صادر شده به ارزش  30میلیون تومان شده
و بابت چک های بعدی با وجود فروش بسیاری از اسباب زندگی و قرض از پدر و دوستان ،ناتوان از
پرداخت می شود و در عین ناباوری خانواده ،مادر با حکم جلب عروس خود روانه زندان میشود.
به قول فرزند همین مادری که در مدت حبس  6ماهه مادرش حتی یک بار روی مالقات با وی را
نداشته و اجازه رفتن برای دیدار با مادرش را به خودش نداده ،می گوید که همه ماجرا از شکستن یک
بشقاب شروع شد .نه اینکه همسر و مادرم پیش از آن اختالفی با هم نداشتند ،اما افتادن و چند تکه
شدن بشقاب گرد و با قیمت خانه پدری توسط همسرم بهانه همه این اتفاقات تلخ و باورنکردی شد.
وی با اشاره به اتفاقات پیش آمده برای پدرش گفت :شاید از بین رفتن شیرازه زندگی من و
همسرم و آبروریزیهای به وجود آمده در قبال مادرم که تا پیش از این در بین اهالی محل و فامیل
اعتبار و جایگاهی خاص داشت ،عود کردن سیاتیک کمر پدرم بود که بدون اغراق می توان گفت
 99درصد آن به دلیل فشارهای زیاد عصبی در پی رفت و آمدهای زیاد او و مادرم به شعبات مختلف
دادگاه بود.وی که خودش را مقصر اصلی همه این ماجراها میداند ،ادامه داد :شاید اگر از همان اول
در انتخاب شریک زندگی خودم نصیحت و مشورتهای مادرم را گوش داده بودم کار به این جا
منتهی نمیشد .نمیدانم آخر مادرم چرا باید االن مکافات کار من را پس بدهد.شرایط آزادی این مادر
هرچند با اخذ گذشت از بخش کمی از مبلغ بدهی فرزندش تسهیل شده و مبلغ  30میلیون تومان
هم از مجموع بدهی به شاکی پرداخت شده اما برای مختومه شدن پرونده مبلغی معادل  50میلیون
تومان نیاز است.

قتل هولناک همسر جوان و دختر  14ماهه
توسط مرد  36ساله معتاد در مشهد!
مرد 36ساله ای که همسر و دختر 14ماهه اش را در مشهد ،به قتل رسانده بود ،هنگام بازسازی
صحنه جنایت در حضور مقام قضایی گفت :از سرزنش های همسرم خسته شده بودم!
به گزارش خراسان ،متهم این پرونده جنایی در حالی که عنوان می کرد از کارم بسیار پشیمانم،
توسط کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی به منزل خود واقع در کوچه خاکستری
هدایت شد تا در حضور قاضی «سیدجواد حسینی» چگونگی وقوع این جنایت هولناک را تشریح کند.
«ح .چ» وقتی مقابل دوربین قوه قضاییه قرار گرفت ،گفت :پس از آن که از همسر اولم جدا شدم ،با
یکی از بستگانم ازدواج کردم .قبال به موادمخدر اعتیاد داشتم اما چند سال بود که اعتیادم را ترک کرده
بودم تا زندگی سالمی داشته باشم.
متهم 36ساله ادامه داد :از گذشته در شغل «داربست» مشغول به کار بودم اما از مدتی قبل که
به خاطر رکود کارهای ساختمانی کار ما هم کم شده بود ،بیکار بودم و همین موضوع موجب بروز
اختالفات خانوادگی بین من و همسرم شده بود.
منزل متعلق به همسرم بود و او خیلی مرا به خاطر بیکاری سرزنش می کرد ،تا این که شب قبل از
حادثه همسرم گفت :باید حتما از فردا سر کار بروی .او مرا تهدید کرد که اگر این کار را نکنم ،دیگر مرا
به خانه راه نمی دهد! همسرم پس از جدایی از شوهر اولش این خانه را خریده بود و من نمی توانستم
چیزی بگویم .با این حال سکوت کردم و خوابیدم .صبح روز بعد حدود ساعت  7یا  8صبح بود که از
خواب بیدار شدم اما هنوز همسر و دختر کوچکم در خواب بودند .در این لحظه یاد حرف های شب
گذشته او افتادم و کنترلم را از دست دادم و تصمیم بدی گرفتم .چکش را از آشپزخانه برداشتم و به طور
ناگهانی ضربه ای به سر همسرم کوبیدم ،او فقط جیغ بلندی کشید که دیگر من فرصت هیچ عکس
العملی را به او ندادم و ضربات دیگر را نیز فرود آوردم .خون به در و دیوار پاشیده بود و دختر 14ماهه ام
که با فریادهای من از خواب بیدار شده بود ،گریه می کرد اما من حال مناسبی نداشتم ،چکش را روی
زمین انداختم و با دستم دهان دخترم را که کنار مادرش بود فشار دادم و او را نیز خفه کردم.
مرد  36ساله که دیگر اشک هایش سرازیر شده بود ،برای نشان دادن چگونگی ارتکاب این جنایت
فجیع ،با دستور قاضی «حسینی» ،عروسک فرزندش را برداشت و نحوه قتل را شرح داد.این متهم
در ادامه اعترافات خود گفت :وقتی فهمیدم که اعضای خانواده ام را کشته ام ،تصمیم به فرار گرفتم
اما به خاطر این که کسی متوجه موضوع نشود ،پنجره ها را باز کردم تا بوی تعفن اجساد ،همسایگان
را به منزل نکشاند .پس از آن هم گوشی های تلفن همراه را برداشتم و شب را به منزل پدرم رفتم.
سپیده دم روز بعد هم از خانه بیرون زدم و با اتوبوس به تهران و از آن جا هم به شیراز گریختم ولی با
تماس های اعضای خانواه ام چند روز بعد به مشهد بازگشتم و قصد داشتم خودم را تسلیم قانون کنم
که دستگیر شدم.گزارش خراسان حاکی است :در آغاز بازسازی صحنه قتل ،ابتدا کارآگاه نجفی (افسر
پرونده ) مقابل دوربین قوه قضاییه ایستاد و خالصه ای از محتویات پرونده و چگونگی دستگیری متهم
را شرح داد و در پایان نیز قاضی ویژه قتل عمد با صدور قرار بازداشت موقت ،متهم این پرونده جنایی
را روانه زندان کرد تا این پرونده جنایی دیگر مراحل قضایی خود را طی کند.
ساعت  22:20چهارم آذر ،مأموران کالنتری سیدی مشهد در تماس با قاضی ویژه قتل عمد ،از
وقوع جنایتی هولناک در طبقه چهارم یک مجتمع آپارتمانی واقع در کوچه خاکستری خبر دادند .جسد
خون آلود زن 33ساله به همراه جسد دختر 14ماهه اش روی رختخواب های پهن شده در پذیرایی
قرار داشت که قاضی «سیدجواد حسینی» پس از بررسی های مقدماتی در محل حادثه ،دستور
دستگیری همسر فراری مقتول را صادر کرد تا این که چند روز بعد کارآگاهان با راهنمایی های قاضی
شعبه  211دادسرای مشهد و با شگردهای خاص ،متهم را به مشهد کشاندند و او را دستگیر کردند.

نمی کند درست نیست چون گاهی برخی کارهای بزرگ
یک شبه دیده نمی شود .امنیت همه ابعاد اقتصادی،
فرهنگی ،سیاسی و غیره را در بر می گیرد و به هم مرتبط
است .به عنوان مثال ما می گوئیم وجود قانونی که مانع
حمل سالح سرد غیرمتعارف می شود در پیشگیری از
جرم موثر است چون  ۱۰درصد قتل های ما آنی است اما
آیا برخی نمایندگان مجلس که روی این الیحه کار می
کنند این اعتقاد را دارند؟ یا اینکه آیا می توان گفت اقتصاد
ارتباطی با ناامنی کشور ندارد؟ اگر امروز همه گشتی های
پلیس جمع شود شاید بتوانید تاثیر پلیس را بهتر درک
کنید چون تا وقتی پلیس فعال است نمی توان تاثیر آن
را بازگو کرد.
رئیس کمیته امنیتی و انتظامی معاونت اجتماعی
و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با بیان اینکه بر
اساس یک بررسی میدانی که خودم انجام دادم بخش
قابل توجهی از جرایم خرد ریشه در اعتیاد دارد ،گفت:
معتاد از هر راهی باید هزینه اعتیادش را تامین کند و

همین موجب سرقت ها یا جرایم خرد می شود .اما سارقان
حرفه ای به دنبال مال اندوزی و کارهای بزرگ هستند و
نیازی به جرائم خرد ندارند .امروز  ۳۰درصد سرقت های
ما سرقت قطعات داخل خودرو است و معموال خودروهایی
که دارای ضریب امنیتی پایینی هستند بیشتر مورد سرقت
قرار می گیرند.
وی افزود :می دانم چه خودروهایی هستند اما نمی
توانم بگویم چه خودرویی چون کارخانه سازنده شاید
بگوید چرا مثال نام محصول ما را بردید!
معصوم بیگی اظهار داشت :در کمیته امنیتی و انتظامی
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه
مصوبه ای داشتیم که بر اساس آن وزارت صنعت و معدن
و تجارت موظف شده تا قطعات خودرو را کدگذاری کرده
و ضریب ایمنی خودروها را باال ببرد .با این کدگذاری
می توان فروشندگان قطعات دست دوم را تحت بانکی
مشترک هدایت کرد تا خرید و فروش قطعات خودرو
دست دوم کامال روشن و شفاف خرید و فروش شود.
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رونمایی از فراخوان جایزه جهانی استاد باستانی پاریزی با سخنان و پیامهای شخصیتهای برجسته فرهنگی و سیاسی کشور در کرمان

رمز ماندگاري استاد باستانی پاریزی به روایت سید محمود دعایی

مراسم رونمایی از فراخوان جایزه جهانی استاد باستانی
پاریزی با حضور جمعی از مسئوالن استانی و کشوری،
مدیرمسئول روزنامه اطالعات و خانواده استاد ،همزمان با
سالروز تولد وی در دانشگاه آزاد واحد کرمان برگزار شد.
در ابتدای مراسم پیام دکتر حمید میرزاده رئیس
دانشگاه آزاد کشور در قالب کلیپ از زبان وی پخش شد.
متن پیام به این شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
تاریخ پرشکوه ایران ازروزگار کهن تا کنون بنان
درفشان اربابان قلم و کلک شورانگیز و سحرآمیز
فخرآفرینان ثبات قلم را بر برگ زرین افتخارات این مرزو
بوم نقشی جاودان مانند به یادگار گذارده اند همواره پاس
داشته است .آزادمردانی که دامن راستی گفتار را به ننگ
امن و آسایش نیالوده اند و قلم را چون توتمی مقدس
پاسدار بوده اند و راه نوش و راحت و شادی نسپرده اند و
گام در راهی گذارده اند
که پر خطر اما سرشار از فخر و عزت بود و هم از این
روز که آفریدگار دانا به قلم و نگاشتههای آن سوگند یاد
ميکند و آن را ارج ميگذارد.
استاد دکتر محمد ابراهیم باستانی پاریزی دیرگاهی
بود که پیوندی گوارا و استوار میان تاریخ و ادب ساز
کرده بود و از این رهگذر کالم نقض و گفتار بی تکلف
را دستمایه بیان حقایق نهفته و گاه آشکار اما سخت پر
اهمیت ساخته بود.
این سالخورده شیرین گفتار ،فرزانه عالی مقدار
مردمان سرزمین کهن را با تاریخ تلخ و شیرین خویش
به شایستگی و شیرینی آشنا کرد و چونان آینه تمام نما،
نقش ایرانیان را به راستی بر آنان نمایان ساخت و بر
سنت نگارش تاریخ توسط فاتحان خط بطالن کشید هر
چند پاریز را تا پاریس اندیشمندانه پیمود دولت صحبت با
مردم این سامان را خوش تر از هم صحبتی با اهل دولت
یا بیگانگان ميداشت.
زاده پاریز سیرجان ،آزادانه دست بر قلم ميبردو
عاشقانه از مردمان خویش سخن میراند باشدکه
نویسندگان و پژوهشگران این سامان و در این زمان
نیز چون او کنند.
هرچند استاد پاریزی از آن روزگار که کار خویش در
روزنامههای محلی آغاز کرد تا آخرین دم ،قلم از دست
نینداخت.
اینجانب بسیار خرسندم که به جای دریغا گویی و
افسوس ،در دوره جدید مدیریت دانشگاه آزاد اسالمی ،نام
ایشان با نام این دانشگاه پیوندی فرخنده یافت و اینک
دلخوش به سالم و کالمی که میانمان بود و میراث
گرانبهایی که از او برجاست امید آن داریم که روانش
از ما شاد بادا و نام و یادش هماره بر تارک فرهنگ
ایران مستدام.
رئیس دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمان نیز در این
مراسم با تشکر ویژه از سيد محمود دعایی به عنوان
بانی حضور مهندس حمید باستانی پاریزی فرزند استاد
باستانی و خانواده ایشان در این مراسم گفت :این مراسم
در چارچوب طرحهای ماندگار فرهنگی دانشگاه آزاد
اسالمی شکل گرفته و تعریف جایزه باستانی پاریزی به
عنوان یک طرح ماندگار فرهنگی مرهون اندیشه و نیات
دکتر میرزاده رئیس عالی دانشگاه و معاون وی است.
حق بر گردن كرمانيها
دکتر بابک آل طه با تاکید بر این که استاد باستانی
پاریزی ،حق بزرگی بر گردن همه کرمانیها دارد،افزود:
قرار است جایزه جهانی استاد باستانی پاریزی در دستور
کار فعالیتهای فرهنگی دانشگاه آزاد اسالمی قرار گیرد
و دانشگاه آزاد واحد کرمان نیز در صدد است نقشی در
زنده ماندن نام استاد باستانی پاریزی ایفا کند .وی به
طنزی از استاد باستانی پاریزی اشاره کرد و گفت :ایشان
گاهی به طنز میفرمودند«:من سوگند خوردم جایی
سخنی نگویم و قلمی نزنم مگر این که نامی از کرمان
و پاریز را آورم»  .آل طه در ادامه با اشاره به دغدغه
خانواده باستانی پاریزی مبنی بر تداوم این جایزه گفت:
برای رعایت این موضوع و تداوم موضوع این جایزه را
حقوقی و سازمانی نکردیم بلکه بخش زیادی از اعضای
هیات امنای جایزه باستانی پاریزی اشخاص حقیقی و
دوستداران استاد باستانی پاریزی هستند.
وی  ،رزم حسینی استاندار کرمان ،دکتر میرزاده،
دکتر طههاشمی ،دکتر مصطفوی و سید کاظم موسوی
بجنوردی را از جمله این اعضا نام برد.
او با بیان اینکه جایزه استاد باستانی پاریزی را در
سطح جهانی مطرح کردهایم ،افزود :برای تحقق این امر
باید مراحلی گذرانده شود و اعضای هیات امنا تصمیم
ميگیرند که جایزه در  3یا  5سال آینده اهدا شود .رئیس
دانشگاه آزاد کرمان یادآور شد :این جایزه درحوزههای
تاریخ  ،ادبیات عامه و فرهنگ عامه به سه دسته از آثار
مستشرقین  ،آثار و کتب تالیف شده در داخل و تحقیقات

اختصاصميیابد.
احياي هويتهاي فراموش شده
در ادامه مراسم علیرضا رزم حسینی استاندار کرمان
ضمن ابراز خرسندی از برپایی چنین مراسمی گفت :
نسل امروز نیازمند هویتهایی است که فراموش شده و
معرفی چنین شخصیتهایی ميتواند برای آنها و نسل
آینده الگو باشد.
وی آموزش احترام گذاشتن به بزرگان و افرادی که
در تمام زمینهها برای این مرز و بوم زحمت کشیده اند را
از دیگر محاسن برپایی چنین آیینهایی اعالم کرد.
او به دو دیدارش با استاد باستانی پاریزی اشاره کرد و
گفت  :یکبار در بدو مسئولیتم خدمت ایشان رسیدم که
بسیار مسرور بودند استاندار بومی برای کرمان انتخاب
شده است و بار دیگر به اتفاق سید محمود دعایی نزد
ایشان رفتیم که در آن جلسه خاطرات متعددی مطرح
شد از جمله این که «در ماهان پزشکی بود که مردم
را طبابت ميکرد و از آنهایی که بضاعت مالی نداشتند
ميخواست که به جای پرداخت ویزیت در باغی بیل و
کلنگ بزنند و معتقد بود نباید به مردم پول مجانی و
خدمت بدون زحمت داد».
رزم حسینی با تاکید بر اینکه این خاطره درس
بزرگی برای ما دولتمردان است ،گفت  :عزت مردم در
کار شرافتمندانه است و برای حفظ آزادگی و هویت آنها
باید مسیری را فرهم کنیم تا با تالش بتوانند خودشان را
تامین کنند نه اینکه به آنها یارانه نقدی پرداخت کنیم.
وی از استاد باستانی پاریزی با عنوان پدر مورخ نامدار
ایرانی یاد کرد و افزود :چنین شخصیتهایی باید هر چه
بیشتر در سطح جهان به ویژه خاورمیانه معرفی شوند.
استاندار کرمان با تاکید بر ضرورت توسعه فرهنگ
جوامع یادآور شد  :جایزه جهانی باستانی پاریزی یک کار
ماندگار و بزرگ است.
درادامه مراسم دکترسید محمد کاظم موسوی
بجنوردی بنیانگذار مرکز دایره المعارف بزرگ اسالمی
نیز گفت :امروز روز بزرگی است و سرمشقی برای
شهرهای تاریخی دیگر ایران ميشود.
وی با اشاره به هوشمندی کرمانیها در پیشتاز شدن
در این امر مهم افزود :امیدوارم این جایزه برای دهها و
صدها سال باقی بماند .
وی تاکید کرد :دوستداران استاد باستانی پاریزی باید
موقوفه خوبی برای این جایزه بگذارند تا جایزه فربهی
برای تشویق دانشجویان و دانش پذیران شود.
او درادامه با قرائت مقاله« پیر روشنضمیر کرمان»
افزود :کمتر دانشمندی همچون استاد باستانیپاریزی
تاریخ نگاری را با هنر ادب و نویسندگی در آثار جذاب
خود پیوند داده است.
موسویبجنوردی اظهار داشت :استاد باستانیپاریزی
تاریخ نگاری را فارغ از عناصر ادبی نمیدید و در طول
 60سال قلمزنی کوشید تا خوانندگان چند نسل را دلبسته
نگاه دارد.
رئیس مرکز دایره المعارف بزرگ اسالمی گفت :وی
به میهن و زادگاه خود ،پاریز و کرمان عشق میورزید و
در هر مقاله ومحفلی یاد اینها را فراموش نمیکرد ،وی
بر این عقیده بود که تاریخ کرمان فشرده تاریخ ایران
است.
رئیس مجمع نمایندگان استان کرمان نیز گفت :
جایزه باستانی پاریزی ميتواند تحت حمایتهای دولت
قرار گیرد.
محمدمهدی زاهدی افزود :یک ماه قبل در کمیسیون
آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی ،مباحث
فرهنگی دانشگاه آزاد اسالمی عنوان و در آن نشست
بسته ای درباره کارهای فرهنگی دانشگاه آزاد مطرح شد.
وی ادامه داد :آنچه در یک ماه قبل در کمیسیون آموزش
و تحقیقات مجلس مطرح شد امروز در کرمان اجرایی
شده است که این اقدام جای تقدیر دارد.
وی اضافه کرد :شورای عالی انقالب فرهنگی4 ،
سال قبل مصوبه ای درباره جایزه پیامبر اعظم (ص)
داشت که به «المصطفی» معروف شد و نخستین دوره
این جایزه  4دی برگزار شد.
زاهدی ادامه داد:افق دید این جایزه باالتراز نوبل است
و منتخبان آن  500هزار دالردریافت ميکنند .بنابراين
این جایزه مربوط به کل جهان اسالم است .
مردمان خوش ذوق
مدیر کل حوزه ریاست دانشگاه تهران نیز در این
مراسم از کرمانیها با عنوان مردمانی خوش ذوق و
زیرک و کاربلد و کاردان یاد کرد و گفت  :به همین دلیل
است که نخستین جایزه مهم در عرصه تاریخ و تاریخ
نگاری از خطه کرمان است.
دکتر احمدرضا خضری که شاگرد و همکار استاد
باستانی پاریزی در دانشگاه تهران بوده است اورا مورخ
 ،ادیب  ،سخنور  ،طنزپرداز  ،حکیم و متفکر دانست و

افزود :نوآوری و نوآفرینی در فکر و اندیشه استاد به ویژه
در عرصه تاریخ یکی از ویژگیهای بارز ایشان است.
وی افزود :باستانی تاریخ را از وقایع نگاری صفر به
تاریخ اجتماعی تبدیل کرد و با لحن طنز بر کام مردم
شیرین ساخت و تاریخ را با شعر درآمیخت و به حق
لقب « شاعر تاریخ نگار اعصار » و « صیاد لحظهها
» را گرفت.
اوتواضع و مردانگی را از دیگر ویژگیهای استاد دانست
وگفت :استاد باستانی از شجاع ترین مورخان معاصر ایران
است که خودش را در معرض نقد دیگران و خود قرار
ميداد و در کتاب « خودمشتمالی» به زیبایی سفره نقد
درست را به روی دیگران بازگشود.
خضری در ادامه به کانون عظیمی از غیرت و مردانگی
در باستانی پاریزی اشارهكردوگفت :غیرت ملی  -بومی -
منطقه ای و صنفی در وجود استاد موج ميزد.
وی در وصف غیرت صنفی استاد گفت  :باستانی از
زمانی که به عنوان دانشجو وارد کوی دانشگاه تهران شد
با شعرهای مثال زدنی و تاریخی عشقش را به دانشگاه
تهران اثبات کرد .از جمله این شعرها  «:فاش ميگویم
و از گفته خود دلشادم ساکن ساده دل کوی امیرآبادم»
است.
او به مقاله منتشر شده استاد در تاریخ  3آذر 1380
در روزنامه اطالعات اشاره کرد و گفت :این مقاله به یاد
ماندنی با عنوان « طرح حای بزرگ و مردان بزرگ»
در باب ضرورت پرداختن به طرح ساماندهی دانشگاه
تهران بود.
به گفته وی دراین مقاله آمده است  « :بیش از 50
سال است که با دانشگاه تهران سر و کار دارم و تحوالت
گوناگون اجتماعی  -سیاسی و فرهنگی آن را دیده ام ،
این موسسه چشم و چراغ تهران است و همه ميدانند
که وسعت آن جوابگوی جمعیت  60میلیون نفر مردم
ایران نیست ».
خضری ادامه داد :استاد در جواب این که گفته بودند
این طرح  150میلیارد تومان نیاز دارد تا اجرا شود نیز با
زبان طنز گفت :البته رقم  150میلیارد تومان باید زیاد
باشد مخلص چون از صدهزار تومان بیشتر به زحمت
ميتواند بشمارد ،از تصور آن رقم و کم و زیادی آن عاجز
است ولی این را در تاریخ خوانده است.
خضری یادآور شد :این مقاله سبب شد در آن زمان
مسئولین به این فکر بیفتند که  200میلیون دالر برای
این فکر اختصاص دهند اما متاسفانه امروز هنوز معطل
مانده است .مدیر کل حوزه ریاست دانشگاه تهران
همچنین در اثبات غیرت ملی استاد باستانی پاریزی نیز
گفت  :استاد در جایی بیان کرد :آرزويم این است که از
در شرقی دانشگاه تهران در خیابان وصال وارد شوم  ،آرام
آرام قدم بزنم و از در غربی آن در خیابان کارگر خارج
شوم .او ابراز امیدواری کرد با ثبت این جایزه جهانی به نام
و یاد استاد باستانی پاریزی آرزوی استاد برآورده شود.
دل نگران اين جايزه هستيم
فرزند استاد باستانی پاریزی نیز در این آیین گفت:
جایزه استاد باستانی پاریزی از دید اجتماعی که ميخواهد
به بزرگان خود ارج نهد ،بسیار ارزشمند است.
مهندس حمید باستانی پاریزی افزود :دل نگران این
جایزه هستیم و امیدواریم با روش و فکری که همه
صاحبنظران ميتوانند راهنمایی کنند به جایی برسیم که
این جایزه شأن خود را داشته باشد و شأن سایر جوایز را
نیز حفظ کند .وی ادامه داد :امیدواریم این جایزه بتواند
حرمت پویندگان علم و هنر را حفظ کند.
او اظهار داشت :برای حفظ شأن این جایزه الزم است
که پشتیبانی مدیریتی مالی و راهبردی یکپارچه داشته
باشد و بهتر است که کمتر به اعتبارات دولتی و شبه
دولتی وابسته باشد.
او در ادامه از برخی معلمان پدر که در شکل گیری
شخصیت  ،سلوک و رفتار استاد باستانی نقش داشتند یاد
کرد .مرحوم حاج آخوند  ،هدایت زاده پاریزی  ،طاهره

یزدی  ،سید ابوالقاسم پورحسینی و محمد جواد آموزگار از
جمله این افراد بودند  .وی همچنین یاد مادر مرحومش«
همسر استاد» بانو حبیبه حائری را گرامی داشت و گفت:
تربیت فرزندان و مدیریت خانه بر عهده مادرم بود و
همین امر به پدر اجازه ميداد با فراغ بال به دنبال تاریخ
و تحقیق و پژوهش برود.
مدیر مرکز کرمان شناسی نیز در این مراسم کرمان
را پروردگاه بسیاری شخصیتهای بزرگ تاریخ دانست
و گفت :یکی از بزرگترین این شخصیتها استاد باستانی
پاریزی است که بسیاری از تاریخنگاران کشورمان را
معرفی و مشهور ساخت و مردم را با تاریخ آشنا کرد.
محمدعلی گالب زاده افزود :استاد باستانی پاریزی
نان جو و دوغ گو خورد تا شرف انسانی را محفوظ بدارد
 ،ازسیر تا پیاز تاریخ را نوشت  ،قلندرانه و عارفانه «
خودمشتمالی» کرد و چنین است که همچون درخت
واهر در بوستان تاریخ وادب باقی خواهد ماند.
وی ادامه داد :امروز اگر از جایزه باستانی پاریزی
رونمایی ميشود ،باید بدانیم که جایزه استاد قبل از این
به دوستدارانش رسیده است و این همان حظی است که
خوانندگان این آثار از باستانی پاریزی ميبرند.
گالب زاده همچنین ضمن تشکر از دکتر میرزاده به
عنوان بانی اصلی این مراسم گفت  :دکتر میرزاده یکی
از شخصیتهای مهجور کرمان است که خدمات ارزنده
فراوانی را به کرمان داشته است و بسیاری از امکاناتی
را که امروز در عرصه اقتصاد و فرهنگ داریم مرهون
ایشانهستیم.
رمز ماندگاري استاد باستانی پاریزی
در ادامه مراسم مدیر مسئول روزنامه اطالعات نیز
ضمن تبریک میالد پیامبر اکرم (ص) که در آستانه
آن قرار داریم و میالد مبارک پیامبر مهر و صلح و صفا
عیسی بن مریم گفت:كمتر نويسنده و محقق و استادي
در زمان حيات و مماتش اين گونه مورد توجه و احترام و
عالقه خاص و عام ايرانيان بوده كه مرحوم دكتر باستاني
پاريزي بود .گواهش چاپهاي متعدد كتابهايش در
زمان خود استاد و تكريم و حرمتي كه در دانشگاه و
بيرون از دانشگاه برايش قائل بودند و هرجا ميرفت ،قدر
ميديد و بر صدر مينشست و پس از عروجش نيز عالوه
بر تشييع پرشكوه در ايام تعطيلي عيد نوروز و پس از آن
برگزاري مراسم متعدد يادبود و مطالب و سخنرانيهاي
متنوعي كه افراد مختلف در بزرگداشت او نوشتند يا ايراد
كردند .امروز هم كه شما دوستان  2سال پس از فقدان
استاد ،در اين محفل باشكوه گرد آمدهايد و نام ويادش
را گرامي داشتهايد.
رمز محبوبيت دكتر باستاني و ماندگاري او در ذهن
و زبان مردم چيست؟ دانش فراوان او؟ سالهاي ممتد
تدريسش؟ كتابهاي جذاب و متنوعي كه نوشته؟
خيرات و مبراتي كه ميكرده؟ فرزندان صالح و دانشور و
شاگردان بسياري كه تربيت كرده؟ حضور طوالني مدتي
كه در عرصه مطبوعات داشته؟آيا مطالب خاصي نوشته
كه از چشم ديگران دور مانده؟ زاويه ديدي كه به تاريخ،
انسان ،اسالم ،ايران و بهويژه كرمان داشته؟ معنويتي
نهاني كه به نوعي در آثارش وجود دارد و به قول خودش
همواره در تاريخ دنبال جاي پاي خدا ميگشته؟
طنزي زيرپوستي كه در جاي جاي مطالبش به
چشم ميخورد؟ استفاده مناسب و بهجا و مكرري كه از
شعر ميكرده و مردم شعردوست ما نيز از آن خوششان
ميآمده؟ پيوندي كه ميان تاريخ و ادبيات از يك سو
و تاريخ و حكمت برقرار ميكرده؟ نثر داستانوار و
روايتگونهاش خواننده را در پي خود ميكشانده؟
انساندوستي و مهر و محبتي كه داشته و ادب و احترامي
كه براي همه قائل بوده؟ يا نه ،جزميتي در كارش نبود
و تعصبي نداشت و همين به انصاف در كارهايش
ميانجاميد و حرفش را پذيرفتني و يا دست كم قابل
تأمل و درنگ ميكرد؟ گرمي گفتار و كردارش چه؟
استفاده از اصطالحات محلي و اشعار گمناماني كه كمتر

به گوش كسي رسيده ،به سخنش رنگ و بوي تازگي
ميبخشيد و مخاطب را جذب ميكرد؟
آري ،اينهمه هست و هر يك از اين موارد بخشي از
اهميت و محبوبيت او را رقم ميزد؛ اما آيا او در همينها
خالصه ميشد .در زماني كه با گريز نسبت ًا عمومي از
كتاب و كتابخواني مواجهيم ،او بسياري را به مطالعه
واداشت .در اين  2سال بارها شنيديم كه استاد باستاني
پاريزي بسياري را با تاريخ و كتابهاي تاريخي آشتي داد
و آنها را به خواندن و تأمل در متون تاريخي واداشت .اما
ديگراني هم بودند كه چنين كردند ،اما نماندند و دكتر
باستاني ماند و خواهد ماند .چرا؟
اگر به قول خود ايشان «دنبال جاي پاي خدا بگرديم»
تا رمز محبوبيت و مقبوليت و ماندگاري او را بيابيم ،با
خيالي راحت ميگوييم :به فرمودة قرآن كريم« :ان الذين
آمنوا و عملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ُو ّدا :كساني
كه ايمان آورده و كارهاي شايسته انجام دادهاند ،خداي
مهربان مِهرشان را در دل ديگران مياندازد ».اينكه چرا
خداوند در اينجا از ميان اسما و صفات متعدد خودش،
لفظ «رحمان» را برگزيده ،باشد طلبتان و از حضرات
علماي حاضر در جلسه يا بيرون از جلسه بپرسيد .تأكيد
من بر بخش نخست آيه است :ايمان و عمل صالح .باز
اينكه ايمان چيست و چگونه به دست ميآيد و ميماند
و ميپايد و ميبالد و افزايش مييابد و انواع و اقسامش
چيست و چگونه بايد هر روز آن را نو كرد و ايمان مـكرر
آورد كه فرمود« :يا ايها الذين آمنوا ،آمِنوا» ،اين هم
باشد طلبتان و برويد از همان علماي بزرگوار بپرسيد.
مقصود من در اينجا همان برداشت كلي و بسيطي است
كه همگي از اين مفهوم ديني داريم .پس ناچار برويم
سراغ «عمل صالح» و درستترش به تعبير قرآن مجيد:
«عملوا الصالحات» ،كارهاي شايسته.
حاجت به گفتن نيست كه يك بخش از كارهاي
شايسته و اعمال صالحه ،فرايض ديني است كه كم
و بيش در زمانهاي مختلف ،يكسان است و مواردي
چون نماز و روزه و حج و زكات و خمس و جهاد را در
بر ميگيرد و مواردي نيز هست كه بستگي به زمان و
مكان و موقعيت دارد و تشخيص آن علم و هنر و توفيق
ميخواهد من فكر ميكنم مرحوم دكتر باستاني پاريزي
در اين زمينه كامياب بود .كسي در جايگاه استادي
مهمترين دانشگاه كشور ،يك عمل صالحش تدريس
شايسته و تربيت درست و بايستة دانشجويان است؛ اما
فقط همين نيست .اگر ديد دانشجويي مشكل دارد و
او ميتواند در رفعش بكوشد ،خودداري نكند .اينجاست
كه بايد از شاگردان استاد بخواهيم مواردي را كه استاد
دستگيري كرده (چه از لحاظ علمي و چه از لحاظ مادي
و مالي) برايمان بگويند .بگويند كه استاد براي اينكه هم
پولي به آنها رسانده باشد و هم عزت نفسشان را حفظ
كرده باشد ،درآوردن نمايه كتابهاي بسيارش را به آنها
ميسپرد و بي هيچ منتي زير بالشان را ميگرفت .در مقام
استادي كه آبرويي اندوخته ،در زماني كه ممكن است
خودش نيز با مخاطراتي مواجه شود ،همين كه ميبيند
به همكارش بيمهري شده و مث ً
ال نانش را بريدهاند و
يا نامش را آلودهاند ،دست به قلم شود و مشفقانه و گاه
نيز طنازانه و در مواردي به قول حافظ شيرين سخن با
«لطف به انواع عتاب آلوده» ،تذكر دهد و نقد كند .باز در
ِ
مقام كسي كه سرد و گرم روزگار چشيده و يكباره ميبيند
برخي از نامآوران عرصه تحقيق و تدريس از مراكز علمي
كنار گذاشته ميشوند ،تند و گزنده بنويسد و برحذر دارد
باكي نداشته باشد كه چه پيش ميآيد .و باز در جايگاه
كسي كه با تاريخ ايران و آموزههاي اسالم آشناست و
ميداند كه خودنمايي و رياكاري چه پيامدي دارد و چه
پدري از مردم و متدينان حقيقي و اصل دين درآورده
و چهها به جيب دينفروشان فروكرده ،وقتي ميبيند
جمعي ميخواهند با دستاويزهاي ديني ،كارشان را پيش
ببرند ،قلم برميدارد و رك و راست آنچه بايد بنويسد،
مينويسد .هم از مظلوم دفاع ميكند و هم ستمگر را به
مضحكه ميكشد .عمل صالح او در اين موقعيت صرف
تسبيح زدن و ذكر گفتن نيست .اين است كه وقتي به
دروغ شايعه ميكنند كه در فالن ويال جمعي نشستند و
برخاستند و با حضور بيگانگان به اين تصميم سياسي
رسيدند ،به پا خيزد و مشت مدعيان را با شرح درست
واقعه باز كند .عمل صالح او در وقتي كه شخصيتي نامدار
را از صحنه به در ميكنند ،اين است كه به دادخواهي
برخيزد و از او دفاع كند بيآنكه اص ً
ال آن شخص در
جريان باشد و تشكري از او بكند يا حتي بداند كه او در
حقش چه كرده است .اگر روزي نامههاي استاد چاپ
شود ،موارد متعددي از اين دست بر همگان آشكار خواهد
شد و من تنها ميتوانم بگويم كه خود شخص ًا از مواردي
آگاهم و به نوعي واسطه بودهام تا به دست آنهايي كه
بايد برسد ،برسد.
ادامه در صفحه9
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فرهنگی

دکتر حمید میرزاده در جلسه هیات امنای استان فارس :

گسترشتحصیالتتکمیلیناهنجاریهایاجتماعی
را کاهش و نیازهای کشور را برطرف می سازد
تصویر مطلب گسترش آموزش
عالی بویژه تحصیالت تکمیلی
ناهنجاری های اجتماعی را کاهش
می دهد و نیازهای کشور را برطرف
می سازد /نمی توان به بهانه اشتغال
مانع ازحق ادامه تحصیل افراد شد
دکتر میرزاده در جلسه هیات
امنای استان فارس یکی از اهداف
دانشگاه آزاد اسالمی را در توسعه
تحصیالت تکمیلی کمک به دولت
دانست و گفت :عالوه بر بار مالی که
به لطف دانشگاه آزاد اسالمی از دوش
دولت برداشته شده و می شود با توسعه آموزش عالی
هزینه های ملی کاهش پیدا می کند.
به گزارش مرکز حوزه ریاست و روابط عمومی
دانشگاه آزاد اسالمی ،دکتر میرزاده رییس دانشگاه آزاد
اسالمی در جلسه هیات امنای استان فارس ضمن
تبریک به مناسبت میالد پیامبر بزرگ اسالم حضرت
محمد(ص) و رییس مذهب جعفری امام صادق(ع) و
آغاز هفته وحدت ،گفت :همچنین گسترش تحصیالت
تکمیلی زمینه رشد و پیشرفت کشور را فراهم می کند
و بسیاری از معضالت اجتماعی را ازبین می برد ،زیرا
در ذات تحصیالت تکمیلی کیفیت و تولید علمی و
فناوری و حل مشکالت اجتماعی و فرهنگی نهفته
است ،البته در صورتی که پروژه های این دوره ها را
در جهت رفع نیازهای کشور تعریف کرد.
گفت :در این جلسه مقرر شده برنامه بودجه سال
 1395دانشگاه آزاد اسالمی استان فارس بررسی و
گزارشی از عملکرد این استان در بودجه سال  1393و
برنامه های در دست اجرا سال  1394ارائه شود.
فلسفه تشکیل هیات های امنای استانی ،واگذاری
حداکثر امور و اختیارات بیشتر به استان ها است
رئیس دانشگاه آزاد اسالمی خاطر نشان کرد:
فلسفه تشکیل هیات های امنای استانی در دانشگاه
واگذاری حداکثر امور و اختیارات بیشتر به استان ها
است.
دکتر میرزاده با اشاره به اتمام طرح های عمرانی
با پیشرفت  50درصد گفت :براساس گزارش معاونت
عمران دانشگاه آزاد اسالمی تا کنون و در دوره
مدیریت فعلی یک میلیون و  700هزار متر مربع پروژه
های عمرانی به اتمام رسیده و  700هزار متر مربع
دیگر تا پایان سال به اتمام خواهد رسید.
وی به تفاوت شهرک های فناوری دانشگاه آزاد
اسالمی با پارک های علم و فناوری وزارت علوم
اشاره کرد و افزود :پارک های علم و فناوری وزارت
علوم به منظور فعالیت های علمی و پژوهشی طراحی
شده ولی در شهرک های فناوری آزاد عالوه بر فعالیت
های علمی و پژوهشی امور صنفی ،خدماتی ،مسکونی
و  ...نیز در نظر گرفته شده است.
رییس دانشگاه آزاد اسالمی افزود :تا کنون 13
استان طرح شفا را آغاز کرده اند و انشااهلل تا پایان
سال کلیه واحدها عملیات اجرایی این طرح را شروع
خواهند کرد.
وی گفت :همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند
باید در راستای تبدیل علم به ثروت گام برداشت که
شهرک های فناوری ،شرکت های دانش بنیان و
مراکز رشد گامی در تحقق این مهم است.
دکتر میرزاده ادامه داد :دانشگاه آزاد اسالمی
تا کنون  76مرکز رشد و  576شرکت دانش بنیان
تاسیس کرده ،که این عدد باید به  150مرکز رشد و
 800شرکت دانش بنیان برسد.
 30درصد از کل دانشجویان دانشگاه
آزاد اسالمی تا پایان سال  94دانشجوی
تحصیالت تکمیلی خواهند بود
دکتر میرزاده با بیان اینکه براساس سند چشم انداز
 1404مقرر شده که  30درصد از کل دانشجویان
کشور تحصیالت تکمیلی باشند ،گفت :دانشگاه آزاد
اسالمی خوشبختانه در این زمینه پیشرو بوده و تا
پایان سال  94به این مهم دست می یابد و نسبت
تعداد دانشجویان ،به افق چشم انداز  1404می رسد.
رییس دانشگاه آزاداسالمی به تاسیس دانشگاه
آزاد اسالمی به پیشنهاد آیت اهلل هاشمی رفسنجانی
و کمک امام خمینی(ره) اشاره کرد و افزود :دانشگاه
آزاد اسالمی امروز  56درصد از بار آموزش عالی در
حوزه تحصیالت تکمیلی را به عهده دارد که این آمار
تا پایان سال با رعایت کلیه استانداردها و چهارچوب
ها به  60درصد خواهد رسید.
هدف دانشگاه آزاد اسالمی در توسعه
تحصیالت تکمیلی کمک به دولت است
رییس دانشگاه آزاد اسالمی با بیان اینکه بیش از
نیمی از دانشجویان تحصیالت تکمیلی شاغل هستند،
گفت :یکی از اقدامات مهم در دانشگاه آزاد اسالمی
ایجاد امکان ادامه تحصیل برای مشتاقان آموزش

عالی است .ما نمی توانیم و حق نداریم به بهانه نبود
اشتغال حق ادامه تحصیل را از مردم بگیریم ،ضمن
اینکه هدف دانشگاه آزاد اسالمی مشارکت در توسعه
آموزش عالی و کاهش هزینه های دولت در این امر
است.
وی با بیان اینکه هدف دانشگاه آزاد اسالمی در
توسعه تحصیالت تکمیلی کمک به دولت است،
گفت :دانشگاه آزاد اسالمی این ظرفیت را دارد تا 60
درصد بار آموزش عالی کشور را به عهده بگیرد و این
امر در سند آمایش دانشگاه پیش بینی و مراتب به
شورای عالی انقالب فرهنگی اعلالم شده است.
افزایش چشمگیر بودجه پژوهشی
دانشگاه آزاد برای حمایت از شرکت های
دانش بنیان در سال آینده
دکتر میرزاده هفته گذشته در حاشیه بازدید چهار
ساعته خود از شانزدهمین نمایشگاه دستاوردهای
پژوهشی و فن بازار از افزایش بودجه پژوهشی
دانشگاه آزاد اسالمی خبر داد و گفت :بودجه پژوهشی
دانشگاه آزاد اسالمی با هدف حمایت از شرکت های
دانش بنیان در سال آینده برابر با بیش از  10درصد
کل بودجه دانشگاه خواهد بود.
به گزارش مرکز حوزه ریاست و روابط عمومی
دانشگاه آزاد اسالمی ،دکتر میرزاده با همراهی جمعی
از مسئوالن و معاونان دانشگاه از شانزدهمین نمایشگاه
دستاوردهای پژوهش و فن بازار بازدید کرد.
در ابتدای این بازدید دکتر میرزاده به همراه دکتر
ستاری معاون علمی و فن آوری رئیس جمهور و دکتر
احمدی معاون پژوهشی وزیر علوم ،تحقیقات و فن
آوری از غرفه فن بازار دانشگاه آزاد اسالمی بازدید
کرد و سپس به سراغ غرفه های مختلف دستاورد
های پژوهشی و فن آوری واحد های این دانشگاه
رفت و ضمن دیدار با پژوهشگران ،مخترعان و غرفه
داران از نزدیک در جریان مسائل و مشکالت ایشان
قرار گرفت.
رییس دانشگاه آزاد اسالمی در حاشیه این
بازدید و در جمع خبرنگاران با اشاره به بازدید خود
از دستاوردهای پژوهشگران دانشگاه آزاد اسالمی،
اظهار داشت :خوشبختانه محصوالت بیشتر واحدهای
دانشگاه آزاد اسالمی به سمت تجاری شدن حرکت
کرده و شواهد حاکی از آن است که مجموعه
محققان ،اساتید و فارغ التحصیالن دانشگاه آزاد
اسالمی به سمت تشکیل شرکت های دانش بنیان
روی آورده اند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر  562شرکت دانش
بنیان در 71مرکز رشد ایجاد شده است ،خاطر نشان
کرد :بیش از نیمی از این شرکت های دانش بنیان و
مراکز رشد طی دو سال گذشته در واحدهای دانشگاه
آزاد اسالمی تاسیس شده اند که جای خرسندی دارد.
رییس دانشگاه آزاد اسالمی گفت :تاسیس شرکت
های دانش بنیان و گسترش فعالیت های اقتصاد
دانش بنیان می تواند وابستگی دانشگاه به شهریه
دانشجویان را کاهش دهد.

وی با بیان اینکه خود دانشگاه آزاد اسالمی
می تواند یکی از بازارهای اصلی و بزرگ
محصوالت شرکت های دانش بنیان تلقی شود،
خاطر نشان کرد :به همین سبب مسئوالن و
مدیران واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی موظفند
کلیه محصوالت دانش بنیان را که در سایت آزاد
اکسپو ( )Azad Expoمعرفی و تجاری شده
اند دراولویت خریدهای خود قرار دهند.
دکتر میرزاده تاکید کرد :حوزه پژوهش
در دانشگاه آزاد اسالمی امروز دیگر به تولید
مقاالت علمی منحصر نشده و فعالیت های این
حوزه عمدتا به سمت رفع نیازهای کشور در حال
حرکت است.
وی در ادامه از افزایش بودجه پژوهشی دانشگاه
آزاد اسالمی در سال آینده خبر داد و اظهار داشت:
بودجه پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی با هدف حمایت
از شرکت های دانش بنیان در سال آینده برابر با بیش
از  10درصد کل بودجه دانشگاه خواهد بود.
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رمز ماندگاري استاد باستانی پاریزی
به روایت سید محمود دعایی

ادامه از صفحه8
برف شيره سياست
باز هم از مصاديق عمل صالح بگويم؟
يك تك پا برويد آنورتر و به محبوب و مرادم
پهلوان عطا (عطا خان ،آقاي عطا احمدي)
بنگريد كه هم معلمي مي كند ،هم به فقرا
ميرسد ،هم مدرسه ميسازد ،هم راهسازي
ميكند ،هم سراي سالمندان برپا ميكند ،هم
از ستمديدگان دفاع ميكند ،هم نان ميرساند،
هم نام از يادرفتگاني چون مدير زردشتياش
را زنده ميكند ،هم ستمگران را رسوا ميكند.
استاد باستاني پاريزي در مقام نويسندگي،
يك عمل صالحش اين است كه كساني چون او را
معرفي كند و نگذارد گرد فراموشي آنها را از اذهان ببرد.
به كتابهايش نگاه كنيد و ببينيد چطور از كساني ياد
كرده كه در كمتر كتابي ميشود نام و خاطرهشان را ديد.
سلسله مطالبي در همين سالهاي پاياني از او در روزنامه
اطالعات چاپ كرديم زير عنوان «صد سال فراموشي».
چه كساني را يافت كه به جرم آزاديخواهي در بند شدند
و كسي نامشان را به خاطر نسپرد .در آخرين مقالهاي هم
كه از او چاپ كرديم (برف شيره سياست) ،حرف را كشاند
به آنجا كه من در همه اين سالها چيزي درباره بناها و
معماران كرماني ننوشتهام و از قصد سخن را به اينجا
رساندهام كه حق آنها را ادا كنم و آنوقت شروع كرد به نام
بردن از كارها و ابزار و وسايل و اصطالحات آنها.
يك مصداق ديگر عمل صالح او در مقام يك
كرماني ،شرح و تحليل وقايعي است كه بر اين ديار
كريمان و مظلومان رفته است .الحق كدام كرماني
در طول تاريخ بوده كه با نام و آوازهاي در اندازه دكتر
باستاني ،به ريز و درشت مسائل كرمان پرداخته باشد؟
از كدام شهر و روستاي كرمان نگفت؟ ازكدام نيكنام
كرماني ياد نكرد؟چقدر از اصطالحات و ريزهكاريهاي
زباني و آيين كرمانيها با نوشتن او حفظ شده است؟
از ياد نبريم كه كرمان براي او فقط يك خاك و خاطره
نيست ،نمادي از ايران و تاريخ پر فراز و نشيب اوست و
يك عمل صالح ديگر او در مقام يك مورخ دردآشنا ،اين
است كه نشان داد تاريخ تنها بازگويي وقايع مرتبط با
شاهان و حاكمان نيست .تاريخ بر استخوان مردم بنا شده
و مالطش خون بيگناهان بوده است؛ اما متاسفانه بخش
عظيمي از تواريخ معروف ما شرح اين است كه فالن
شاه چه كرد و فالن شاهزاده چرا خنديد و فالن وزير
چه مطلب خندهداري در آن روز گفت تا خاطر ملوكانه
غرق شادماني شود! به قول اخوان ثالت« :اين دبي ِر گيج
ذهب دفترش را گاه گه
و گول و كوردل :تاريخ /،تا ُم ّ
ميخواست /با پريشان سرگذشتي از نياكانم بيااليد/ ،
كلك
رعشه ميافتادش اندر دست /در بنان ُدرفشانش ِ
شيرينسِ لك ميلرزيد /،حِبرش اندر مِحب ِر ُپر ليقه چون
سنگ سيه ميبست /.زانكه فرياد امير عادلي چون رعد
ِ
برميخاست« :هان كجايي ،اي عموي مهربان! بنويس/
ماه نو را دوش ما ،با چاكران ،در نيمهشب ديديم! /ماديان
كرت تا سحر زاييد /.در كدامين عهد
سرخ ِ
یال ما سه ّ
بودهست اين چنين ،يا آن چنان؟ بنويس!» باستاني در
مقام تاريخنگار ،از مردم و با مردم و براي مردم نوشت.
عمل صالح ديگر او در مقام يك روستازاده اين بود كه
ننگ دهاتيبودن را از ذهن و زبان تحصيلكردگان زدود.
او ًال با پسوند «پاريزي» كه هيچگاه از خود برنداشت،
ثاني ًا با آن عصايي كه از چوب درختي از پاريز به دست
ميگرفت تا هم فراموش نكند كه از كجا برخاسته و هم
جار بزند كه روستايي است و نميخواهد عصاي آبنوس
و منبتكاري شده دست بگيرد و از همه مهمتر پس از
نوشتن «نان جو و دوغ گو» ،روستازادگان دانشمند را
َعلَم كرد و نشان داد كه چه بخش از مديريت كالن
اين كشور ـ از سياست گرفته تا علم ـ در طول تاريخ
به دست دانشوران برخاسته از روستا بوده و به قول استاد
مرادي كرماني ،پس از اين بود كه بسياري از مردم پسوند
روستايي را در نامشان گنجاندند بيآنكه خجالت بكشند و
الپوشاني كنند .و مهمتر اينكه استاد عم ً
ال آموزاند كه به
گفته برخي انديشمندان :بدون در نظر گرفتن تاريخهاي
محلي نميشود تاريخ جامع ايران را نوشت.
كاش وقت بود و باز از اين اعمال صالحه رديف
ميكردم و نشان ميدادم كه چرا خداوند مهر دكتر
باستاني پاريزي را در دل پير و جوان ما انداخته است
و طيف كارهاي شايسته او چقدر گسترده است .حاال
كه وقت نداريم ،به عنوان حسن ختام شعري از استاد را
ميخوانم تا بگويم كه عمل صالح او در مقام شاعري چه
بوده و چگونه از تاريخ ،حكمت استخراج كرده است:
رسم دنيا جمله تکرار است اندر کارها

تا چه زايد عاقبت زين رسم و اين تکرارها؟
بس حوادث چشم ما بيند که نو پنداردش
ليک چشم پير دنيا ديده آن را بارها
پاية تاريخ را خشت وقايع کرده است
منشيان معمارها
وين بناي کهنهپي را،
ْ
برده بسيار از کف هوشنگها اورنگها
ديده بسيار از پي اقبالها ،ادبارها
سر بقا و انحطاط
سينه او مخزن ّ
دامن او مضجع ساالرها ،سردارها
نينواها بينواي قهر او بعد از غرور
بينواها قهرمانش از پس تيمارها
سينه پر آرزوي بس جوانان ديده است
بوسهگاه نيزهها ،شمشيرها ،سوفارها
تا خبر آيد ز ميدان ،نوعروسان را دو چشم
ديده بر در ،سالها بسيار ،چون مسمارها
خون پاکان است مبناي سطور اين بياض
جان پاکان است در مطواي اين طومارها
من ندانم راستي ماهيت تاريخ چيست؟
چيست حاصل زين همه تکرارها ،تذکارها؟
ثبت کوششهاي مردان است در ارشاد خلق
يا مالذ خونخوران و محرم جبارها؟
اين نه تاريخ است ،اطالل حيات آدمي است
و اندر آن مدفون شده از خوب و بد بسيارها
از سيهکاري شگفتا ،طبع انسان برنگشت
گرچه اين کاخ سفيد آمد ز قعر غارها
روزي ار دهده به تيغ و تير در خون ميکشيد
شهرشهر امروز ميکوبد به آتشبارها
قصههابيل و قابيل است و عهد گرگ و ميش
حاصل امضاي پيمانها در اين تاالرها
بر فلک افراشت سر ،گر پيکر ديوار چين
اي بسا تن شد دفين در سينه ديوارها
تارک اهرام فرعونان به کيوان سوده ليک
بس عزيزان داده جان در صورت بيگارها
نادر هندند و آتيالي روم اين فاتحان
دزد خلق و کاروان خويش را ساالرها
طينت چنگيز را از خاک نيشابور ُپرس
ِ
پيغمبرش خوانَد سنت تاتارها
گرچه َ
ماجراي گرگ و ميش ار نيست غوغاي حيات
پس چه خواهند ،از بشر اين گرگها ،اينهارها
گر به اخالق و به حکمت کارها گردد درست
کو ،کجا شد حاصل آن پندها ،گفتارها؟
ور يکي باشد مآل اين سه در فرجام ملک
تفرقها و اين پيکارها؟
چيست باري اين ّ
گر فالطون يا ارسطو از فضيلت دم زند
پس سکندر کيست با آن کوشش و کردارها؟
ور نظامالملک «خيرالظالمين» باشد ،کجاست
راي بواسحاقها اندر نظام کارها!
گر وطن بايد ببالد ،جز تنازع چاره چيست؟
ور بشر بايد بماند ،چيست اين کشتارها؟
نيست خوي آدمي گر ُملک را خواني عقيم
چيست تدبي ِر ُم ُدن ور نيست بر پا دارها؟
در نجات عام ،شد بردار ،بس خاص اي شگفت
هم عوام آخر کشيدند آن طناب دارها
هم به بند عام افتاد ـ اي عجب ـ گر عاقلي
خواست تا برگيرد از دوش عوام افسارها
جان سپردند اي بسا آزادگان در حبس تار
زير تيغ ناکسان با رنج و با آزارها
لب نبستند از حقيقت گر دهانشان دوختند
حميت نارها بر عارها
بر گزيدند از ّ
وين عجب کاين چرخ اگر بر ميل دانايان نگشت
هم نماند آخر به کام حرص دولتيارها
گوسفندانند گويي با خورشهاي لذيذ
ليک زير تيغ تقدير قضا پروارها
گر نگيري عبرت از تکرار تاريخ اي حکيم
چيست سود از اين همه تکرار و اين نشخوارها؟

عارفي کو تا مآل زندگي را بنگرد
بگذرد زين نفعجوئيها و استکبارها
وحدت است انجام هر امري و هر فرضيهاي
واي از اين آراء ش ّتي ،کثرت پندارها
هر عقيدت را نهايت سوي خوشبختي است
روي
اختالف لفظ باديد آورد دشوارها
اي خوش آن روزي که بينم جاي ميدانهاي
جنگ
رسته گلهاي سمن ،خروارها خروارها!
مردمان دانا شوند و سايه عدل و امان
گسترد بر کوهها و دشت و دريا بارها
دم زنند از يک هدف هم اهل ژاپن ،هم حبش
بگذرند از يک ممر هم ترک و هم بلغارها
آزادانديشي استاد باستاني
معاون فرهنگی دانشگاه آزاد کشور نیز در این آیین
وجهه بارز شخصیت باستانی پاریزی را آزاد اندیشی
او دانست و گفت  :همه آنچه که استاد به آن دست
یافت به موضوع آزاد اندیشی وی بر ميگردد.حجت
االسالم طههاشمی افزود :پیشنهاد ميشود که منزل
پدری استاد باستانی پاریزی به عنوان خانه آزاد اندیشان
وخانه فرهنگ پاریز تبدیل شود تا آثار و جلوه ای از این
شخصیت را به عرضه و نمایش گذاریم تا کانونی شود
برای کسانی که در سراسر دنیا ایشان را ميشناسند.
دکترهاشمی در پاسخ به دغدغه خانواده استاد پاریزی
مبنی بر تداوم جایزه جهانی گفت :شخصیتهایی مانند
استاد باستانی پاریزی تنها متعلق به ایران نیستند و همه
جهانیان باید با آنها آشنا باشند.
وی تاکید کرد :همه دولتیها با نگاهها و نگرشهایی
که دارند هم باید به این شخصیتها ارج بگذارند و این
امر برای باال بردن وزن خودشان است نه آن شخصیت
برجسته.
حجت االسالمهاشمی با تاکید بر این که بزرگداشت
شخصیتهای فرهنگی کشورمان از برنامهها و
اولویتهای دانشگاه آزاد اسالمی است ابراز داشت:
درصدد هستیم که شخصیتهایی که جغرافیای
سیاسی آنها در حال حاضر خارج از جغرافیای سیاسی
کشور ماست نیز معرفی شوند و در این رابطه همه
شخصیتهای علمی ،فرهنگی ،هنری ،ادبی ،دینی و
مشاهیر و مفاخر مد نظر هستند.
وی تاکید کرد :تاکنون  2500شخصیت معرفی
شده اند که در حوزههای ملی ،محلی ،منطقه ای و
بین المللی دسته بندی خواهند شد .معاون دانشگاه
آزاد اسالمی کشور گفت :بزرگداشت مفاخر و مشاهیر
در شورای راهبردی فرهنگی دانشگاه آزاد اسالمی
مورد تاکید قرار گرفته است .وی اظهار کرد :در نهایت
ميخواهیم فهرستی از شخصیتهای بین المللی ایرانی
را در دبیرخانه یونسکو به ثبت برسانیم که این کار بزرگی
است که با هدایت اساتید از سوی دانشگاه آزاد آغاز شده
است.
حجت االسالمهاشمی گفت :یکی از نکات مورد نظر
در این رابطه ،توجه به سبک زندگی این بزرگواران و مدل
سازی از زندگی این افراد است.
در پان مراسم با تقدیم لوح تقدیر که حاوی پیام دکتر
نیلی رئیس دانشگاه تهران بود و نیز مدالیون یادبود به
مناسبت هشتادمین سال تاسیس دانشگاه آزاد که توسط
بانک ملی ایران ضرب شده بود از خانواده استاد باستانی
پاریزی تجلیل شد.
متن پیام دکتر نیلی به این شرح است :ایران عزیز
همواره عرصه حضور شخصیتهای علمی و فرهنگی
بوده است که بر اعتبار ،هویت ،اصالت ،تداوم و تکامل
ملتها و فرهنگهای متمدن جهان تاثیر بسزایی داشته
اند و ملت بزرگ ایران با پیشینه فرهنگی درخشان و
قدمتی به بلندای تاریخ  ،معرف مصادیق بارزی است که
در صیانت از این امانت ارزشمند شهرت جهانی داشته و
بر خود وظیفه ميدانند که اندیشه واالی این چهرههای
تابناک را ارج نهند و مقام شامخشان را پاس بدارند.
استاد فرهیخته و عالم توانا روانشاد «دکتر محمد ابراهیم
باستانی پاریزی» از زمره مردان بزرگ و توانمندی
بود که علم و ادب ایران زمین بر او مباهات نموده ،
ایشان را از مفاخر بی بدیل و جاودانه ای ميداند که در
روزگار معاصر با پرورش بوستان تاریخ این مرزوبوم بر
ماندگاری سپهر فرهنگ این ملک کهن همت گماشته
اند  .دانشگاه تهران به عنوان «نماد آموزش عالی کشور
»بر خود ميبالد که عرصه فعالیتهای علمی بزرگمردی
چون باستانی پاریزی بوده و بی تردید پاسداشت مقام
واالی وی را وظیفه خود ميداند.
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دستگیری دزد حرفهای به اتهام زورگیری
از کارمندان شرکت ایرانسل
سارق زورگیر که با استفاده از سالح سرد روی پل هوایی مقابل شرکت ایرانسل اقدام به
زورگیری از مردم و بهویژه کارمندان این شرکت میکرد ،در عملیات غافلگیرانه پلیس پایتخت
دستگیرشد.
به گزارش شرق ،درپی ارجاع چندین فقره گزارش و شکایات شهروندان تهرانی مبنی بر اینکه
از سوی فردی در روی پل هوایی مقابل شرکت ایرانسل در آدرس خیابان شهید علیدوست از آنها
زورگیری شده ،پروندهای در این ارتباط در کالنتری پاسداران تشکیل شد و تیمی ویژه از مأموران
تخصصی این یگان مسئولیت رسیدگی به پرونده را بر عهده گرفتند.
در ادامه تحقیقات گسترده پلیسی آغاز شد و مأموران با بهکارگیری شیوههای نوین پلیسی
دریافتند در دو سال اخیر تعدادی از شهروندان و همچنین کارمندان شرکت ایرانسل از سوی
فردی مورد زورگیری قرار گرفتند .به دنبال حساسیت موضوع ،جلسه اضطراری پیشگیری از
سرقت با حضور معاونان تخصصی تشکیل و با بررسی ،آخرین شگردها و راهکارها ،ارزیابی،
تجزیه و تحلیل شد.
طبق بررسی انجام شده ،مشخص شد بیشترین وقوع سرقتهای اعالمی در زمان ساعت ورود
و خروج پرسنل شرکت ایرانسل در دو نوبت صبح و عصر بوده و به صورت زورگیری با سالح سرد
اتفاق افتاده است .در ادامه مأموران به صورت نامحسوس پل عابر پیاده را تحت کنترل قرار دادند
و موفق شدند ،متهم را دریک عملیات غافلگیرانه ،درحالیکه یک قبضه سالح سرد غیرمتعارف در
دست داشت و روی پل هوایی ایستاده بود ،شناسایی و درحالیکه حین دستگیری اقدام به مقاومت
و فرار کرد ،بازداشت و دستگیر کنند .رضا صادقیپور ،رئیس کالنتری پاسداران درباره این خبر به
باشگاه خبرنگاران جوان گفت متهم پس از دستگیری به کالنتری منتقل شد و با بررسی سوابق
متهم مشخص شد وی سه فقره محکومیت کیفری دراینباره داشته است که ضمن اطالعرسانی
به مالباختگان از آنها دعوت شد برای شناسایی متهم به کالنتری مراجعه کنند .شاکیان با مواجهه
حضوری متهم را شناسایی کردند و در ادامه پسر جوان به  ٢٠فقره سرقت دیگر نیز معترف شد.

دستگیریمردجنایتکار
به اتهام قتل هولناک زن  35ساله در بندرعباس
رييس پليس آگاهي فرماندهي انتظامي هرمزگان گفت :ماموران با كار شبانه روزي هويت
مقتول را كه زني  ٣٥ساله بود ،شناسايي و قاتل دستگير كردند.
به گزارش اعتماد ،حسن اصلحي افزود :در ادامه اين كشف با حضور پزشكي قانوني و
آزمايشهاي تخصصي هويت ،مابقي جسد با سر بريده تطبيق داده شد و با تالش ويژه ماموران،
قاتل آن نيز شناسايي و دستگير شد.
ساعت٢٢جمعه١٣آذرماه ،سر بريده شده زني٣٥ساله در يكي از سطلهاي زباله معابر عمومي
محلهنخلناخدايشهربندرعباسكشفشد.قراراستجزيياتپروندهپسازتكميلبازجوييها
اعالم شود.

كشف ۵۰۰هزار کیلو برنج قاچاق
با توقیف ۱۶فروند شناور قاچاقچیان
جانشینفرماندهمرزبانیناجا،ازتوقیف ۱۶فروندشناورقاچاقچیانوکشف ۵۰۰هزارکیلوبرنج
قاچاق در مرزهای جنوب غرب کشور خبر داد.
به گزارش مهر ،سردار احمد گراوند گفت :مبارزه با قاچاق یکی از وظایف اصلی مرزبانی ناجا
است که با کمک اطالعاتی مرزنشینان موفقیت های خوبی را در این زمینه به دست آورده ایم .وی
ادامهداد:مامورانپایگاههایدریابانیآبادانوماهشهربااشرافیتاطالعاتیدرعملیاتیغافلگیرانه
علیه قاچاقچیان در سواحل خلیج فارس۱۶،فروند شناور قاچاقچیان را شناسایی و توقیف كردند.
جانشین فرمانده مرزبانی ناجا افزود :ماموران در بازرسی از این شناورها ۵۰۰ ،هزار کیلو برنج
قاچاق را کشف و در این رابطه  ۳۲قاچاقچی را دستگیر کردند .وی در پایان ارزش ریالی این
محموله را بیش از  ۲۵میلیارد ریال اعالم کرد.
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شماره مکانیزه139430400901072478 :
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود سبحان گستر سیتا در تاریخ  1394/07/13به شماره ثبت  480099به شناسه
ملی  14005272104ثبت و امضای ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم
آگهی میگردد.
 موضوع شرکت :تهیه و تولید و بستهبندی وپخش و فروش کلیه فرآوردههای غذایی ،خشکبار ،حبوبات ،چایو قند و شکر و برنج و لبنیات و کیک و کلوچه ،صادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی ،اخذ و اعطای
نمایندگی و شعب مجاز داخلی و خارجی ،اخذ وام و تسهیالت از بانکها به صورت ارزی و ریالی .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 ،طرشت ،میدان تیموری ،ساختمان بصیر ،واحد  ،104کدپستی 1459975341 سرمایه شرکت :مبلغ  10000000ریال میباشد. اولین مدیران شرکت:خانم هانیه باصری به سمت رئیس هیات مدیره به شماره ملی  2460127571دارنده  100000ریال
سهمالشرکه.
خانم ریحانه باصری به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره به شماره ملی  2432789288دارنده 9900000
ریال سهمالشرکه برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند .دارندگان حق امضا:
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ،سفته ،بروات ،قراردادها و عقود اسالمی با امضای
مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
 اختیارات نماینده قانونی :طبق اساسنامهثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد.
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری -سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
146212
______________________________________________________
17927799622
		
شماره مکانیزه139430400901072097 :
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود رهاورد چوب ایرانیان در تاریخ  1394/07/13به شماره ثبت  480097به
شناسه ملی  14005272079ثبت و امضای ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع
عموم آگهی میگردد.
 موضوع شرکت:خرید ،فروش ،واردات ،صادرات ،تهیه و تولید،توزیع و بستهبندی کلیه کاالهای مجاز بازرگانیخصوصا مصالح ساختمانی ،ادوات اجناس و مصنوعات چوبی دکوراسیون داخلی و نماهای خارجی .اخذ وام و
تسهیالت ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی اعتباری ،دولتی و خصوصی .برپایی و شرکت در
کلیه همایشها،نمایشگاهها و سمینارهای داخلی و خارجی ،شرکت در مناقصات و مزایدات داخلی و خارجی،
اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور ،ترخیص کاال از کلیه گمرکات داخلی ،انعقاد قرارداد با کلیه
اشخاص حقیقی ،حقوقی ادارات و ارگانهای دولتی (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ
مجوزهای الزم).
 مدت شرکت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود -مرکز اصلی شرکت :تهران ،سعادتآباد ،بلوار بهزاد ،کوچه گل مریم ،پالک  ،10واحد  ،6کدپستی

جامعه

یکشنبه  13دی  - 1394شماره 699

شرایطوضوابطدریافتمستمریبیکاری
حداقل  ۶ماه سابقه بیمه برای دریافت مستمری بیکاری

مقرری بیمه بیکاری با توجه به شرایط
فرد مجرد و متاهل و همچنین نسبت به
داشتن سابقه بیمه پرداخت می شود که دارا
بودن حداقل  ۶ماه سابقه پرداخت حق بیمه
از جمله شروط آن است.
به گزارش مهر ،بیکاری یکی از مخاطرات
اجتماعی و اقتصادی است که بشر امروز را
بیش از گذشته تهدید میکند .حمایت از اقشار
بیکار و تامین معاش آنها یکی از دغدغه های
جدی هر جامعه ای به شمار میرود .برای حل
این مشــکل ،ایجاد کار و اشتغال دائم برای
بیکاران در اولویت است ،ولی در صورتی که
جامعه نتواند کار کافی در اختیار جمعیت رو
به تزاید بگذارد ،بیمه بیکاری تنها راه ممکن
برای تخفیف و کاهش اثرات ناشی از بیکاری
است.
ویژگی های بیمه بیکاری
بیمه بیکاری جزو حمایت های تامین
اجتماعی اســت ،که با وجود برخورداری
از فصول مشــابه ،در عین حــال دارای
خصوصیاتی منحصربه فرد نیز است ،این
خصوصیات ویژه عبارت اند از-۱ :موقتی
و کوتاه مدت بودن :مدت پرداخت مقرری
بیمه بیکاری کوتاه و دارای ظرفیت زمانی
محدود و خاصی است ،که براساس سابقه و
تعداد عائله فرد تعیین میشود .در حال حاضر
طول مدت پرداخت مقرری بیمه بیکاری در
ایران بسیار باالســت و تا سقف  ۵۰ماه را
دربرمیگیرد.
 -۲حقوق و مقرری بیمه بیکاری کمتر
از چیزی است که شخص در هنگام اشتغال
دریافت میکرده است .در حال حاضر رقم
پرداختی سازمان تامین اجتماعی در مورد
مقرری بیمه بیکاری از حداقل حقوق کمتر

نیست .
 -۳مقررات بیمه بیکاری در زمره قواعد
آمره است که دولتها نه تنها اجــرای آن را
تضمین میکنند ،بلکه بعضا خود نیز بخشی از
هزینه های آن را به دوش میکشند.
غیرمشموالن بیمه بیکاری
گروه های زیر از شمول قانون بیمه
بیکاری خارج هستند:
 -۱صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بیمه
شدگان اختیاری :این گروه از بیمه شدگان
به اختیار خود بیمه میشوند و با سازمان
تامین اجتماعی قرارداد بیمه منعقد میکنند.
بنابرایــن بیمه بیکاری جزو تعهدات سازمان
در قبال آنها نیســت .زیرا بیمه شده خود
مسئول پرداخت حق بیمه است ،لذا بیکار
شدن به صورت غیرارادی منتفی است .از
این گروه از بیمه شدگان حق بیمه بیکاری
دریافت نمیشود.
 -۲بازنشســتگان و ازکارافتادگان کلی:
کســانی که از مستمری ازکارافتادگی یا

بازنشستگی استفاده میکنند نمیتوانند همزمان
تحت پوشش بیمه بیکاری قرار داشته باشند
و مقرری مزبور را دریافت کنند .اما کسانی
که مستمری جزئی و یا مستمری بازماندگان
را دریافت میکنند ،همزمان میتوانند از مقرری
بیمه بیکاری بهره مند شوند.
 -۳اتباع خارجی
 -۴غیرمشموالن قانون کار :صرفا
مشموالن قانون کار میتوانند از حمایتهای
بیمه بیکاری بهره مند شوند.
شرایط پرداخت
مقرری بیمه بیکاری
مقرری بیمه بیکاری با وجود شرایط زیر
به بیمه شده پرداخت میشود :الف) بیمه شده
به صورت غیرارادی بیکار شده باشد .یعنی
بی اختیار از کار اخراج شده باشــد و یا بر
اثر اتفاقات غیرمترقبه و قهریه مثل ســیل،
زلزله ،جنگ و آتش سوزی و ...کار خود را
از دست داده باشد .بیمه شدگانی که به
علت تغییرات ســاختار اقتصادی کار خود

را به صورت موقت از دســت میدهند ،با
تشخیص وزارتخانه ذیربط و تایید شورای
عالی کار میتوانند از مقرری بیمه بیکاری
بهره مند شوند .بیکاری ناشی از قصور بیمه
شده در انجام کار که توسط هیئتهای حل
اختالف وزارت کار تایید شده باشد ،از موارد
بیکاری غیرارادی محسوب نمیشود و به
چنین شخصی مقرری تعلق نمیگیرد.
ب) از جمله شرایط پرداخت مقرری
بیمه بیکاری ،داشتن حداقل شش ماه سابقه
پرداخت حق بیمه است .برای کسانی که بر
اثر حوادث غیرمترقبه کار خود را از دست
میدهند ،این شرط الزم نیست .اینگونه
افراد در صورتی که سابقه پرداخت حق بیمه
آنان کمتر از شش ماه باشد ،با آنها مطابق
مشموالنی که شش ماه سابقه پرداخت حق
بیمه دارند ،برخورد خواهد شد.
ج)بیمه شده باید ظرف  ۳۰روز از تاریخ
بیکاری ،با اعالم مراتب به واحدهای کار و
امور اجتماعی محل ،آمادگی خود را برای
اشتغال به کار تخصصی خود یا کار مشابه
آن اعالم کند.
مدت پرداخت
مقرری بیمه بیکاری
مدت پرداخت مقرری بیمه بیکاری کوتاه
است ،زیرا پرداخت مقرری صرفا به منظور
جبران قطع موقت دستمزد به بیمه شده بیکار
تعلق میگیرد .که البته در ایران این مدت به
 ۵۰ماه میرسد.
بیمه بیکاری از خدمات و مزایای کوتاه
مدت سازمان تامین اجتماعی است که
مدت پرداخت آن براساس دو عامل زیر
تعیین میشود -۱ :تاهل یا تجرد و -۲سابقه
پرداخت حق بیمه

درخواست  ۸۰میلیونی ستاد دیه برای آزادی سرپرست یک خانواده  ۶نفره از زندان
ستاد دیه کشور با تشریح یک پرونده از خیرین
درخواست کرد برای آزادی یک زندانی جرایم غیرعمد
کمک کنند.
به گزارش مهر ،مرد میانسالی که قصد داشت یک
طبقه بر روی خانه اش بسازد تصمیم گرفت طی
قرارداد شفاهی با یک معمار قدیمی پی ساختمان را
محکم تر کرده و با آجر چینی بنایی را آغاز کند که
به دلیل جراحت شدید معمار کار ساختمان نیمه کاره
رها شد.
پس از اتمام عملیات اصلی ،سقف چینی این بنا
به همراه سایر امور باقی مانده مانند شیب بندی بام
و چیدمان دیوار جانپناه بدون هیچ مذاکرهای در مورد

قیمت و نحوه انجام کار به مقاطعه کار جدیدی واگذار
میشود .درست در روز اول کاری در حالی که معمار
در کنار دستگاه باالبر مستقر در پشت بام مشغول
باال کشیدن مخلوط بتن بود سیم مهار باالبر که یک
میلگرد حرارتی نمره شش و فرسودهای بود بریده شده
و با واژگونی مالت ساختمانی و متعاقبا سقوط باالبر
معمار بی خبر را هم با خود همراه میکند و معمار جان
می دهد.در ادامه صاحبخانه با حکم دستگاه قضائی به
دلیل عدم مهار موثر و قابل اطمینان دستگاه باالبر که
در حقیقت مخصوص مصالح ساختمانی نبوده و در
واقع چرخ چاه معمولی است به میزان  ۸۰درصد مقصر
حادثه شناخته میشود.

19819687661
 سرمایه شرکت:مبلغ  500000000ریال میباشد. اولین مدیران شرکت:آقای سیدحسین میرلطیفی به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره به شماره ملی  0078232732دارنده
 150000000ریال سهمالشرکه و خانم مریم محمودنیا به سمت نایب رئیس هیات مدیره به شماره ملی
 0063782359دارنده  50000000ریال سهمالشرکه و آقای سیدحمیدرضا میرلطیفی به سمت رئیس هیات
مدیره به شماره ملی  00620981497دارنده  300000000ریال سهمالشرکه برای مدت نامحدود انتخاب
گردیدند.
 دارندگان حق امضا :کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ،سفته ،بروات ،قراردادها و عقوداسالمی با امضای هر یک از اعضای هیات مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
 اختیارات نماینده قانونی :طبق اساسنامه(ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد)
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری -سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
146213
______________________________________________________
17927804253
			
شماره مکانیزه139430400901073478 :
آگهی تغییرات شرکت عمران پژوهان رضا با مسئولیت محدود به شماره ثبت  306619و شناسه ملی
10103428475
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوقالعاده مورخ  1394/06/04تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضای هیات مدیره به قرار ذیل برای مدت نامحدود انتخاب شدند.
آقای محمد کاظمی به شماره ملی( 498976983 :خارج از شرکا) به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره
آقای حسین قاسمزاده مشهدی به شماره ملی 0060954681 :به سمت رئیس هیات مدیره
آقای محسن قاسمزاده مشهدی به شماره ملی 0075696592 :به سمت نایب رئیس هیات مدیره
آقای محمد کاظم هوشمند به شماره ملی( 0075361442 :خارج از شرکا) به سمت عضو هیات مدیره
آقای رضا واحدی به شماره ملی( 0069065527 :خارج از شرکا) به سمت عضو هیات مدیره
آقای مهران سنایی نیا به شماره ملی( 0043446124 :خارج از شرکا) به سمت عضو هیات مدیره
آقای محمد وفادار گنجه به شماره ملی( 1465275932 :خارج از شرکا) به سمت عضو هیات مدیره
آقای محمدصادق صالحی به شماره ملی( 0602199719 :خارج از شرکا) به سمت عضو هیات مدیره
آقای محمد نوری جغناب به شماره ملی( 0077407644 :خارج از شرکا) به سمت عضو هیات مدیره
آقای فواد محمد زالی به شماره ملی( 0070249075 :خارج از شرکا) به سمت عضو هیات مدیره
خانم مهدیه سادات طباطبایی آزاد به شماره ملی( 0074548336 :خارج از شرکا) به سمت عضو هیات مدیره
آقای مهدی بابایی رگنی به شماره ملی( 2162298163 :خارج از شرکا) به سمت عضو هیات مدیره
آقای مجتبی صادقی چهارده به شماره ملی( 0082230072 :خارج از شرکا) به سمت عضو هیات مدیره
آقای علی شکوهی بیدهندی به شماره ملی( 0082230072 :خارج از شرکا) به سمت عضو هیات مدیره
آقای محمد امین حاجی مالعلی کنی به شماره ملی( 0082417288 :خارج از شرکا) به سمت عضو هیات مدیره
آقای جواد قاسم زاده مشهدی به شماره ملی( 0044122314 :خارج از شرکا) به سمت عضو هیات مدیره
آقای امیر عرفاتی به شماره ملی( 0453373429 :خارج از شرکا) به سمت عضو هیات مدیره

این مددجو که سرپرست یک خانواده  ۶نفره
است از تاریخ  ۲۸مهر ماه سال جاری به دلیل قتل
غیرعمد ارتکابی خود در زندان سپیدار استان خوزستان
محبوس است.
وی از کل طلب یک میلیارد و  ۳۲۰میلیون ریالی
خود مبلغی معادل  ۲۹میلیون تومان از ستاددیه
تسهیالت بانکی دریافت کرده و به میزان  ۲۳میلیون
تومان هم مسئولین ستاددیه شعبه استان خوزستان
طی فرآیند آزادی از شاکی او گذشت رضایتمندانه اخذ
کردهاند که در حال حاضر این زندانی واجد شرایط
تا رهایی به کمک  ۸۰میلیونی خیرین چشم دوخته
است.

آقای یونس بهزادی به شماره ملی( 3520914433 :خارج از شرکا) به سمت عضو هیات مدیره
 حق امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ،سفته ،بروات ،قراردادها و عقود اسالمیبا امضای آقایان حسین قاسمزاده مشهدی به سمت رئیس هیات مدیره و محسن قاسمزاده مشهدی به سمت
نایب رئیس هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی و اداری به امضای محمد کاظمی
به سمت مدیرعامل یا حسین قاسمزاده مشهدی به سمت رئیس هیات مدیره یا محسن قاسمزاده مشهدی به
سمت نایب رئیس هیات مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است.
با ثبت این مستند تصمیمات تعیین وضعیت حق امضا ،تعیین سمت مدیران انتخاب شده توسط متقاضی در
سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهیهای سازمان ثبت قابل دسترس میباشد.
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری -سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
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شماره مکانیزه139430400901073787 :
آگهی تغییرات شرکت بند پی فضا طرح با مسئولیت محدود به شماره ثبت  424430و شناسه ملی
10320777818
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوقالعاده مورخ  1394/06/11تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
با توجه به خروج سیدناصرالدین سیدموسوی به شماره ملی  5889829637و مهدی انصاری به شماره ملی
 0058261486از عضویت هیات مدیره محمد فتحی به شماره ملی ( 0064736822خارج از شرکا) و سارا
رحمتی به شماره ملی ( 0070538069خارج از شرکا) به سمت اعضای هیات مدیره برای شرکت برای مدت
نامحدود انتخاب گردیدند.
با ثبت این مستند تصمیمات انتخاب مدیران انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الترونیک 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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17927558909
		
شماره مکانیزه13943400901071078 :
آگهی تغییرات شرکت فنی و مهندسی کارآمدان سازه پیما با مسئولیت محدود به شماره ثبت  400794و شناسه
ملی 10320519235
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوقالعاده مورخ  1394/05/26تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای فرجاد سالک گیالنی به شماره ملی  0078793777به سمت رئیس هیات مدیره
آقای فرزام سالک گیالنی به شماره ملی  3873789248به سمت نایب رئیس هیات مدیره
خانم سیما فریدوند به شماره ملی  0075343096به سمت عضو هیات مدیره
آقای فربد سالک گیالنی به شماره ملی  0065947444به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره برای مدت
نامحدود انتخاب گردیدند.
کلیه اوراق و اسناد بهادار از قبیل چک و سفته و عقود و قراردادها و سایر نامههای اداری و عادی با امضای
مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره به همراه مهر شرکت میباشد.
با ثبت این مستند تصمیمات انتخاب و تعیین سمت هیات مدیره ،تعیین وضعیت حق امضای انتخاب شده توسط متقاضی
در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهیهای سازمان ثبت قابل دسترس میباشد.
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری -سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
146216
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دستگیری  2پسر جنایتکار به اتهام قتل زن  60ساله
مقیم سوییس برای سرقت  ۱۸۰میلیون تومانی از او در تهران

معمای قتل یک زن که جسدش پای درخت کاجی در
پایتخت کشف شده بود با اعترافات  ۲جوان فاش شد.
به گزارش همشهری ،هرچند اين دو جوان انگشت اتهام
را به سمت يكديگر نشانه گرفتهاند اما اقرار كردهاند كه بهخاطر
سرقت كارت 180ميليون توماني مقتول دست به جنايت زدهاند.
عصر 31مرداد امسال با پيدا شدن جسد زني پاي درخت كاجي
در جاده امامزاده داوود ،تحقيقات كارآگاهان جنايي پايتخت براي
كشف راز جنايت شروع شد .بررسيها نشان ميداد وي در محل
ديگري به قتل رسيده و پس از آن قاتل يا قاتالن جسد وي را
در آنجا رها كردهاند.
با حضور قاضي مديرروستا طي تحقيقات اوليه مشخص
شد كه حدود 12تا 24ساعت از زمان مرگ اين زن حدودا
45ساله گذشته است اما هيچ سرنخي كه هويت او را برمال كند
بهدست نيامد.درحاليكه تحقيقات در اين پرونده ادامه داشت
زني 3روز پس از كشف جسد به دادسراي جنايي تهران رفت
و خبر از ناپديد شدن خواهر 60سالهاش داد .مشخصاتي كه
او از خواهرش ميگفت با جسد زني كه پاي درخت كاج كشف
شده بود مطابقت داشت .با شناسايي هويت مقتول ،خواهرش
گفت :مقتول مقيم كشور سوئيس بود و به تازگي به تهران
آمده بود و به تنهايي زندگي ميكرد .او از چند روز پيش به
طرز مرموزي ناپديد شد و حتي موبايلش را هم در خانهاش جا
گذاشته بود .در اين مدت همه جا را دنبالش گشتم .حتي متوجه
شدم كه 180ميليون تومان از حسابش برداشت شده است تا
اينكه جسدش پيدا شد.
با افشاي اين حقايق تحقيقات كارآگاهان وارد مرحله تازهاي
شد .تيم تحقيق راهي خانه مقتول در غرب تهران شدند و در
تحقيق از سرايدار آنجا دريافتند كه قرباني حدود 20ساعت
قبل از كشف جسدش با كيسه زبالهاي در دست از ساختمان
خارج شده و ديگر برنگشته است .از سويي مشخص شد كه
180ميليون توماني كه از حساب وي برداشت شده صرف خريد

دالر از يك صرافي شده است .مأموران در ادامه تحقيقات خود
متوجه رفتوآمدهاي پسرجواني به خانه مقتول شدند؛ پسري كه
كارهاي او را انجام ميداد .اين پسر 22ساله بهعنوان تنها مظنون
پرونده تحت تعقيب قرار گرفت اما پس از جنايت به طرز مرموزي
ناپديد شده بود.
ماموران كه حدس ميزدند پسر جوان به نام مهدي از راز
جنايت باخبر باشد در نهايت توانستند مدتي قبل او را دستگير
كنند .پسر جوان اصرار داشت كه بيگناه بوده و از ماجراي قتل
زن مقيم سوئيس خبري ندارد .با اين حال كارآگاهان يقين
داشتند كه او راز جنايت را ميداند .بازجويي و تحقيق از تنها
مظنون پرونده ادامه داشت تا اينكه او سرانجام قفل سكوتش
را شكست و مدعي شد كه قتل توسط يكي از دوستانش به
نام جالل صورت گرفته است .او گفت :من و جالل بهخاطر
سرقت كارت عابربانك 180ميليون توماني مقتول ،نقشه قتل
او را كشيديم.
وي گفت :من در نزديكي خانه قرباني مغازه ساندويچي
داشتم .او چندين بار به مغازهام آمد كه همين باعث آشنايي ما
شد .من بيشتر كارهاي خانهاش ازجمله خريد و رفع خرابي و
تعميرات وسايل خانهاش را انجام ميدادم و در ازاي آن پولي
دريافت ميكردم تا اينكه چند وقت پيش مغازهام كه اجاره بود
را تعطيل كردم و در جست و جوي كاري مناسب بودم.
تصور ميكردم كه اين زن به من كمك ميكند تا كاري
دست و پا كنم اما او گفت «برو يك پرايد بخر و با آن مسافركشي
كن ».اين حرف او مرا عصباني كرد چرا كه او هزينههاي زيادي
براي كالسهاي موسيقياش پرداخت ميكرد و معلم خصوصي
داشت با اين حال حاضر نبود به من كمك كند ،درحاليكه من
خيلي هواي او را داشتم و حتي يكبار هم او را به سفر خارج بردم
و تمام هزينههايش را خودم پرداخت كردم.
وي ادامه داد :يكي از روزها كه بهشدت از دست او ناراحت
بودم جالل يكي از دوستانم نزد من آمد .ماجرا را برايش تعريف

كردم .جالل وقتي شنيد كه كارت عابربانك قرباني دست من
است و من خريدهاي خانهاش را انجام ميدهم وسوسهام كرد
تا هرچه پول در حسابش دارد را سرقت كنيم .جالل يك فرزند
بيمار داشت كه هزينه درمان او باال بود .از طرفي مشكل مالي
شديدي داشت كه اصرارهاي او باعث شد به مقابل دستگاه
خودپرداز بروم و ببينم چقدر پول در حسابش هست.
زن مقيم سوئيس هميشه به من ميگفت كه پول زيادي
در حسابش دارد و آن روز وقتي موجودي گرفتم متوجه شدم
180ميليون تومان پول در حسابش است .ابتدا ميخواستم پول
هايش را سرقت كنم اما او از طريق پيامك متوجه شد و كارت
عابربانكش را سوزاند و كارت جديد گرفت .همين باعث شد كه
نقشه قتل او را بكشيم.
شب حادثه با قرباني تماس گرفتم و به بهانه رفتن به مهماني
حوالي خانهاش قرار گذاشتم .در آنجا من دستهايش را گرفتم
و جالل وي را خفه كرد .پس از آن كارتش را سرقت كرديم و
به يك صرافي رفتيم .جالل از يك پيرزن و پسرش كه نميدانم
چطور آنها را ميشناخت ،خواست تا از صرافي دالر بخرند .وي
ادامه داد :سهم من پس از فروش دالرها 75ميليون تومان شد و
قصد فرار داشتم كه كه در نهايت گير افتادم.
اقرار نخستين متهم كافي بود تا مأموران تحقيقات خود را
براي دستگيري همدستش شروع كنند .بررسيها حكايت از اين
داشت كه او به يكي از شهرهاي جنوبي كشور فرار كرده است.
با انجام رديابيها در نهايت او عصر جمعه دستگير شد و به اداره
آگاهي تهران انتقال يافت .مرد جوان در بازجوييها انگشت اتهام
را به سمت دوستش مهدي نشانه گرفت و گفت روز حادثه قصد
كشتن زن ميانسال را داشتيم اما دلم به رحم آمد و نتوانستم
جانش را بگيرم ،براي همين دوستم مهدي او را خفه كرد .به
گزارش همشهري ،هماكنون تحقيقات از اين دو جوان توسط
كارآگاهان جنايي ادامه دارد تا مشخص شود كه كداميك از آنها،
قرباني را خفه كرده و جانش را گرفته است.

چوپان جوان ،دیدهبان راهزنان در جادههای خلوت مشهد!
چوپان کروالل هنگام چرای گوسفندانش ،افرادی را که
برای استراحت کنار جادههای خلوت مشهد اتراق میکردند
شناسایی میکرد و با ارسال پیامک برای همدستانش ،نقشه
زورگیری را کلید میزد.
به گزارش همشهری ،اعضاي اين گروه خطرناك از 2
هفته قبل با شكايت پدر و دختري تحت تعقيب پليس آگاهي
استان خراسان رضوي قرار گرفتند .ماجرا از اين قرار بود
كه پدر 64ساله و دختر جوانش سوار خودروي خود شدند تا
براي انجام كاري از يكي از شهرستانهاي خراسان رضوي
به مشهد بروند .آنها در حاشيه شهر مشهد كنار جاده توقف
كردند و مشغول صرف ناهار شدند غافل از اينكه يك چوپان
در آن حوالي آنها را زيرنظر دارد .مرد 64ساله كه هنوز از اتفاق
تكاندهندهاي كه براي او و دخترش رخ داده ،وحشتزده بود
درخصوص جزئيات آن به كارآگاهان گفت :من و دخترم در
يك منطقه تفريحي در حاشيه شهر توقف كرده و كنار جاده
نشسته بوديم.
درحاليكه مشغول صرف ناهار بوديم ناگهان 3جوان نقابدار
به سمت ما حمله كردند .آنها دستوپاي من و دخترم را بستند
و با تهديد پول و طالهاي دخترم را سرقت كردند .آنها اما
تنها به سرقت راضي نشدند ،مردان نقابدار با بيرحمي دخترم
را مورد ضرب و شتم قرار دادند و او را مورد آزار و اذيت قرار

دادند .هرچه التماسشان كردم به دخترم كاري نداشته باشند
بيفايده بود و آنها نقشه خود را عملي كردند.
مرد 64ساله در ادامه گفت :مردان شيطانصفت پس از
سرقت 2ميليون پول نقدي كه همراهمان بود و كارتهاي
عابربانك ،مدارك شناسايي و سوئيچ خودرو فرار كردند .در
چنين شرايطي من و دخترم به سختي خود را به كنار جاده
رسانديم و از خودروهاي عبوري كمك خواستيم و با كمك
آنها خود را به اداره پليس رسانديم.
با ثبت اين شكايت تكاندهنده ،تيمي از كارآگاهان پليس
آگاهي استان خراسان رضوي زيرنظر فرمانده انتظامي مشهد
تحقيقات خود را در اين خصوص آغاز كردند .در شرايطي كه
متهمان سعي كرده بودند هيچ ردي از خود به جا نگذارند،
كارآگاهان با انجام اقدامات اطالعاتي و پليسي موفق شدند
پس از گذشت چند روز مخفيگاه  2نفر از متهمان را شناسايي
كنند .آنها در كارگاهي در حاشيه شهر مشهد مشغول به كار
بودند.
كارآگاهان در عملياتي غافلگيرانه 2نفر از متهمان را
دستگير كردند.آنها در مواجهه حضوري با پدر و دختر چارهاي
جز اقرار نديدند و گفتندكه زاغزني باند را يك چوپان كروالل
بهعهده دارد .يكي از متهمان گفت :معموال جوان چوپان كه
گوسفندانش را براي چرا به حاشيه شهر مشهد ميبرد به

محض ديدن افرادي كه براي استراحت كنار جادهاي خلوت
توقف كرده بودند ،مشخصات آنها را براي من يا همدست
ديگرم پيامك ميكرد.
پس از آن من و دوستم به سمت محل مورد نظر ميرفتيم
و درحاليكه صورتهاي خود را با نقاب پوشانده بوديم با
كمك جوان چوپان دست و پاي طعمههايمان را ميبستيم
و اموالشان را سرقت ميكرديم .عالوه بر اين چنانچه زن يا
دختري همراهشان بود با تهديد به آنها تجاوز ميكرديم .پس
از اقرار اين دو متهم ،مأموران كالنتري طرق مشهد ،سومين
عضو باند كه چوپاني كروالل بود را دستگير كردند .او كه
زاغزن باند بود ،براي هر طعمهاي كه به همدستانش معرفي
ميكرد ،از اموال سرقتي درصد ميگرفت.در همين حال،
سرتيپ بهمن اميريمقدم فرمانده انتظامي استان خراسان
رضوي در اين خصوص گفت :اعضاي اين باند در بازجوييها
به 5فقره سرقت مشابه با همين شگرد اقرار كردند و گفتند كه
بيشتر طعمههايشان خانوادههايي بودند كه براي استراحت در
كنار جادهها توقف كرده بودند و آنها عالوه بر سرقت ،دست
به آزار و اذيت نيز ميزدند .به گفته وي ،اعضاي اين باند براي
انجام تحقيقات بيشتر و شناسايي شاكيان احتمالي ديگر در
اختيار كارآگاهان قرار گرفتهاند.

مرد  39ساله جنایتکار:

همسرم را در تاریکی کشتم تا چهره ام را نبیند
و بتوانم افراد ناشناس را عامل قتل معرفی کنم !
مرد  39ساله ای که با ضربات چماق ،همسرش را به طرز
فجیعی کشته بود هنگام بازسازی صحنه قتل گفت :او را در
تاریکی کشتم تا چهره ام را نبیند! و من بتوانم افراد ناشناس
را عامل این جنایت معرفی کنم !
به گزارش خراسان ،مردی که مدعی است همسرش را
به خاطر سرزنش های زیاد او به قتل رسانده ،در حالی که
توسط کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی،
تحت الحفظ به محل وقوع جنایت هدایت شده بود وقتی
وارد حیاط منزل مسکونی اش شد ،گویی صحنه قتل چون
سکانس های یک فیلم از مقابل چشمانش عبور کرد.
او در حالی که ابراز پشیمانی می کرد نگاهی به در
و دیوار منزلش انداخت و با دستانی لرزان مقابل دوربین
قوه قضاییه قرار گرفت تا در حضور قاضی ویژه قتل عمد،
چگونگی وقوع این جنایت هولناک را بازسازی کند.
«الف -ن» با بیان این که کاش برای یک لحظه
عصبانیتم را کنترل می کردم به تشریح ماجرا پرداخت و
به قاضی سید جواد حسینی گفت :از مدت ها قبل بیکار
بودم به طوری که برای تامین هزینه های اعتیادم دچار
مشکل شده بودم من پولی در بساط نداشتم و مخارج زندگی
ام را نیز پدرم تامین می کرد اما به خاطر دروغ هایی که
به همسرم گفته بودم او احساس می کرد من مبالغ زیادی
در بانک سپرده گذاری کرده ام و نمی دانست که پول های
حاصل از فروش خودرو پرایدم را کم کم از حساب بانکی
ام برداشت کرده ام.

متهم  39ساله این پرونده جنایی ادامه داد :از مدتی قبل
در خانه چنین وانمود می کردم که به کارگری مشغول هستم
و هر بار مقداری پول به همسرم می دادم اما در واقع سرکار
نمی رفتم و با پول هایی که از حسابم برداشت می کردم
هزینه های اعتیادم را می پرداختم .اگرچه همواره اختالفاتی
در زندگی من و همسرم بروز می کرد اما این اختالف ها
زمانی شدت گرفت که سال گذشته همسرم گردنبندش را
فروخت تا برای دختر  7ساله ام گوشواره و النگو بخرد آن
زمان من قول دادم تا طالهای همسرم را دوباره برایش
خریداری کنم ولی بعد از بیکاری دیگر نتوانستم به قولم
عمل کنم .از سوی دیگر نیز همسرم که فکر می کرد
من پول هایم را در بانک سپرده گذاری کرده ام مدام مرا
سرزنش می کرد.
دیگر از سرزنش های او خسته شده بودم چرا که او می
دانست من بیکارم! عصر روز حادثه نیز به خاطر همین موضوع با
همسرم مشاجره کردیم و من از منزل بیرون رفتم تا بتوانم پولی
از دیگران قرض کنم اما وقتی به سراغ یکی از بستگانم رفتم
و تقاضای  5میلیون تومان کردم او گفت :چگونه می خواهی
این مبلغ را به من بازگردانی ؟ من هم گفتم نمی توانم آن را
بازگردانم ولی حاضرم در مغازه ات شاگردی کنم تا این مبلغ
جبران شود! ولی او از پرداخت پول به من خودداری کرد .آن
روز فرزندانم را به خانه پدرم بردم و همسرم در خانه تنها ماند.
وقتی دوباره به منزل بازگشتم دیدم همسرم در اتاق خوابیده
است .مقداری موادمخدر از نوع تریاک را که در لوله بخاری

جاسازی کرده بودم برداشتم و آن را خوردم سپس داخل حیاط
آمدم و به فکر فرو رفتم .هنگامی که در حال قدم زدن بودن
ناگهان چشمم به چند چماقی افتاد که آن ها را از درخت توت
بریده بودم ناگهان فکر خطرناکی به ذهنم خطور کرد .یکی از
چماق ها را برداشتم و به داخل اتاق رفتم .هوا رو به تاریکی بود
من هم المپ برق را روشن نکردم تا همسرم چهره ام را نبیند
در همین حال ضربه ای با چماق به سرش کوبیدم و پس از آن
هم ضربات دیگر را فرود آوردم .متهم به قتل ادامه داد :اگرچه
همسرم با وارد شدن اولین ضربه جیغ کشید اما پس از آن دیگر
خاموش شد .در آن لحظه حواسم کامال جمع بود چرا که من نه
شیشه مصرف کرده بودم و نه مشروبات الکلی! بعد از این ماجرا
و در حالی که خون به در و دیوار اتاق پاشیده بود از منزل بیرون
آمدم و به سراغ پسر 13ساله و دختر  8ساله ام رفتم تا آن ها را
به منزل بازگردانم و چنین وانمود کنم که افراد ناشناسی مرتکب
قتل شده اند به همین خاطر هم چماق خون آلود را گوشه حیاط
انداختم که پسرم آن را دید و من فریاد زدم به آن چوب دست
نزند! من هیچ انگیزه دیگری به جز فشارهای همسرم برای
خرید گردنبند و سرزنش های او نداشتم و اکنون نیز از کرده
خودم بسیار پشیمانم!
گزارش خراسان حاکی است :در پی اعترافات صریح
متهم ،قاضی حسینی دستور پایان بازسازی صحنه قتل را
صادر کرد و بدین ترتیب مرد  39ساله ای که با چماق
سرزنش شیشه عمر همسرش را شکسته بود روانه زندان شد
تا این پرونده جنایی دیگر مراحل قانونی خود را طی کند.

دستگیری تبهکار حرفهای
به اتهام اخاذی باشگرد ارائه اینترنت رایگان
و هک گوشیهای هوشمند مراجعهکنندگان
فردی که با ارائه اینترنت رایگان از افراد اخاذی میکرد ،بازداشت شد.
به گزارش ایران ،سرهنگ سیدموسی حسینی رئیس پلیس فتای فرماندهی
انتظامیفارس گفت :این جوان با ارائه اینترنت رایگان از طریق وای فای به
هک گوشیهای هوشمند افرادی که از این وای فای به ظاهر مجانی استفاده
میکردند ،اقدام میکرد.
وی افزود :چندی پیش چند نفر از مردم با مراجعه به پلیس فتا اعالم کردند
فردی ناشناس که تمام اطالعات شخصی آنان را دارد ،با تهدید به انتشار این
اطالعات در فضای مجازی قصد اخاذی دارد.
رئیس پلیس فتای فرماندهی انتظامیاستان فارس گفت :با توجه به اینکه
اکثریت این افراد در یک محله و محدوده از شهر بودند تحقیقات در این زمینه
توسط کارآگاهان این پلیس آغاز و مشخص شد همگی این افراد از یک وایفای
رایگان بدون پسورد استفاده کردهاند.
حسینی ادامه داد :پس از اقدامهای فنی توسط کارشناسان این پلیس ،متهم
شناسایی و پس از کسب دستور مقام قضایی بازداشت شد.
وی افزود :متهم پسری  20ساله بود که برای دستیابی به اهداف پلید خود،
وای فای خود را بدون هیچگونه رمز و پسوردی درون منزل برای استفاده عموم
و در نتیجه سوءاستفاده از اطالعات قربانیان قرار داده بود.
رئیس پلیس فتای فرماندهی انتظامیاستان فارس از شهروندان درخواست
کرد به هیچ وجه از وایفایهای رایگان ارائه شده استفاده نکنند و همچنین
فایلهای شخصی خود را از روی گوشی یا تبلت و هرگونه دستگاه دیجیتال
حذف کنند و یا به حافظههای جانبی قابل حمل انتقال دهند و نگهداری کنند.

دستگیری  3پسر شرور
به اتهام تجاوز به عنف و سرقت اموال 2زن
جوان با حمله شبانه به خانه آنها در تهران
دزدان نقابدار که با ورود به خانه زن تنها
در شرق تهران پس از آزار و اذیت و تهدید،
حساب آنها را خالی کرده بودند ،در جریان
تحقیقات پلیسی شناسایی و دستگیر شدند.
به گزارش جا م جم 12 ،مهر امسال زنی 24
ساله هراسان در تماس با پلیس از ورود سارقان
متجاوز به خانهاش در تهرانپارس خبر داد.
بالفاصله ماموران کالنتری گلبرگ به خانه زن
جوان رفتند .زن جوان به نام نادیا در شکایتش به
ماموران گفت :پس از طالق از همسرم با دوستم
مهسا که او نیز از همسرش جدا شده بود ،تصمیم گرفتیم با اجاره خانهای مستقل
زندگی کنیم .هفته گذشته موفق شدیم این خانه را در محله تهرانپارس اجاره کنیم.
ساعت  4امروز زنگ خانه به صدا درآمد .مهسا بدون این که بپرسد چه کسی است،
در را باز کرد .دو پسر جوان قبل از این که موفق شویم صورتشان را ببینیم ،وارد خانه
شدند و داخل دستشویی رفتند .آنها پس از زدن نقاب به صورتشان در حالی که قمه و
چاقو همراه داشتند ،وارد سالن شده و ما را تهدید به قتل کردند.
وی اضافه کرد :از ترس نمیدانستم چکار کنم .دو پسر جوان با تهدید چاقو
به زور مرا مورد آزار و اذیت قرار دادند .آنها قصد داشتند مهسا را نیز مورد آزار
و اذیت قرار دهند که با التماسهای او از این کار منصرف شدند .مردان نقابدار
سپس با تهدید کارت بانکی من و دوستم را گرفتند و به همدستش که در خیابان
بود ،دادند .ساعتی بعد متوجه شدم سه میلیون و  800هزار تومان پول از حسابم
سرقت شده است .آنها از حساب مهسا نیز پنج میلیون تومان سرقت کردند و با
شکستن تلفن همراه ما ،از خانه فرار کردند.
در حالی که هیچ سرنخی از متهمان نبود ،اواخر آبان مردی ناشناس در تماس با
نادیا مدعی شد میداند سرقت و تجاوز توسط چه کسی رخ داده است .با شناسایی
صاحب تلفن همراه ،پسر  25ساله احضار و در بازجوییها مدعی شد نمیداند سرقت
و تجاوز کار چه کسی است و فقط سه روز قبل تلفن همراهش در اختیار دوستش
مهران بوده است .با به دست آمدن این سرنخ اوایل آذر پسر  19ساله دستگیر و در
بازجوییها با اعتراف به آزار زن  24ساله گفت :یک سال قبل با پسر جوانی به نام پدرام
در پارک آشنا شدم .اوایل مهر پدرام موضوع سرقت و آزار دو زن تنها را مطرح کرد که
من قبول کردم .چند روز بعد پدرام دو دوست دیگرش به نام میالد و سهراب را همراه
خود آورد و نقشه سرقت را کشیدیم .روز سرقت پدرام چهار ماسک و قمه را همراه
خودش آورد ،اما مدعی شد چون زنان او را میشناسند ،خودش داخل خانه نمیآید .من
و سهراب وارد خانه شدیم و با سرقت طالها و کارت بانکی آنها را در اختیار پدرام قرار
دادیم .بعد از سرقت از هر دو زن ،پدرام طالها و پولها را برای خودش برداشت و به
هرکدام از ما یک میلیون تومان داد.با اعترافات میالد ،دو متهم  20و  21ساله دیگر
پرونده نیز دستگیر و به جرمشان اعتراف کردند ،اما پدرام که متوجه شناسایی و
دستگیری همدستانش شده بود ،فرار کرد .پسر  19ساله نیز سرانجام پس از یک
ماه فرار شناسایی و چهارشنبه گذشته در مخفیگاهش در جنوب تهران شناسایی
و دستگیر شد و به طراحی نقشه سرقت و تجاوز به دو زن جوان اعتراف کرد.
با اعتراف چهار عضو باند سرقت و تجاوز به جرمشان ،علی وسیله ایزد موسی
بازپرس شعبه پنجم دادسرای ویژه سرقت دستور بازداشت اعضای باند را صادر
کرد .تحقیقات بیشتر از این متهمان در پلیس آگاهی آغاز شده است.
قاضی رضا ابوالحسنی ،معاون دادستان تهران و سرپرست دادسرای ویژه
سرقت در اینباره به جامجم گفت :دستگاه قضا با قاطعیت با باندهای سرقت
خشن و سازمانیافته برخورد میکند .اجازه نمیدهیم عدهای سودجو برای این
که به خواستههای خود برسند آرامش و امنیت مردم را به خطر بیندازند و تهران
را جوالنگاه خود بدانند .پایتخت امروز برای همه سارقان ناامن شده است و
دیگر هیچ سارقی نمیتواند به راحتی مرتکب سرقت شود .پرونده این مجرمان
به دادگاه ارسال میشود تا محاکمه و در صورت احراز ارتکاب جرم به سزای
کار خود برسند.
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جزئیات اجرای مرحله دوم جریمه ریالی به جای خدمت سربازی

جزئیات جدید کاهش  ۶تا  ۱۰ماهه
خدمت سربازی
معاون سازمان قضائی نیروهای مسلح گفت :دانشجویانی که پایان نامه های خود را
با موضوعات قضائی و حقوقی مرتبط با نیروهای مسلح ارائه کنند ،از امتیاز کاهش  ۶تا
 ۱۰ماهه مدت سربازی استفاده می کنند.
به گزارش مهر ،حجت االسالم محمدکاظم بهرامی در دیدار با اعضای کمیسیون
های معاونت قضائی و حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح با اشاره به اهمیت علم و
دانش در دین مبین اسالم گفت :بر اساس روایات ،با ارزش ترین مردم کسانی هستند
که از دانش بیشتری برخوردار باشند و کم ارزش ترین آنها هم کسی است که علم و
دانش وی کمتر است.
وی با تأکید بر اینکه نباید از تحقیق و پژوهش هیچگاه فاصله بگیریم ،افزود :نباید
با اخذ یک مدرک نسبت به فراگیری علم و دانش قانع شویم و تنها به آموخته های
قبلی متکی باشیم.
رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح با تأکید بر اینکه تحقیقات علمی برای تزیین
قفسه ها و کتابخانه ها نیست ،گفت :اگر ما بتوانیم از هر رساله و پایان نامه یک یا چند
نکته خوب علمی استخراج و آن را کاربردی کنیم ،موفق هستیم.
وی تدوین جزوات آموزشی برای نیروهای مسلح را مهم توصیف کرد و گفت :با
توجه به اهمیت مسئله آموزش در پیشگیری از جرایم ،این قابلیت وجود دارد که بتوانیم
روی محتوا و شکل جزوات تهیه شده کار بیشتری انجام دهیم و از آیات و روایات،
داستان ،مصداق ها و لطیفه نیز استفاده کنیم تا عمق و غنای بیشتری به آنها ببخشیم.
حجت االسالم بهرامی با اشاره به اهمیت اقدامات کمیسیون های معاونت قضایی
و حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح گفت :مجموعه اقدامات و تالش های این
کمیسیون ها در زمینه تدوین قوانین و مقررات ،پاسخ به استعالمات ،رفع ابهام ها،
جلوگیری از تشتت آراء و تالش برای ایجاد وحدت رویه موجب تعالی سازمان می
شود.
وی با اشاره به اقدامات ارزشمند سازمان قضایی نیروهای مسلح در جهت ارتقاء سطح
دانش کارکنان به ویژه قضات ،تصریح کرد :قضات دادسراها و دادگاه های نظامی از
دانشی خوبی برخوردارند ولی نباید به همین مقدار اکتفا کنیم بلکه مستمراً در پی ارتقاء
سطح دانش آنان باشیم.
معاون قضائی و حقوقی سازمان قضائی نیروهای مسلح هم در این جلسه به اقدامات
کمیسیون های این معاونت اشاره کرد و گفت ۲۵ :عنوان جزوه آموزشی ویژه سربازان
وظیفه و پایوران نیروهای مسلح در موضوعات کاربردی مختلف آماده شده و  ۲۵عنوان
دیگر نیز در دستور کار قرار دارد و امیدوارم بتوانیم آنها را در سال آتی ارائه نماییم.
حجت االسالم والمسلمین دکتر محمد مصدق گفت :فهرستی با صد عنوان پژوهشی
برای رساله مقطع دکترا دوره پودمانی با هماهنگی قوه قضائیه تهیه شده که همکاران در
صورت تمایل می توانند یکی از موضوعات را برای تحقیق خود انتخاب کنند.
وی افزود :افرادی هم به عنوان استاد ناظر در تهران و برخی استان ها تعیین شده
اند و همکاران می توانند آنان را به جای استاد راهنما برای نظارت به رساله خود تعیین
کنند.
معاون قضایی و حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح ادامه داد :این صد موضوع
به نوعی به اهداف سازمان قضایی نیروهای مسلح مرتبط است و ما می توانیم از نتیجه
این تحقیقات استفاده کنیم.
حجت االسالم مصدق با اشاره به اجرای طرح بهره گیری از نخبگان و افراد دارای
تحصیالت عالی گفت :با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح دانشجویانی که پایان نامه
های خود را با موضوعات قضائی و حقوقی مرتبط با سازمان و نیروهای مسلح ارائه کنند
پس از بررسی از امتیاز کاهش  ۶تا ۱۰ماهه مدت سربازی می توانند استفاده کنند.

______________________________________________________
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شماره مکانیزه139430400901073883 :
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود یسنا کانی کیمیا در تاریخ  1394/07/13به شماره ثبت  480106به شناسه
ملی  14005272347ثبت و امضای ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم
آگهی میگردد.
موضوع شرکت :برداشت و بهرهبرداری و تولید و فرآوری فیزیکی و شیمیایی و بستهبندی و توزیع و فروش و
واردات و صادرات کلیه مواد معدنی و شیمیایی ،واردات و صادرات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی انعقاد قرارداد با
اشخاص حقیقی و حقوقی اخذ و اعطای نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی شرکت در مناقصات و مزایدات
دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیالت از بانکها ،ایجاد شعب ،در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای الزم.
 مدت شرکت :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی شرکت :تهران ،شهران ،بلوار کوهسار ،خیابان شهید ادهمی ،مجتمع نفت،ورودی  ،3واحد ،9کدپستی 1488666761
 سرمایه شرکت :مبلغ  100000000ریال میباشد. میزان سهمآلشرکه هر یک از شرکاءاسالم نظری دارنده  45000000ریال به شماره ملی 4285346931
حاتم رحمتی دارنده  22500000ریال به شماره ملی 4283858846
عباسعلی رحمتی دارنده  22500000ریال به شماره ملی 0386359911
سیده معصومه اسدی سالک ده دارنده  2000000ریال به شماره ملی 2649219912
مسعود سایهبان دارنده  8000000ریال به شماره ملی 2590405693
 اولین مدیران شرکت:اسالم نظری کد ملی  4285346931به سمت رئیس هیات مدیره
حاتم رحمتی کد ملی  483858846به سمت نایب رئیس هیات مدیره
سیده معصومه اسدی سالک ده کد ملی  2649219912به سمت عضو هیات مدیره
عباسعلی رحمتی کد ملی  038635991به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره
برای مدت نامحدود انتخاب شدند.
 دارندگان حق امضا :کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و تعهدآور از قبیل چک ،سفته ،بروات با امضای متفقآقایان اسالم نظری و حاتم رحمتی و مسعود سایهبان و نامهها و مکاتبات عادی و اداری با امضای آقای مسعود
سایهبان 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
146217
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شماره مکانیزه139430400901073391 :
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود آرتا تجارت اشکان در تاریخ  1394/07/13به شماره ثبت  480105به شناسه
ملی  14005272292ثبت و امضای ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم
آگهی میگردد.
 موضوع شرکت :انجام کلیه فعالیتهای بازرگانی در زمینه خرید و فروش و تهیه و تولید و توزیع و پخش وبستهبندی و خدمات پس از فروش و صادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی اعم از لوازمات و محصوالت
و تجهیزات و مواد پزشکی و دندانپزشکی آزمایشگاهی و بیمارستانی در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای الزم
از وزارت بهداشت و درمان اخذ و اعطای نمایندگی داخلی و خارجی شرکت در کلیه نمایشگاههای داخلی و

تداوم اجرای طرح جریمه ریالی سربازی در سال آینده از موضوعاتی است که در
ماههای پایانی سال مورد توجه بسیاری از مشموالن قرار گرفته و این پرسش مطرح
میشود که آیا طرح جریمه ریالی در سال آتی نیز اجرا شده و اگر تصمیم بر اجرای
آن است ،شرایط به چه شکل خواهد بود .جانشین اداره سرمایههای انسانی ستاد کل
نیروهای مسلح ،در این باره توضیح داده است.
به گزارش ایسنا ،سردار موسی کمالی درباره سرانجام اجرای طرح جریمه ریالی
سربازی در سال آینده اظهار کرد :اظهارات متفاوتی در این خصوص مطرح میشود
اما آنچه که نظر ستاد کل نیروهای مسلح بوده و به عنوان پیشنهاد به هیات دولت نیز

اعالم شده این است که در سال آینده شرایط و مبلغ این جریمه تغییر خواهد کرد.
وی در توضیح بیشتر پیشنهاد ستاد کل نیروهای مسلح درباره طرح جریمه ریالی
سربازی گفت :از نظر ما این است که اگر در سال آینده بنا بر اجرای این طرح باشد،
اوال متقاضیان دارای  9سال غیبت و بیشتر از آن امکان بهرهمندی از این طرح را
خواهند داشت .به عبارتی دیگر تغییری در تعداد متقاضیان و افراد واجد شرایط ایجاد
نشده و کسانی که در سال  94نتوانستهاند نسبت به پرداخت جریمه ریالی اقدام کنند،
میتوانند با ثبتنام از این طرح بهرهمند شوند.جانشین اداره سرمایههای انسانی ستاد
کل نیروهای مسلح افزود :شرط دیگر این است که مبلغ جریمه میبایست اضافه شده
و حتی به دو برابر مبلغ فعلی برسد.
کمالی با تاکید بر اینکه نظر ستاد کل نیروهای مسلح بر این موضوع بوده و
براساس هر طرحی به غیر از آنچه که گفته شد ،بدون هماهنگی با ستاد کل است،
اظهار کرد :بنابراین پیشنهاد ما این است که با توجه به اینکه در سال آینده نیز بنا
نیست که در تعداد واجدین شرایط نسبت به امسال افزایشی اعمال شود ،لذا بهتر
است واجدینشرایط در مهلت مقرری که تا پایان دیماه برای ثبتنام جریمه ریالی به
آنان داده شده ،درخواست خود را ثبت کرده و با مقررات سال  94نسبت به پرداخت
جریمه ریالی خود اقدام کنند.جانشین اداره سرمایههای انسانی ستاد کل نیروهای مسلح
همچنین با اشاره به تشدید برخورد با مشموالن غایب افزود :برابر ماده  10و  63قانون
خدمت وظیفه عمومی روند تشدید مجازات مشموالن غایب در دستور کار قرار گرفته و
با افرادی که نسبت به تعیین تکلیف وضعیت سربازی خود اقدام نکردهاند ،مطابق قانون
برخورد خواهد شد.اخیرا گمانهزنیهایی درباره کاهش سنوات غیبت برای بهرهمندی از
جریمه ریالی سربازی مطرح شده بود که با اظهارات سردار کمالی ،مشخص میشود
که این موارد مورد تایید کل ستاد کل نیروهای مسلح نیست.

سناريوي دروغين سارقسابقه دار ،براي رهایی از زندان
مرد زنداني كه در سلولش حوصلهاش سر رفته
بود ،براي فرار از حبس ،سناريوي دروغين ارتكاب
يك فقره قتل را مطرح كرد.
به گزارش جوان 16 ،آذر ماه پسر جواني به نام
جاويد كه به اتهام سرقت در زندان مركزي تهران
حبس بود ،نامهاي به رئيس زندان نوشت و مدعي
شد قبل از اينكه به اتهام سرقت به زندان بيفتد،
مرد قاچاقفروشي را به قتل رسانده و االن به خاطر
عذاب وجدان اعتراف به قتل كرده است.
پس از طرح اين ادعا ،متهم به همراه پرونده به
دادسراي جنايي تهران منتقل شد و از سوي قاضي
مدير روستا ،بازپرس شعبه ششم ويژه قتل مورد
بازجويي قرار گرفت .متهم مقابل بازپرس همان
حرفهاي نامهاش را تكرار كرد و درباره حادثه گفت:
پس از اينكه پدر و مادرم از هم طالق گرفتند من
تنها و با دوستان ناباب آشنا شدم .بعد از آن بود
كه وارد كارهاي خالف شدم و با دوستانم سرقت
ميكرديم .ساعت  22و  30دقيقه شامگاه  25دي
ماه سال قبل بود كه از خانه مجرديام در قلعه حسن
خان به طرف خانه يكي از دوستان در حوالي دره
فرحزاد به راه افتادم.
در ميانه راه خودروي پرايدي هم سرقت كردم و در
حال رانندگي بودم كه دوستم از من خواست از همان
پاتوق هميشگياش كه در زير پل جناح در غرب

تهران بود ،از قاچاقفروشي به نام ارسالن برايش
مقداري مواد تهيه كنم .پس از اين به طرف پاتوق
رفتم و از ارسالن خواستم به من مواد بفروشد.
وقتي پولهايم را از جيبم بيرون آوردم ،او وسوسه
شد و به طرف من حمله كرد و با چاقويي كه زير گلويم
گذاشته بود ،تهديد كرد هر چه پول دارم به او بدهم .در
اين لحظه من هم چاقويم را آرام از جيبم بيرون آوردم
و ناگهان ضربهاي به گردنش زدم .ارسالن خونين نقش
بر زمين شد و من هم به خاطر اينكه شناسايي نشوم،
جسدش را به صندلي عقب منتقل كردم و با خودرو
به طرف جنوب شهر به راه افتادم .وقتي به جاده ساوه
رسيدم ،جسد را به صندوق عقب منتقل كردم و تصميم
گرفتم جسد را به منطقهاي دور دست منتقل و رها كنم
تا اينكه چند ساعت بعد در نزديكي شهرستان اسدآباد
همدان جسد را در درهاي انداختم و به تهران برگشتم.
مدتي بعد به جرم سرقت مقرون به آزار دستگير و روانه
زندان شدم تا اينكه به خاطر عذاب وجدان اعتراف به
قتل كردم.
پس از طرح اين ادعا ،متهم به دستور قاضي مدير
روستا براي تحقيقات بيشتر در اختيار كارآگاهان اداره
دهم پليس آگاهي قرار گرفت .تحقيقات مأموران
نشان داد در آن تاريخي كه متهم مدعي است
مرتكب قتل شده هيچ حادثهاي گزارش نشده است و
همچنين مأموران شهرستان اسدآباد هم اعالم كردند

خارجی اخذ وام و تسهیالت به صورت ارزی و ریالی گشایش اعتبار و السی برای شرکت نزد بانکها 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 خ آزادی مقابل دانشکده پزشکی بازار کاوه بلوک سی طبقه  3واحد  130کدپستی1313655636
 سرمایه شرکت :مبلغ  10000000ریال میباشد.لیست سهمالشرکه شرکا به شرح ذیل میباشد.
رزیتا محتشم دارای  5000000ریال سهمالشرکه
غزاله محتشم دارای  5000000ریال سهمالشرکه
 اولین مدیران شرکت:خانم غزاله محتشم به سمت نایب رئیس هیات مدیره به شماره ملی  - 0080000843خانم رزیتا محتشم به
سمت مدیرعامل و رئیس هیات مدیره به شماره ملی  0069793077برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند.
دارندگان حق امضا:
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ،سفته ،بروات و قراردادها و عقود اسالمی با امضای
مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است.
 اختیارات نماینده قانونی :طبق اساسنامه(ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد).
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری -سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
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شماره مکانیزه139430400901073199 :
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور طرح زرین خانه شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت  380910و
شناسه ملی 10320302500
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ  1394/07/01تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
مجید پورزعفرانی با شماره ملی  1281826650به سمت عضو و رئیس هیات مدیره
علیرضا ترابی مطلق فرد با شماره ملی  0072708883به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل
بهروز نوروزی با شماره ملی  3256121780به سمت عضو هیات مدیره
محمد رهبر با شماره ملی  0047786620به سمت عضو هیات مدیره
جمشید نورجاه با شماره ملی  0039898237به سمت عضو هیات مدیره
بهرام جاللی سروستانی با شماره ملی  5149547824به سمت عضو هیات مدیره
عباس قیومی جزه با شماره ملی  0075550547به سمت عضو هیات مدیره
لیال سادات سادات رسول با شماره ملی  0074853805به سمت عضو هیات مدیره شرکت انتخاب گردیدند .کلیه
اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ،سفته ،بروات ،قراردادها و عقود اسالمی با امضای مدیرعامل
و رئیس هیات مدیره مشترکا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
با ثبت این مستند تصمیمات تعیین سمت مدیران ،تعیین دارندگان 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
146219
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شماره مکانیزه139430400901073194 :
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور طرح زرین خانه شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت  380910و

كه در آن تاريخ هيچ جسدي را كشف نكردهاند .در
حالي كه بررسيها حكايت از آن داشت متهم دروغ
ميگويد ،مأموران پليس از جاويد خواستند محل
حادثه را نشان دهد كه وي دوباره در ادعايي گفت
دروغ گفته و اص ً
ال قتلي مرتكب نشده است.
صبح ديروز متهم مقابل قاضي پرونده گفت :چند
سال قبل در حالي كه هنوز نوجوان بودم پدر و مادرم
از هم جدا شدند .پس از اين زندگي من تاريك شد و
دوستان ناباب با من همراه شدند.
من تنها بودم و خالفكار تا اينكه به خاطر ارتكاب
چند فقره سرقت مقرون به آزار و سابقههاي قبلي با
حكم قاضي به  10سال حبس محكوم شدم و به
زندان افتادم .در زندان تنها بودم و هيچ كسي به
مالقاتم نميآمد .خيلي خسته شده بودم تا اينكه اين
نقشه به ذهنم خطور كرد .با خودم گفتم كه به دروغ
اعتراف به قتل ميكنم و هنگامي كه براي نشان
دادن محل حادثه بيرون ميروم از دست مأموران
فرار ميكنم ،اما االن فهميدم كه چه اشتباه بزرگي
را مرتكب شدهام و با اعتراف دروغ به قتل نهتنها
نميتوانم از زندان فرار كنم ،بلكه به طناب دار
نزديك ميشوم.
متهم پس از تحقيقات ،پرونده دروغين قتلش
بسته شد و به دستور بازپرس مدير روستا روانه زندان
شد.

شناسه ملی 10320302500
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ  1394/07/01تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
تعداد اعضای هیات مدیره به  8نفر افزایش یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصالح گردید.
با ثبت این مستند تصمیمات کاهش  /افزایش اعضای هیات مدیره انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق
الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهیهای سازمان ثبت قابل دسترس میباشد.
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری -سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
146220
______________________________________________________
17927801556
		
شماره مکانیزه139430400901072934 :
آگهی تغییرات شرکت تدبیر شار آزما با مسئولیت محدود به شماره ثبت  477105و شناسه ملی
14005142784
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوقالعاده مورخ  1394/06/29تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
 مانی رحمت شاهی به شماره ملی  04562756685به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره خارج از شرکامحمدرضا خلیلزاده هوجقان به شماره ملی  0083596143به سمت رئیس هیات مدیره
مریم زارعی به شماره ملی 0073060046به سمت نایب رئیس هیات مدیره
علی برادران هزاوه به شماره ملی  0534823157به سمت عضو هیات مدیره خارج از شرکا برای مدت یک
سال انتخاب شدند.
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ،سفته ،بروات ،قراردادها و عقود با امضای رئیس هیات
مدیره و مدیرعامل متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
با ثبت این مستند تصمیمات تعیین وضعیت حق امضا ،انتخاب و تعیین سمت هیات مدیره انتخاب شده توسط
متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهیهای سازمان ثبت قابل دسترس
میباشد.
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری -سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
146221
______________________________________________________
17927583067
			
شماره مکانیزه139430400901071019 :
آگهی تغییرات شرکت فن آوران تجهیزات نانو آزما با مسئولیت محدود به شماره ثبت  373433و شناسه ملی
10320233206
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1394/05/24تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
 محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس :خیابان 16آذر -ساختمان کمال الدین بهزاد پالک -78واحد،706کدپستی 1417994513 :تغییر یافت و ماده مربوطه به شرح فوق اصالح گردید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور  -اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران
148731
---------------------------------------------------------------------17927579816
			
شماره مکانیزه139430400901071958 :
آگهی تغییرات شرکت یکتا انتخاب ساختار با مسئولیت محدود به شماره ثبت  445339و شناسه ملی
10260581392
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1394/05/10تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
 محل شرکت به تهران خیابان شریعتی باالتر از خیابان خواجه عبداله روبروی پارک شریعتی پالک 985ساختمان کسری طبقه 4واحد  ، 13کدپستی 1661718838 :تغییر یافت و ماده مربوطه به شرح فوق اصالح
گردید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور  -اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران
148732
----------------------------------------------------------------------
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جانشین رییس سازمان وظیفه عمومی :

اکنون بهترین زمان تعویض
کارتهای سربازی قدیمی
با کارت هوشمند است

جانشین رییس سازمان وظیفه عمومی ناجا از تعویض
کارتهای پایان خدمت و معافیت قدیمی بیش از 9
میلیون نفر خبر داد و اعالم کرد که در حال حاضر بهترین
فرصت برای تعویض کارتهای قدیمی کسانی است که
تاکنون نسبت به تعویض آن اقدام نکردهاند.
سردار ابراهیم کریمی در گفتوگو با ایسنا ،درباره
روند تعویض کارتهای پایان خدمت و معافیت قدیمی با
کارتهای هوشمند اظهارکرد :همچنان روند تعویض این
کارتها ادامه دارد و از دی ماه سال  90که اجرا این طرح
آغاز شد تاکنون بیش از  9میلیون کارت قدیمی اعم از
معافیت و پایان خدمت تعویض شده است.
وی درباره اینکه روند تعویض کارتهای قدیمی تا
چه زمانی ادامه خواهد داشت؟ گفت :همچنان متقاضیان
و افرادی که نسبت به تعویض کارت خود اقدام نکردهاند
میتوانند با مراجعه به دفاتر پلیس 10+نسبت به تعویض
کارت خود اقدام کنند اما همانطور که بارها گفته شده است
تمامی کارتهای قدیمی فاقد اعتبار بوده و دیگر خدمات
به این دسته از کارتها ارائه نمیشود .در حقیقت افرادی
که کارت خود را تعویض نکردهاند از محرومیتهای
اجتماعی مشموالن غایب بهرهمند خواهند بود که یکی از
نمودهای آن در سفر اخیر به عتبات بود .در این ایام شمار
قابل توجهی از متقاضیان درخواست اخذ گذرنامه داشتند
اما با توجه به اینکه کارت خود را تعویض نکردهبودند
امکان ارائه خدمات به آنان وجود نداشت.
جانشین رییس سازمان وظیفه عمومی ناجا با اشاره به
آندسته از افرادی که تاکنون نسبت به تعویض کارت خود
اقدام نکردهاند ،گفت:در حال حاضر با توجه به حجم کاری
سازمان وظیفه عمومی ناجا و همچنین دفاتر پلیس 10+
بهترین زمان برای ثبت درخواست تعویض کارتهای
معافیت و پایان خدمت قدیمی است و کارتهای هوشمند در
زمانی کمتر از یک ماه در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت.
از این رو توصیه ما به این افراد این است که زودتر نسبت به
تعویض کارتهای خود اقدام کنند.
اصل و تصویر پشت و رو کارت ملی ،اصل شناسنامه
عکسدار به همراه تصویر صفحه اول و توضیحات ،دو
قطعه عکس  3×4صرف ًا رنگی فقط با زمینه سفید و تمام
رخ ،مطابق با شئونات اسالمی فاقد زیور آالت ،کراوات
یا هرگونه پیرایش مو و محاسن ،اصل و تصویر آخرین
مدرک تحصیلی یا گواهی مربوطه در صورتی که وضعیت
تحصیلی نسبت به گذشته تغییر کرده باشد و اصل کارت
معافیت یا پایان خدمت قبلی که دارای مهر طالکوب
بوده ،شماره سریال آن مشخص و با اطالعات ارائه شده
از سوی متقاضی مطابقت داشته باشد از جمله مدارک
موردنیازی است که متقاضیان تعویض کارتهای پایان
خدمت باید هنگام مراجعه به دفاتر پلیس 10+به همراه
داشته باشند.
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سرمايهگذاريدزدانحرفهایطالوجواهر
دربخشامالكدرتهران!
رديابي دوربينهاي مداربسته از ترمينال غرب تا چهارراه
گلوبندك تهران سبب شد تا كارآگاهان پليس آگاهي
سارقان جواهرات طالفروش دورهگرد را دستگير كنند.
اعضاي اين شبكه با فروش طالها پول آن را در بخش
امالك سرمايهگذاري كرده بودند.
به گزارش جوان ،دهم آبان ماه بود كه اين پرونده به
دستور قاضي عموزاد ،بازپرس شعبه چهارم دادسراي ناحيه
 34روي ميز كارآگاهان پايگاه پنجم پليس آگاهي تهران
قرار گرفت .شاكي خودش را طالفروشي دورهگرد معرفي
كرد و گفت چند سال است كه در كار خريد و فروش طال
كار ميكنم .چند روز از هفته از شهرستان راهي تهران
ميشوم و طالهايم را به چند مغازهدار حوالي چهارراه
گلوبندك ميفروشم .امروز هم  5/5كيلو طال همراهم بود.
از متروي  15خرداد خارج شدم و داشتم به طرف مغازه
مشتريها ميرفتم.
داخل يكي از كوچهها دو مرد جوان از پشت سر من را
گرفتند .كتكم زدند و من را به داخل يك خودروي تيباي
سفيدرنگ كه راننده و مرد جواني داخلش بودند ،كشاندند.
آنها چاقو و شوكر داشتند و شروع به شكنجه من كردند.
راننده حركت كرد .در مسير طالهايم را كه داخل جليقهام
جاسازي كرده بودم ،سرقت كردند .سرانجام هم من را در
بزرگراه فتح ،روبهروي شركت سامان سالمت از خودرو به
بيرون پرتاب كردند و گريختند.
بعد از مطرح شدن شكايت ،كارآگاهان مطمئن شدند كه
سارقان ،شاكي را از پايانه غرب تا چهارراه گلوبندك دنبال
کرده بودند و در فرصت مناسب طالهايش را سرقت كردند.
آنها در اولين گام دوربينهاي مداربسته را در روزهاي
مختلف هفته بررسي كردند و تصوير مرد ميانسالي را كه
گام به گام در تعقيب شاكي بود ،به دست آوردند .تصوير به
دست آمده كنار تصاوير موجود در بانك مجرمان سابقهدار

قرار گرفت و مشخص شد كه مرد  45ساله که محمد امين
نام دارد و از مجرمان سابقهدار است .در سوابق محمد امين
آمده بود كه وي به اتهام سرقت مسلحانه ،قاچاق اسلحه و
مهمات ،صدور چكهاي جعلي و ورود و خروج غيرقانوني
به كشور بازداشت شده بود.
وقتي شاكي اين مرد را به عنوان يكي از مهاجمان
شناسايي كرد ،مخفيگاه متهم در غرب كشور شناسايي
شد .پس از آن بود كه كارآگاهان با گرفتن نيابت قضايي
راهي محل زندگي متهم شدند و او را بازداشت كردند .متهم
در اولين بازجوييها به جرمش اقرار كرد و سه همدستش
منصور  48ساله ،رضا  39ساله و كامبيز  35ساله را به
پليس معرفي كرد .بعد از آن مخفيگاه منصور و رضا در يكي
از شهرهاي مرزي غرب كشور شناسايي شد و دو متهم
بازداشت شدند .آخرين عضو باند هم در تهرانسر بازداشت
شد.
محمدامين خودش را سركرده باند معرفي كرد و گفت:
مدتي قبل به بهانه خريد سكه و ارز اطراف چهارراه گلوبندك
پرسه ميزدم كه طالفروش دورهگرد را ديدم .فهميدم كه با
خودش طالي زيادي حمل ميكند به خاطر همين ماجرا را
براي دوستانم منصور ،رضا و كامبيز توضيح دادم و تصميم
به سرقت طالها گرفتيم .چند هفته مرد طالفروش را زير
نظر گرفتيم .روز حادثه با اطمينان از اينكه مقدار زيادي
طال به همراه دارد ،نقشه خودمان را عملي كرديم .طالها
را به قيمت  350ميليون تومان فروختيم و بين خودمان
تقسيم كرديم.
سرهنگ كارآگاه احمد نجفي ،رئيس پايگاه پنجم پليس
آگاهي تهران بزرگ گفت :در ادامه تحقيقات مشخص شد
كه سارقان پس از فروش طالها در شهرستان زمين و ملك
خريدهاند .وي گفت :اعضاي باند با صدور قرار قانوني روانه
زندان شدند.

دستگیری هکر  17ساله به اتهام سرقت از حسابهای بانکی
پسر  17سالهای که با راهاندازی
یک درگاه اینترنتی جعلی بانکی به
بهانه فروش شارژهای تلفن همراه
به حساب مردم نفوذ کرده و موجودی
حسابشان را خالی میکرد بازداشت
شد.
به گزارش جامجم  ،هفته گذشته
مرد مغازهداری در تماس با مرکز
فوریتهای پلیسی  110مدعی شد
پسر  17سالهای برای خرید محصوالت
رایانهای به فروشگاه وی آمده و با
سفارش چند نمونه از کاالهایش آن
را خریده و مدعی شده که کیف پولش
به سرقت رفته و اکنون نمیتواند پول
کاالهایی که خریده را بپردازد .بنابراین
از مرد مغازهدار خواسته تا شماره کارت
بانکیاش را به وی بدهد تا یک ساعت
دیگر پول را واریز کند .مرد مغازهدار با
مشکوک شدن به این خواسته پسر 17
ساله اجازه برداشتن رایانه و لپتاب را
به او نمیدهد و از وی میخواهد که
پس از پرداخت پول کاالهای خریداری
شده را تحویل بگیرد.مرد فروشنده با
توجه به اصرارهای خریدار مبنی بر

17926860994
			
شماره مکانیزه139430400901051785 :
آگهی تغییرات نیلوفران آبی پردیس با مسئولیت محدود به شماره ثبت  196863و شناسه ملی
10102387241
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1394/05/11تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
 آقای :مصطفی ادیبی به کدملی 0322675294دریافت 1000000ریال از صندوق شرکت از شرکت خارجگردید .سرمایه شرکت از  11000000ریال به  10000000ریال کاهش یافت درنتیجه ماده اساسنامه به شرح
مذکور اصالح میگردد و اسامی شرکا به شرح ذیل می باشد :محمدتقی شادی به کدملی  0072823259دارای
 5000000ریال سهم الشرکه و مجید علیخانی به کدملی  0569908736دارای  5000000ریال سهم الشرکه
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور  -اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران
148733
---------------------------------------------------------------------17927582064
			
شماره مکانیزه139430400901070388 :
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود آرکا سیستم باهر درتاریخ  1394/07/07به شماره ثبت  479535به شناسه
ملی  14005258990ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم
آگهی میگردد.
موضوع شرکت :تعمیر و نگهداری ،خرید و فروش سخت افزار و تجهیزات کامپیوتر و شبکه ،عقد قرارداد با
کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ،خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی ،اخذ و اعطای
نمایندگی در سراسر ایران و جهان ،اخذ وام و تسهیالت ارزی و ریالی از کلیه موسسات و بانک های خصوصی و
دولتی ،شرکت در مناقصات و مزایدات ،شرکت در کلیه همایش ها ،نمایشگاه ها و سمینارهای داخلی و خارجی،
پس از اخذ مجوزهای الزم بنا بر ضرورت.
مدت شرکت :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
مرکز اصلی شرکت:تهران خیابان شریعتی کوچه ساری پالک 2واحد 3کدپستی 16396184453
سرمایه شرکت :مبلغ  200000000ریال می باشد.
الهامه زنده دل باهر به شماره ملی  1382013809دارای مبلغ  100000000ریال
رسول بابائی نوجه دهی به شماره ملی  1376686686دارای مبلغ 100000000ریال
اولین مدیران شرکت:
الهامه زنده دل باهر به شماره ملی  1382013809به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل
رسول بابائی نوجه دهی به شماره ملی 1376686686به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند.
دارندگان حق امضا:
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ،سفته بروات ،قراردادها و عقود اسالمی و اوراق عادی

بردن کاالهای خریداری شده و واریز
کردن پول آن به صورت اینترنتی به او
شک کرده و احتمال میدهد او قصد
سرقت یا کالهبرداری دارد.
پس از این تماس ،ماموران
در مغازه حاضر شده و با توجه به
تناقضگوییهای پسر نوجوان او را
برای تحقیقات به کالنتری منتقل
کردند که در آنجا اظهارات قبلی خود
را تکرار کرد.
متهم برای ادامه تحقیقات با انتقال
به پلیس فتای استان مرکزی بازجویی
شد و به کالهبرداریهای اینترنتی
متعددی اعتراف کرد.
متهم نوجوان در اظهاراتش گفت:
ابتدا یک سایت اینترنتی راهاندازی
کردم و در آن درج کرده بودم که اگر
قصد خرید شارژ تلفن همراه با قیمت
پایینتر و برنده شدن در قرعهکشی
را دارید از سایت ما خرید کنید .یک
درگاه بانکی جعلی راهاندازی کردم و
به این شیوه اطالعات حساب افرادی
که برای خرید شارژ به سایت مراجعه
میکردند را به دست آورده و حساب

آنها را خالی میکردم.
وی اضافه کرد :قصد داشتم تا
موجودی حساب دیگر کاربران را
هم برداشت کنم ،اما هنگامی که
برای خرید محصوالت رایانهای به
فروشگاهی رفته بودم تا پول کاالی
خریداری شده را اینترنتی از حساب
مردم بپردازم دستگیر شدم .عالوه بر
آن به بهانه آموزش هک نیز از چند
نفر کالهبرداری کردم.
سرگرد مصطفی نوروزی ،رئیس
پلیس فتای استان مرکزی با هشدار به
مردم از آنها خواست که اگر قصد خرید
اینترنتی دارند از سایتهایی استفاده
کنند که دارای نماد الکترونیکی باشد و
اگر خرید اینترنتی انجام دادند پول آن
را حضوری بپردازند و اینترنتی پرداخت
نکنند که به دام کالهبرداران اینترنتی
گرفتار نشوند .درگاه جعلی بانک یکی
از شیوههای کالهبرداران اینترنتی است
که به فیشینگ معروف است .استفاده
از موتور جستوجوگر برای پیدا کردن
سایت بانک باعث گرفتار شدن در دام
مجرمان اینترنتی میشود.

و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است.
اختیارات نماینده قانونی :طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور  -اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران
148734
---------------------------------------------------------------------17927581688
			
شماره مکانیزه139430400901071195 :
آگهی تغییرات شرکت مهندسین پویش صنعت ساختمان با مسئولیت محدود به شماره ثبت  210271و شناسه
ملی 10102517603
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1394/06/24تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای کامبیز رسا شماره ملی  0069078661به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره
آقای علی ابوالفتح زاده شماره ملی  0061803936به سمت رئیس هیئت مدیره
آقای بیژن کریمی شماره ملی  5809938450به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
آقای محمد رسا شماره ملی  0651633257به سمت عضو هیئت مدیره
خانم الناز ابوالفتح زاده شماره ملی  0068231075به سمت عضو هیئت مدیره
آقای علی جسمی شماره ملی  0651694205به سمت عضو هیئت مدیره ( خارج از شرکاء)
آقای شهاب الدین شهابی شماره ملی  0452299004به سمت عضو هیئت مدیره ( خارج از شرکاء)تعیین شدند.
کلیه اسناد و مدارک و اوراق بهادار با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور  -اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران
148735
---------------------------------------------------------------------17927580894
			
شماره مکانیزه139430400901071129 :
آگهی تغییرات شرکت مهندسین پویش صنعت ساختمان با مسئولیت محدود به شماره ثبت  210271و شناسه
ملی 10102517603
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1394/06/24تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
تعداد اعضای هیئت مدیره از  4نفر به  7نفر افزایش یافت و ماده مربوطه اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید.
آقای علی جسمی دارای کدملی  06516942205با دریافت مبلغ  1000000ریال معادل کلیه سهم الشرکه
خود از صندوق شرکت ،خانم صدیقه جسمی دارای کدملی  0651655171دریافت مبلغ  9000000ریال معادل
کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت ،آقای احمد ابوالفتح زاده دارای کدملی  1466930276با دریافت مبلغ
 3000000ریال معادل کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردیدند.
آقای علی ابوالفتح زاده دارای کدملی  0061803936با دریافت مبلغ  600000ریال از صندوق شرکت سهم
الشرکه خود را از مبلغ  4000000ریال به مبلغ  3400000ریال کاهش دادند.

جزييات قتل كارمند بنياد شهيد در ايالم
صبح روز هفتم ديماه كارمندان بنياد شهيد شهرستان ايالم در خيابان شهيد كشوري ديدند كه
يكي از همكارانشان بيحرف و درگيري با ضربه چاقوي مردي سالخورده به زمين افتاد .كارمندان
نه صداي درگيري شنيده بودند و نه از حالتهاي مرد قاتل وقتي وارد اداره بنياد شهيد شده بود
چيزيفهميدند.
به گزارش ايرنا ،مرد چاقو را در لباسش پنهان كرده بود .خيلي زود از پلههاي طبقه دوم ساختمان
باال رفته و چاقو را در شكم كارمند فرو كرده بود .مرد از اتاق مقتول بيرون آمد و آرام و خونسرد
پلههاي راهروي اداره را طي كرد و در حياط مركزي ايستاد .كارمندان و مردم وحشتزدهاي كه
در حياط مركزي اداره ايستاده بودند ديدند كه مرد بيهيچ حرفي منتظر رسيدن پليس ايستاده و در
نهايت خود را تسليم كرد.
كارمند بنياد شهيد در راه بيمارستان جان باخت
ماموران با حضور در اداره مشاهده كردند مردي چاقو به دست در حياط مركز ايستاده و مردم و
كاركنان آنجا وحشت زدهاند و از پليس ميخواهند تا او را دستگير كنند .ماموران متهم را كه مردي
 ۶۰ساله بود خلع سالح و به كالنتري منتقل كردند.
كارمند زخمي  ۵۰ساله در راه بيمارستان به دليل شدت جراحت و خونريزي جان داد و به اين
ترتيب پرونده براي پيگيري به پليس آگاهي ايالم واگذار شد .با گزارش اين جنايت به بازپرس
كشيك ويژه قتل دادسرا ،عامل جنايت براي تحقيقات تكميلي در اختيار كارآگاهان پليس آگاهي
استان ايالم قرار گرفت.به نقل از پليس خبر دادند متهم با اعتراف به قتل مرد كارمند در اظهاراتش
به پليس گفت :من در آبدانان زندگي ميكنم .در زمان جنگ تحميلي دچار موج انفجار و بيماري
اعصاب و روان شدم و حتي پرونده باليني در مطب يك پزشك دارم.
با توجه بهشرايطي كه داشتم به سختي هزينه زندگيام را تامين ميكنم .بنابراين با مداركي كه
از بيماريام داشتم ازدوسال پيش در اداره بنياد شهيد و امور ايثارگران پروندهاي تشكيل دادم تا به
عنوان فردي كه در جنگ آسيبديدهام از خدمات ارايهشده به اين افراد بهرهمند شوم .اما پس از دو
سال پيگيري به نتيجه نرسيدم تا اينكه روز دوشنبه براي بررسي پروندهام به اداره كل بنياد شهيد
و امور ايثارگران ايالم آمدم كه كارمند ميانسال اعالم كرد من شرايط الزم را براي دريافت كمك
مالي ندارم و پروندهام قابل رسيدگي و پيگيري نيست .با شنيدن اين حرفها بهشدت عصباني و از
آنجا خارج شدم .با تهيه يك قبضه چاقو دوباره به آنجا بازگشتم و سراغ مرد كارمند رفتم و با چاقو
ضربهاي به وي زدم .آن لحظه نميفهميدم چه كار ميكنم.
معرفي متهم براي بررسي سالمت به پزشكي قانوني
سرهنگ عليرضا گوهري ،رييس پليس آگاهي استان ايالم در اين باره گفت :تحقيق از متهم
ادامه دارد .با توجه به اينكه متهم به قتل اعالم كرده تحت نظر پزشك اعصاب و روان است،
تحقيقات اوليه در اين باره انجام و مشخص شد او از بيماري اعصاب و روان رنج ميبرد و تحت
درمان بوده است .با اين حال قرار است متهم براي بررسي سالمت رواني ،به پزشكي قانوني منتقل
شود.سليمان رستميان ،مديركل بنياد شهيد و امور ايثارگران گفت :حاج قدرتاهلل ناظميان استاد
فرهيخته دانشگاه آزاد اسالمي بود؛ او به عنوان رييس امور اداري ايثارگران معاونت تعاون و امور
اجتماعي ستاد استان ايالم هنگامي كه در حال خدمتگزاري به جامعه ايثارگران بود ،مورد تهاجم
مردي چاقو به دست در محل كار خود قرار گرفت و مظلومانه درگذشت.
او افزود :متهم به قتل هيچگونه وابستگي به جامعه ايثارگري نداشته است؛ حتي در محل وقوع
قتل هيچگونه درگيري لفظي ميان مقتول و عامل جنايت صورت نگرفته بود.

جانباختن  ۲۲۷نفر براثر گاز گرفتگی
در سال جاری
در هشت ماهه سال جاری  ۲۲۷نفر بر اثر مسموميت با گاز منوكسيد كرين در كشور جان
خود را از دست دادند ،اين رقم در مقايسه با مدت مشابه سال قبل كه آمار تلفات  ۲۴۹نفر بود
 ۸.۸درصد كاهش يافته است.
به گزارش مهر ،سازمان پزشکی قانونی کشور اعالم کرد :در  ۸ماهه امسال
 ۱۷۱مرد و  ۵۶زن بر اثر مسموميت با گاز منوكسيد كربن جان باختند كه بيشترين
آمار اين تلفات مربوط به استانهاي تهران با  ۴۲( ۶۰مرد و  ۱۸زن) ،خراسان
رضوي با  ۱۷( ۲۷مرد و  ۱۰زن) و فارس با  ۱۵فوتي( ۱۱مرد و چهار زن)
است.
بر اساس اين گزارش در آبان ماه سال جاري نيز آمار تلفات مسموميت با گاز منوكسيدكربن
با كاهش  ۱۱.۱درصدي مواجه بود .اين آمار از  ۶۳فوتي در آبان سال گذشته به  ۵۶فوتي در
مدت مشابه سال جاري كاهش يافت.

سرمایه شرکت از مبلغ  30600000به  17000000کاهش یافت و ماده قانونی اساسنامه اصالح گردید.
اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه هریک پس از کاهش به شرح زیر می باشد .آقایان:
علی ابوالفتح زاده شماره ملی  0061803936دارای  3400000ریال
کامبیز رسا شماره ملی  0069078661دارای  5100000ریال
بیژن کریمی شماره ملی  5809938450دارای  5100000ریال
محمد رسا شماره ملی  0651633257دارای  850000ریال
خانم الناز ابوالفتح زاده شماره ملی  0068231075دارای  2550000ریال
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور  -اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران
148736
---------------------------------------------------------------------17927581270
			
شماره مکانیزه139430400901071182 :
آگهی تغییرات شرکت مهندسین پویش صنعت ساختمان با مسئولیت محدود به شماره ثبت  210271و شناسه
ملی 10102517603
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ  1394/06/24تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضای هیئت مدیره برای مدت نامحدود بدین ترتیب انتخاب شدند .آقایان:
علی ابوالفتح زاده شماره ملی  ، 0061803936کامبیز رسا شماره ملی  ، 0069078661بیژن کریمی شماره ملی
 ، 5809938450محمد رسا شماره ملی ، 0651633257خانم الناز ابوالفتح زاده شماره ملی ، 0068231075آقایان
شهاب الدین شهابی شماره ملی  ( 0452299004خارج از شرکاء) وعلی جسمی شماره ملی ( 0651694205
خارج از شرکاء).
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور  -اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران
148737
---------------------------------------------------------------------17927576703
			
شماره مکانیزه139430400901068339 :
آگهی تغییرات شرکت پیام عنقا با مسئولیت محدود به شماره ثبت  127225و شناسه ملی 10101706190
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1394/05/25و مجوز شماره  11/24629مورخ
 1394/06/24اداره کل حمل ونقل و پایانه های استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
محل شرکت به تهران خیابان خالد اسالمبولی(وزراء) کوچه سوم پالک 24طبقه همکف و کدپستی 1513634311
تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور  -اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران
148138
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تشخیص جهش ژنتیکی سرطانی
با اپلیکیشنی جدید
دانشمندان موفق به ارایه اپلیکیشنی شده اند که درک آنها را از جهشهای
ژنتیکی منجر به سرطان متحول می کند.
به گزارش مهر ،این نوآوری توسط دانشمندان بیمارستان تحقیقاتی
کودکان سنت جود آمریکا ارایه و می توان آن را تالشی متفاوت برای توسعه
تکینکهای مربوط به تشخیص و درمان سرطان به شمار آورد.
آنچه که آنها ارایه کرده اند در واقع یک اپلیکیشن مبتنی بر وب و مجموعه
ای از داده هاست که ابزار تعاملی قدرتمندی را در اختیار پزشکان قرار می
دهند .با استفاده از این نوآوری ،درک دانشمندان از جهشهای ژنتیکی که به
سرطانهای مختلف منجر می شود افزایش می یابد.
این اپلیکیشن با نام  ProteinPaintارایه شده و جزئیات آن نیز در
نشریه  Nature Geneticsمنتشر شده است.
اپلیکیشن و مجموعه داده های مربوط به آن امکان بررسی ژن به ژن
جهشهای منتهی به سرطانهای مربوط به دوران کودکی را فراهم می آورد.
در حال حاضر ابزارهای مختلفی تصویرسازی توده های سرطانی وجود
دارد که دستیابی به اطالعات حیاتی آنها فرآیندی دشوار و چالش برانگیز است
اما حاال می توان امید داشت که از این اپلیکیشن برای ارایه این اطالعات
استفاده کرد.
به عنوان مثال این فناوری جدید نشان می دهد که جهشهای ژنتیکی
تشخیص داده شده در مرحله درمان هستند و یا در فاز بازگشت .همچنین
مشخص می شود این جهشهای مورد نظر در تمامی سلولها روی می دهد یا
تنها در سلولهای سرطانی.

کودکان مبتال به آلرژی،
در معرض استرس و افسردگی
مطالعات جدید نشان می دهد کودکانی که به آلرژی مبتال هستند ،بیشتر
در معرض اختالل اضطراب و افسردگی قرار دارند.
کودکان مبتال به آلرژی در معرض استرس و افسردگی هستند
به گزارش ایرنا به نقل از رویترز ،مطالعات محققان بیمارستان کودکان
مرسی در میسوری آمریکا نشان می دهد که ارتباط مستقیمی بین آلرژی و
اختالل اضطراب و افسردگی وجود دارد و برخی از انواع آلرژی ،عالیم این
اختالالت عصبی را تشدید می کند.
این مطالعه با بررسی  546کودک یک تا هفت ساله نشان می دهد که
کودکان مبتال به آلرژی ،در بزرگسالی زمینه بیشتری برای ابتال به اختالل
استرس و افسردگی دارند .محققان دلیل این ارتباط را مکانیسم بیولوژیکی
می دانند .همچنین دلیل این امر می تواند تحریک تولید هورمون های مغزی
کنترل کننده احساست توسط آنتی بادی های آلرژی باشد.
به گزارش کالج آسم و ایمونولوژی آمریکا ( )ACAAIحدود  50میلیون
آمریکایی از آلرژی فصلی رنج می برند .چمن ،گرده و گل و الی ،مهمترین
عوامل آلرژی زا هستند که به آبریزش ،عطسه ،سرفه ،سوزش چشم و خارش
منجر می شوند.
سلول های ایمنی بدن آنزیمی ترشح می کنند که باعث تورم بافت ها و
گشاد شدن عروق خونی می شود .دلیل تورم و قرمزی پوست نیز همین است؛
همچنین این آنزیم می تواند باعث بروز مشکالت تنفسی ،شوک و حمله قلبی
شود .دلیل تمام واکنش های آلرژیک همین آنزیم است که میزان آن در زنان
بیشتر از مردان است.
آلرژی باعث می شود که سلول های خاصی در بدن ،هیستامین تولید کنند.
ترشح این ماده باعث آبریزش بینی و اشک ریزش می شود که مشکل اصلی
افراد مبتال به آلرژی به شمار می رود.

داروی جدید سرطان سینه،
با قابلیت درمان سایر سرطان ها
کارشناسان اعالم کردند 'پالبوسیکلیب' Palbociclibیک داروی
خوراکی جدید در درمان سرطان سینه ،ظرفیت مقابله با سایر انواع سرطان
را دارد.
داروی جدید سرطان سینه ظرفیت درمان سایر سرطان ها را نیز دارد
به گزارش ایرنا به نقل از مدیکال اکسپرس ،پالبوسیکلیب با جلوگیری از
فعالیت آنزیم های  CDK4و  ،CDK6تقسیم سریع سلول های سرطانی
را هدف قرار می دهد .این دارو به واقع نخستین بازدارنده در برابر فعالیت
دو آنزیم یاد شده است که عملکرد آن برای درمان سرطان سینه تایید شده
است.
'آمی کالرک' از اعضای مرکز سرطان آبرامسون در دانشگاه پنسیلوانیا و
محقق ارشد در این مطالعه که نتیجه آن در  JAMA Oncologyمنتشر
شد ،گفت :تمامی سلول های زنده تقسیم سلولی دارند و از این رو ،ظرفیت
منحصر به فرد پالبوسیکلیب برای توقف روند تقسیم سلولی ،امکان کاربرد
گسترده تر دارد .استفاده از این دارو در کنار سایر روش های درمان سرطان
همچون شیمی درمانی ،هورمون درمانی و درمان هدفمند ،می تواند یک تاثیر
ترکیبی قوی در مقابله با انواع سرطان ها داشته باشد .به عنوان مثال ،افزایش
قابل توجه آنزیم  CDK4در سرطان های پوست و مری گزارش شده است.
در درمان هدفمند  Targeted therapyاز داروها و سایر مداخالت برای
شناسایی دقیق تر سلول های سرطانی و حمله به آنها بدون وارد کردن آسیب
چندان به سلول های عادی استفاده می شود.
به گفته محققان دانشگاه پنسیلوانیا ،پالبوسیکلیب تاثیرات جزیی روی
سلول های عادی به غیر از سلول های سفید خون به جا می گذارد ،این دارو
در تومورها موجب انقباض و به عبارت دیگر ،توقف رشد می شود .با مشاهده
عملکرد این دارو در هدف قرار دادن دو آنزیم  CDK4و  ،CDK6احتماال
از آن به صورت ترکیبی برای ارتقای کارایی سایر مولفه های ضدسرطانی
استفاده خواهد شد.

علمی
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انواع سرگیجه و راهکارهای درمان
یک فوق تخصص جراحی گوش با اشاره به تاثیر
عفونتهای گوش بر ایجاد سرگیجه در افراد گفت:
سرماخوردگی و آنفلوآنزا موجب عفونت گوش میشود،
بنابراین بهترین اقدام برای جلوگیری از پیشرفت
بیماری ،مراجعه به موقع به پزشک متخصص گوش،
حلق و بینی است.
دکتر حسن آبشیرینی در گفتوگو با ایسنا ،اظهار
کرد :سرگیجه یکی از عالمت های شایع است که
تکرار آن افراد را ناچار به مراجعه نزد پزشک می کند.
شاید به نظر برسد سرگیجه دلیل مهمی برای مراجعه
به پزشک نباشد اما عموم مردم باید بدانند یکی از
عوامل مهم ایجاد سرگیجه ،التهابات گوش است که
باید جدی گرفته شود.
وی با بیان اینکه عفونتهای گوش میانی و گوش
داخلی از عوامل ایجاد سرگیجه حقیقی در فرد است،
ادامه داد :عفونتهای مزمن و عفونتهای حاد گوش
میانی به ترتیب موجب پارگی پرده گوش و کاهش
شنوایی میشود و چنانچه این عفونتها درمان نشود
به ناحیه مننژ ،مخچه و مغز که محل تعادل بدن انسان
هستند ،سرایت میکند.
فوق تخصص جراحی گوش مرکز آموزشی درمانی
امام خمینی(ره) اهواز افزود :ابتال به بیماریهای
ویروسی مانند آنفلوآنزا یا سرماخوردگی ،گوش را دچار
تورم و التهاب میکند و به دنبال این عارضه ،عصب
تعادلی در گوش داخلی نیز ملتهب و فرد دچار سرگیجه
میشود.
آبشیرینی اظهار کرد :سرگیجه ناشی التهاب عصب
تعادلی ،ناگهانی است و زمانی که فرد قصد برخاستن از
جای خود را داشته باشد دچار این سرگیجه میشود که
این عارضه با احساس چرخش همراه است .سرگیجه
ناشی از این بیماری معموال بیشتر از یک هفته طول
میکشد تا برطرف شود.
وی عنوان کرد :بیماری منیر ( )Menierیکی
دیگر از بیماریهایی است که عامل سرگیجه در افراد
به شمار میرود .این بیماری به دنبال سرایت عفونت
گوش به ناحیه مننژ ایجاد میشود .سرگیجه در این
بیماری به صورت دورهای اتفاق میافتد و همیشگی
نیست البته این سرگیجه به صورت حملهای و شدید و
همراه با تهوع و استفراغ است و معموال مدت برطرف
شدن آن از چند دقیقه تا یکی دو روز طول میکشد.
فوق تخصص جراحی گوش مرکز آموزشی درمانی
امام خمینی(ره) اهواز ،کاهش شنوایی و وز وز گوش
را از دیگر عالئم بیماری منیر عنوان کرد و کفت :در

بیماری منیر داشتن یک رژیم غذایی کمنمک و پرهیز
از نوشیدن بیش از حد مایعات غیر ضروری مانند دوغ،
چای ،قهوه و نوشابه توصیه میشود .استعمال سیگار
نیز این بیماری را تشدید میکند.
آبشیرینی اظهارکرد :تومور عصب شنوایی یکی
دیگر از ضایعاتی است که با گوش داخلی ارتباط دارد
و موجب سرگیجه میشود .عالئم وجود این تومور
با عالئم بیماری منیر شباهت دارد .احساس صدا
در گوش ،کاهش شدید شنوایی و حتی ناشنوایی از
عوارض ایجاد این تومور در گوش داخلی است.
وی عنوان کرد :چون عصب شنوایی در مجاورت
مخچه قرار دارد ،چناچه تومور در این ناحیه بزرگتر
شود به مخچه فشار وارد میکند .این مشکل موجب
میشود بیمار دچار سرگیجه شده و هنگام ایستادن یا
راه رفتن تعادل الزم را نداشته باشد.
فوق تخصص جراحی گوش مرکز آموزشی درمانی
امام خمینی(ره) اهواز افزود :نوع دیگری از سرگیجه
با منشا بیماریهای گوش وجود دارد که یک عارضه
خوشخیم به شمار میرود و به دنبال مشکالتی در
مهرهها و عضالت گردن اتفاق میافتد .این نوع
سرگیجه دلیل عمده مراجعه بیشتر افراد به مراکز
درمانی است.
آبشیرینی گفت :سرگیجه خوشخیم ،سرگیجه
صبحگاهی نیز گفته میشود و زمانی که فرد صبح
از خواب بیدار میشود ،اتفاق میافتد .این سرگیجه
برخالف سرگیجههای ناشی از بیماری منیر و تومور
عصب تعادلی ،مدت زمان کوتاهی طول میکشد و
معموال با مصرف دارو قابل کنترل است .البته نوعی
سرگیجه در افراد میانسال نیز رخ میدهد که ناشی از
تغییر جهت گردن است.

مغز انسان دارای قابلیت یادگیری خندیدن
متخصصان علوم اعصاب و نوروفیزیولوژیست  ،با بررسی
«خنده» و چگونگی بوجود آمدن آن از نظر عصب شناسی
دریافته اند ،مغز انسان قابلیت یادگیری خندیدن را دارد و باید
آن را تمرین کرد.
به گزارش مهر ،دکتر شروین وکیلی نوروفیزیولوژیست
و جامعه شناس با اشاره به چگونگی بوجود آمدن خنده و
مسیرهایی که به هنگام بوجود آمدن خنده ،فعال می شود،
گفت :خنده ،اثر درمانی دارد و ضد درد است و انسان ،اگر بتواند
به هنگام درد ،بخندد ،معجزه خنده را در کاهش درد مشاهده
می کند.وی افزود :خنده ،یک انفجار سیستم لذت در مغز است

 .خندیدن ،یک پدیده پیچیده است که از سه الیه عصب
شناختی ،زبان شناختی و جامعه شناختی قابل بررسی است.
به گفته وی ،در زمان خندیدن  ۴۴ ،واحد حرکتی فعال می
شوند و تفاوت خنده با لبخند ،این است که در خنده ،عضالت
به صورت فعاالنه منقبض می شوند ،درصورتی که در لبخند
 ،عضالت منقبض نمی شوند.وکیلی با اشاره به اینکه بخش
پیش پیشانی مغز نقش اساسی در خندیدن دارد ،افزود :چون
این بخش در یادگیری انسان نیز حائز اهمیت است  ،لذا نتیجه
می گیریم که تولید خنده ،یاد گرفتنی است و همه ما شرایط و
توانایی  ،تولید آن را داریم.

ارتباط چاقی با بیماریهای
قلبی و عروقی ،سرطان
و دیابت
معاون وزیر بهداشت چاقی را عامل مهم
بیماریهای غیرواگیر نظیر سرطان ،دیابت و
بیماریهای قلبی و عروقی خواند و بر لزوم
اصالح الگوی غذایی و توجه به تحرک فیزیکی
تاکید کرد.
به گزارش ایسنا ،دکتر علی اکبر سیاری
در همایش تغذیه سالم با بیان اینکه افزایش
بیماریهای سرطان و قلب و عروق یک مشکل
جهانی است ،افزود :نرخ جهانی حوادث ترافیکی
در دنیا رو به کاهش است .حوادث ترافیکی
روزانه سبب مرگ  54نفر و معلولیت  110نفر
میشود که این مشکل مخصوص ایران است.
عالوه بر این ما مشکل اعتیاد را هم در کشور
خود داریم.
وی افزود :نرخ چاقی رو به افزایش است.
سازمان ملل به کشورهای عضو خود توصیه
کرده است که تا سال  2030از عوامل خطر
که شامل کم تحرکی ،رژیم غذایی ناسالم،
مصرف الکل و سیگار و همچنین فشار خون
باید کاسته شود .ساالنه  35میلیون نفر در دنیا
به علت بیماریهای غیرواگیر جان خود را از
دست میدهند که  28میلیون نفر از این رقم در
کشورهای جهان سوم است 15 .میلیون نفر در
ایران کم تحرک هستند  .همچنین  47میلیون
نفر نیز رژیم غذایی ناسالم دارند.
سیاری آمار مصرف ساالنه سیگار در کشور
را  63میلیارد نخ و هزینه آن را  10هزار میلیارد
تومان اعالم کرد و با اشاره به تصویب سند ملی
بیماریهای غیر واگیر از اجرای آن در چهار شهر
کشور به طور آزمایشی خبر داد.
وی تصریح کرد :از  380هزار مرگ سالیانه در
کشور  92هزار مورد آن متعلق به سکته قلبی43 ،
هزار مورد مربوط به سکته مغزی 1000 ،مرگ
مربوط به حوادث و  30هزار مورد نیز مربوط به
سرطان است .سالیانه در کشور  90هزار نفر مبتال
به سرطان میشوند که  30هزار نفر از آنها فوت
میکنند و دو هزار میلیارد تومان هزینه آن است.
سیاری با بیان اینکه مصرف کالری ،کم تحرکی
و عوامل ژنتیکی و محیطی باعث اضافه وزن
و چاقی میشود ،ادامه داد :اضافه وزن و چاقی
باعث بروز دیابت ،سرطان و انواع سکتههای
مغزی و قلبی میشود .زمانی که سلول چربی
به وجود آمد دیگر نمیتوان آنرا از بین برد و تنها
میشود آنرا کوچک کرد .ما باید میزان کالری
مواد غذایی را بدانیم و هر آنچه میخوریم را
محاسبه کنیم.
سیاری با اشاره به نقش آموزش و پرورش ،آموزش
عالی ،صدا و سیما ،مطبوعات و فضای مجازی و
همچنین مردم در کاهش میزان چاقی و کم تحرکی در
کشور افزود :تحرک باید تبدیل به فرهنگ شود .صنایع
نیز باید در این زمینه کمک کنند.

انجام موفقیت آمیز دومین عمل جراحی جنین در شیراز
جراحان شیرازی توانستند عمل جراحی قلب جنین را برای دومین بار در سطح کشورهای منطقه،
باموفقیتبهانجامبرسانند.
به گزارش مهر ،دکتر حمید آموزگار عضو تیم جراحی جنین دانشگاه علوم پزشکی شیراز با اعالم
این خبر گفت :این عمل جراحی ،بر روی یک جنین که دارای مشکل قلبی تشخیص داده شده بود،
انجامشد.
دکتر آموزگار با بیان اینکه این عمل جراحی در کشورهای منطقه بی سابقه بوده است ،ادامه داد :این
جنین ،دچار تنگی شدید دریچه ریوی و بطن راست قلب او ،کوچک تر از حد طبیعی بود که در صورت
انجام ندادن این جراحی ،تا پایان عمر از مشکل قلبی رنج می برد.
وی با اشاره به انجام این عمل جراحی ،به صورت گشاد کردن دریچه ریوی ،با کمک بالون ،افزود:
این عمل جراحی در بیمارستان مادر و کودک غدیر شیراز انجام شد و توانستیم زمینه رشد بطن راست
جنین را برای داشتن یک زندگی عادی پس از تولد ،فراهم کنیم.
آموزگار از راه اندازی مرکز تحقیقات جنین در شیراز گفت که چهار سال پیش با حضور استادان گروه
های جراحی کودکان ،زنان ،قلب اطفال ،نورولوژی ،یورولوژی و گروه دامپزشکی برای انجام برخی
پژوهش ها ،تشکیل شد.به گفته این عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز ،در این مراکز
ضمن تشخیص مشکالت جنین ،کار درمان مواردی مانند تنگی دریچه قلب ،دیافراگم ،کلیه و مغز
جنین پیش از تولد ،انجام می شود.
آموزگار گفت :انجام جراحی قلب جنین در سن ۲۰تا ۳۰هفتگی می تواند توام با یک زندگی طبیعی
برای او پس از تولد باشد؛ اما در صورت انجام ندادن این عمل ،خطر مشکل قلبی تا پایان زندگی و حتی
مرگ او وجود دارد که این جنین هم در سن مناسب ،مورد عمل جراحی قرار گرفت.

وی با اشاره به نخستین تجربه انجام این عمل جراحی در شیراز ،به عنوان نخستین مورد در
کشورهای منطقه که روز گذشته هم با موفقیتی دوباره تکرار شد ،افزود :نخستین مورد جراحی بر
روی جنینی بود که با سالمت متولد شد هم اکنون سه سال سن دارد و در معاینه های دوره ای هم
از سالمت او اطمینان یافته ایم.
این عضو تیم جراحی جنین در دانشگاه علوم پزشکی شیراز ،یادآور شد :دکتر حمید فروتن ،دکتر
مریم کسرائیان ،دکتر نسرین اسدی ،دکتر ساالریان ،دکتر ادراکی ،دکتر بنانی ،دکتر دیانت پور ،دکتر
حمیرا وفایی و دکتر الهه اللهیاری ،دیگر اعضای این تیم جراحی بوده اند.
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حیدر العبادی نخست وزیر عراق:

به زودی عملیات آزادسازی
موصل از چنگ داعش آغاز
میشود
وزیر
نخست
عراق در بازدید از
شهر تازه آزاد شده
رمادی تاکید کرد
که نیروهای عراقی
به زودی عملیات
برای آزادی شهر
موصل را نیز آغاز خواهند کرد.به گزارش ایسنا ،به نقل
از شبکه اسکای نیوز عربی ،حیدر العبادی ،نخست وزیر
عراق با یک فروند هلیکوپتر نیروی هوایی عراق وارد
رمادی در  100کیلومتری غرب بغداد شد و با نیروهای
نظامی مستقر در این شهر و خانوادههای محاصره شده
در رمادی دیدار کرد.
العبادی در جمع نیروهای خود گفت :ارتش عراق به
همراه دیگر نیروهای ملی کشور به زودی حمله برای
آزادسازی موصل از دست داعش را آغاز خواهند کرد
و اعضای داعش را در هر مکانی از خاک عراق تحت
تعقیب قرار خواهند داد.
العبادی روز دوشنبه پس از آزادی رمادی ،مرکز
استان االنبار وعده داده بود که سال  2016سال
پاکسازی کامل عراق از وجود داعش خواهد بود.
نخستوزیر عراق با ورود به مجتمع دولتی شهر
رمادی در مرکز این شهر نشستی امنیتی با فرماندهان
ارتش و نیروهای امنیتی مستقر در رمادی برگزار کرد.
حیدر العبادی وعده داد که به زودی کار بازسازی
شهر رمادی که بیشتر ساختمانها و تاسیسات زیربنایی
آن آسیب جدی دیده است ،آغاز میشود.
در همین حال ارتش عراق صدها نیروی خود را
در سراسر شهر رمادی و اطراف آن مستقر کرده تا از
قدرت گرفتن مجدد داعشیها و حمالت متقابل آنها
جلوگیری کند.
صدها تن از نیروهای عشایری سنی عراق که در
بسیج مردمی این کشور عضو شدهاند نیز در رمادی
مستقر شدهاند تا کار نظارت بر پاکسازی شهر را انجام
دهند و با حمالت احتمالی داعش مقابله کنند.
پیشتر در توافقی میان دولت بغداد و فرماندهان
بسیج مردمی این کشور موسوم به "حشد الشعبی" که
عمدتا از نیروهای شیعی تشکیل شده ،ورد این نیروها
به شهر سنی نشین رمادی ممنوع شده بود و آنها تنها
در حومه شهر موضع گرفتهاند اما به نیروهای عشایری
سنی اجازه داده شده تا در شهر مستقر شوند.
ابراهیم جعفری وزیر امور خارجه عراق:

الزم باشد برای حفظ
حاکمیت ملی عراق
با ترکیه میجنگیم
وزیر امور خارجه عراق با
تقدیر از حمایت کشورهای
عربی از حاکمیت ملی عراق،
تاکید کرد که اگر مجبور
شویم برای حفظ حاکمیت
ی کشور با ترکیه وارد
مل 
جنگ میشویم.
به گزارش ایسنا به نقل از
شبکه خبری اسکای نیوز عربی ،ابراهیم جعفری ،وزیر
امور خارجه عراق ضمن تقدیر از موضعگیری اتحادیه
عرب در مورد ورود نیروهای ترکیه به عراق ،گفت :در
صورتی که حضور سربازان ترکیه در عراق ادامه یابد ،بار
دیگر به شورای امنیت مراجعه خواهیم کرد.
وزیر خارجه عراق با تشکر از وزرای خارجه اتحادیه
عرب برای حمایتشان از حاکمیت ملی عراقاظهار داشت:
در حال حاضر سران کشورهای عربی در مخالفت با نقض
حاکمیت ملی عراق توسط ترکیه اتفاقنظر دارند و ما این
اجماع نظر را به شورای امنیت انتقال خواهیم داد.
وی در ادامه تاکید کرد :عراق به ترکیه اجازه ورود به
خاکش را نداده و این ورود بدون اطالع دولت عراق انجام
شده است .اگر مجبور شویم برای حفظ حاکمیت ملیمان
با ترکیه وارد جنگ میشویم.جعفری در بخش دیگری
از سخنان خود اظهار داشت :با کویت درمورد اعطای
تسهیالت برای ورود عراقیها به این کشور در آیندهای
نزدیک به توافق رسیدهایم.این مقام وزارت خارجه عراق
در ادامه بر لزوم دستیابی به راهحلی مسالمتآمیز در بحران
سوریه تاکید کرد.وی گفت که عراق از مخالف جنگ و
شیوه نظامی برای حل بحران سوریه است و اعتقاد دارد
یک گفتوگوی سوری-سوری باید به چندسال خشونت
در این کشور همسایه عراق پایان دهد.
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توافقعربستانوترکیهباتاسیس"شورایهمکاریهایاستراتژیک"
رهبران عربستان و ترکیه با تاسیس
"شورای همکاریهای استراتژیک"
برای تقویت همکاری نظامی ،سیاسی و
اقتصادی میان دو کشور توافق کردند.
به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه
اینترنتی شبکه خبری الجزیره ،رجب
طیب اردوغان ،رئیس جمهوری ترکیه
در سفر خود به ریاض با ملک سلمان بن
عبدالعزیز ،پادشاه عربستان در کاخ الیمامه
دیدار و در خصوص "روابط دو جانبه و آخرین تحوالت
منطقهای و بینالمللی" بحث و گفتوگو کرد.
در این دیدار محمد بن نایف ،ولیعهد عربستان و محمد
بن سلمان جانشین ولیعهد و پسر پادشاه عربستان حضور
داشتند.
این سومین سفر اردوغان به عربستان طی سال 2015
است.
عادل الجبیر ،وزیر خارجه عربستان در کنفرانسی
مطبوعاتی با همتای ترکیهای خود در ریاض اعالم کرد
که سلمان و اردوغان در دیدار خود بر سر تشکیل نهادی
تحت عنوان"شورای همکاریهای استراتژیک" میان دو
کشور توافق کردهاند که هدف از تاسیس آن "تحکیم
روابط میان ریاض و آنکارا در زمینههای امنیتی ،نظامی،
سیاسی ،اقتصادی ،تجاری و مسائل دیگر است".
الجبیر بر هماهنگی مواضع ریاض با آنکارا درباره بحران
سوریه تاکید کرد و گفت :عربستان و ترکیه و کشورهای
دوست خواهان حل سیاسی بحران سوریه براساس اصول
مذاکرات ژنو  1و کنفرانس وین  ،2نشستهای نیویورک
و قطعنامه شورای امنیت هستند.
وی بار دیگر تاکید کرده که بشار اسد ،رئیس جمهوری

سوریه در مرحله انتقالی سوریه جایی نخواهد داشت.
الجبیر وجود اختالفات میان مخالفان سوریه را تکذیب
کرد و گفت :ریاض و آنکارا پایبند به متحد کردن مخالفان
میانهرو سوری هستند.
وی با تاکید بر اینکه مردم سوریه تسلیم "استبداد
دمشق" نخواهند شد گفت :اگر راهکار سیاسی بحران
سوریه شکست بخورد عملیات نظامی ادامه خواهد داشت.
وزیر خارجه عربستان در بخش دیگری از سخنان خود
گفت :کشتن زهران علوش ،فرمانده جیش االسالم به نفع
روند صلح در سوریه نخواهد بود.
وزرای خارجه عربستان و ترکیه همچنین درباره اوضاع
عراق ،یمن ،لیبی ،روند صلح خاورمیانه و لزوم عقب
نشینی اسرائیل از اراضی فلسطین و همچنین ائتالف
"اسالمی-نظامی" که عربستان تشکیل داده بحث و
گفتوگو کردند.
وزیر خارجه ترکیه نیز به "روابط مستحکم" ترکیه با
ریاض و توافقنامههای امضا شده اشاره کرد و عربستان
را برای گردهم آوردن مخالفان میانه رو سوریه در ریاض
ستود.
وی بار دیگر مدعی شد :امنیت و ثبات در سوریه تنها
با برکناری اسد محقق خواهد شد.

الوروف وزیر خارجه روسیه:

به تشکیل تیم مخالفان
برای مذاکره با دولت بشار اسد کمک میکنیم
وزیر خارجه روسیه با اشاره به اینکه مخالفان سوری هنوز
در مورد اعضای هیات اعزامی مذاکراهکننده با دولت سوریه به
توافق نرسیدهاند ،تاکید کرد که مسکو به تشکیل هیات مخالفان
کمک خواهد کرد.
به گزارش ایسنا ،سرگئی الوروف ،وزیر خارجه روسیه در
گفتگو با خبرگزاری "اینترفاکس" این کشور گفت :هنوز در ائتالف
مخالفان سوری وحدت نظری درباره اعضای هیات مذاکرهکننده
با دولت سوریه حاصل نشده و این در حالیست که دولت سوریه
آمادگی خود را برای آغاز مذاکرات اعالم کرده است.
الوروف تاکید کرد :بر اساس توافقنامههایی که گروه حمایت
از سوریه به امضا رسانده است ،مسکو به روند تشکیل هیات
مخالفان تا زمان تعیینشده کمک خواهد کرد.
وی افزود :ما نمیخواهیم این کار تا ابد طول بکشد بنابراین بر
اساس توافقنامههای موجود به اجرایی شدن آن کمک میکنیم.
وزیر خارجه روسیه در ادامه تاکید کرد :پایه اصلی مذاکرات
سوریه تعیین آینده این کشور توسط خود سوریها و بر اساس
اصل حفظ حاکمیت ملی و وحدت اراضی این کشور است.
مقام ارشد وزارت خارجه روسیه با تاکید بر اینکه موفقیت روند
سازش در سوریه به شدت به موفقیت هماهنگیهای بینالملی
در زمینه مبارزه با تروریسم بستگی دارد ،از همه طرفها خواست
مانند سالهایی که با نازیسم مبارزه میشد ،مسایل ثانوی را کنار
گذاشته و بر خطر اصلی تمرکز کنند.
الوروف با اشاره به اینکه سیاست خارجی روسیه در سال
 2015به طور اساسی بر حفظ نقش محوری کشور در مبارزه

با تروریسم استوار بود ،افزود :عملیات هوایی روسیه علیه داعش
به جلوگیری از پیشروی تروریستها کمک کرد و حاصل آن
تصویری است که ایجاد شده و طرفی را که واقعا با افراطیها
مقابله میکند و طرفی که از آنها حمایت میکند را به خوبی
نشان میدهد.
از طرف دیگر وزارت دفاع روسیه در بیانیهای ،خودداری
واشنگتن از ارائه اطالعات پایگاههای تروریستها در سوریه
را نشاندهنده این مساله دانست که "پنتاگون تنها در سخن با
داعش مقابله میکند".
سخنگوی وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) پیشتر اعالم کرده
بود :موضعگیری پنتاگون ثابت است و تغییری نکرده و ما قصد
نداریم تا زمانیکه مسکو استراتژی حمایتی خود از اسد را تغییر
نداده و تمرکز خود را به جای حمایت از اسد ،بر مبارزه با داعش
قرار نداده ،با روسیه درمورد سوریه همکاری داشته باشیم.

تنش جدید میان اوباما-نتانیاهو
درپی افشای جاسوسیهای متقابل
افشای برنامه مخفی سازمان اطالعات ملی آمریکا در
خصوص جاسوسی از رژیم صهیونیستی بویژه در خصوص
مسائل مربوط به ایران ،موجب بروز حساسیت های جدید در
تل آویو و واشنگتن شده است.
به گزارش مهر به نقل از راشاتودی ،هر چند پس از افشای
جاسوسی گسترده سازمان اطالعات ملی آمریکا (سازمان
دربرگیرنده  ۱۶نهاد اطالعاتی) از کشورهای مختلف جهان
در سال  ۲۰۱۳کسی گمان نمی کرد که اسرائیل نیز در میان
اهداف جاسوسان آمریکایی باشد اما گویا شخص «باراک
اوباما» رئیس جمهور آمریکا ،شخص دستور جاسوسی از
مقامات تل آویو را صادر کرده است.
بر اساس گزارش راشاتودی و وال استریت ژورنال ،اوباما
به دلیل تنش هایی که میان آمریکا و رژیم صهیونیستی به
ویژه در خصوص مذاکرات هسته ای ایران بوده دستور این
کار را صادر کرده است.
بر اساس این گزارش ،به موجب جاسوسی های انجام
شده دولت آمریکا دقیقا در جریان البی گری های گسترده
اسرائیل با قانونگذاران آمریکا برای زمین زدن توافق هسته

ای ایران و کشورهای  ۵+۱قرار داشته است.
به گزارش مهر ،در جریان مذاکرات هسته ای ایران و
حتی پس از حصول توافق و پیش از موافقت کنگره آمریکا
با توافق هسته ای انجام شده ،رژیم صهیونیستی تالش
زیادی برای به شکست کشاندن این توافق انجام داد و حتی
«آیپک» البی قدرتمند صهیونیست ها در آمریکا هزینه های
چندصد میلیون دالری برای زمین زدن توافق هسته ای
انجام داد.
حتی در این میان موضوع جاسوسی اسرائیل از محل
مذاکرات ایران و کشورهای  ۵+۱نیز افشا شد که برای مدتی
بر مذاکرات تاثیر گذاشت.
سازمان اطالعات ملی آمریکا تقریبا از تمامی کشورها و
نهادهای بین المللی بویژه همپیمانان اصلی ایاالت متحده
جاسوسی کرده است .افشای این موضوع که سرآغاز آن در
سال  ۲۰۱۳و با اقدامات «اداوارد اسنودن» انجام شد موجب
گردید تا برای مدتی روابط آمریکا با کشورهایی هممچون
آلمان ،برزیل و دیگر کشورهای آمریکای التین وارد تنش
شود.

موافقت رئیس جمهور الجزایر
با پیشنویس اصالح قانون اساسی این کشور
رئیس جمهور الجزایر در نشستی موافقت
خود را با پیشنویس اصالح قانون اساسی این
کشور اعالم کرد.
به گزارش ایسنا به نقل از روزنامه مصری
الیوم السابع ،طبق بیانیه دفتر ریاست جمهوری
الجزایر ،عبدالعزیز بوتفلیقه ،رئیس جمهور این
کشور در نشستی که روز دوشنبه داشت ،با
پیشنویس اصلی اصالح قانون اساسی این
کشور موافقت کرده و به زودی این طرح به
شورای قانونگذاری ارائه شده و این شورا نظر خود را درباره شیوه بررسی این متن و
تصویب آن از سوی پارلمان اعالم میکند.
طبق بیانیه مذکور ،پیشنویس اصالح قانون اساسی اجازه میدهد در برخی زمینهها
از جمله مسایل سیاسی و دولتی پیشرفتهای چشمگیری حاصل شود .همچنین
ظرف روز آینده نسخهای از این پیشنویس برای بررسی به چهرهها ،احزاب سیاسی و
انجمنهایی که در تدوین این پیشنویس با آنها مشورت شده ،ارسال شده و آنان نظرات
خود را در این خصوص از طریق رسانهها اعالم خواهند کرد.
طبق این بیانیه ،کابینه الجزایر در ماه ژانویه آتی این پیشنویس را قبل از ارائه به
شورای قانون گذاری بررسی خواهد کرد و سپس شورای مذکور بر اساس دو ماده 174
و  176قانون اساسی الجزایر نظر خود را درباره روش بررسی این متن و تصویب آن از
سوی پارلمان اعالم میکند.
وزیر اطالع رسانی نیجریه:

بوکوحرام دیگر توان انجام حمالت مرگبار
را ندارد
وزیر اطالع رسانی نیجریه مدعی شد که بوکوحرام تا حدود زیادی شکست
خورده است و این گروه دیگر همانند سابق توان انجام حمالت مرگبار را ندارد.
به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه خبری "بولتن جهان" ،با وجود بمب گذاریهای
خونین بوکوحرام در شمال شرقی این کشور که چندین کشته برجای گذاشت ،لی
محمد ،وزیر اطالع رسانی نیجریه گفت :بخش اعظم قدرت بوکوحرام از بین رفته
و این گروه تا حد زیادی شکست خورده است.
وی ادامه داد :آنها دیگر ظرفیتی برای انجام حمالت خونین و مرگبار که در
گذشته انجام میدادند ،ندارند .ما موفق شدهایم که این ظرفیت را از آنها بگیریم.
این مقام نیجریهای گفت :اکنون مشکل ما چگونگی اسکان دوباره آوارگان
کشور است.
اما حمالت اخیر بوکوحرام در شهرهای مختلف نیجریه که بزرگترین تولید
کننده نفت در آفریقاست ،اظهارات مقامات این کشور مبنی بر نبود ظرفیت حمله
در شبه نظامیان بوکوحرام را زیر سوال برده است.
براساس گزارش منتشر شده در موسسه صلح و اقتصاد در نیویورک ،طبق
شاخص تروریسم جهانی ،بوکوحرام مرگبارترین گروه تروریستی در جهان است.

درخواست فرانسه از اتحادیه اروپا
برای مقابله با پاسپورتهای جعلی سوری
فرانسه از اتحادیه اروپا خواسته تا تالشهای خود را برای رهگیری پاسپورتهای
جعلی سوری که توسط افرادی که میخواهند وارد اروپا شوند ،مورد استفاده قرار
میگیرد ،تسریع بخشد.
به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری رویترز ،برنارد کازنوو ،وزیر کشور فرانسه
در نامهای به کمیسیون اروپا از اتحادیه اروپا خواست تا تدابیر بیشتری را برای
کنترل پاسپورتهای جعلی سوری مورد استفاده توسط افرادی که قصد ورود به
اروپا به ویژه یونان و ایتالیا را دارند ،اتخاذ کند.در این نامه آمده است :پاسپورت
های خالی از ادارههای مناطق تحت کنترل داعش به سرقت برده میشوند و
زمانیکه هویتهای جدیدی در آنها نوشته میشود ،رهگیری افراد سخت می شود.
وزیر کشور فرانسه در ادامه نامه خود به اتحادیه اروپا مینویسد :کنترل مدارک
تردد آوارگان در مرزهای خروجی اتحادیه اروپا امری مهم و جدی است.
یک روزنامه عربزبان مدعی شد

رخنه مصری ها به سامانه دفاع موشکی
"حوما" وابسته به صهیونیستها
یک روزنامه عربزبان از رمزگشایی سامانه دفاع موشکی «حوما» وابسته به رژیم
صهیونیستی توسط مقامات مصری خبر داد.
به گزارش مهر به نقل از روزنامه «الجریده» کویت ،یک مقام عالی رتبه مصری
اعالم کرد دستگاه اطالعات این کشور موفق شدند سامانه دفاع موشکی «حوما» متعلق
به رژیم صهیونیستی را رمزگشایی کند.
بر اساس این گزارش ،این منبع به روزنامه الجریده گفت :رمزگشایی از سامانه دفاع
موشکی تل آویو در واکنش به تهدید آن به هدف قرار دادن اهدافی که مدعی تروریستی
بودن آنها هستند ،انجام شد.
به گفته این منبع ،مقامات مصری پس از تالش های شش ماهه موفق شدند سامانه
دفاع موشکی رژیم صهیونیستی را رمزگشایی کنند.
در همین ارتباط« ،محمد علی بالل» کارشناس نظامی مصری با بیان اینکه
کشورش قادر به انجام چنین اقداماتی است ،تصریح کرد :توجه قاهره به سامانه
های پدافند هوایی موجب شده تا تمام تالش خود را برای شناخت قدرت موشکی
دشمنانش بکار گیرد.
از سوی دیگر ،وزارت جنگ رژیم صهیونیستی اعالم کرده است که برکناری «یائیر
راماتی» رئیس سازمان دفاع موشکی این رژیم پس از آن صورت گرفت که وی موجب
ایجاد شکاف امنیتی خطرناک در زمینه تجهیزات نظامی شد.
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دكتر سيد داوود آقايي استاد دانشگاه تهران:

دادستانی ترکیه :

مظنونین به عملیات تروریستی در «آنکارا»
از عناصر داعش هستند
دادستانی ترکیه مظنونان عملیات تروریستی شب سال نو میالدی در «آنکارا»
را از عناصر گروهک تکفیری-صهیونیستی داعش اعالم کردند.
به گزارش مهر به نقل از اسپوتنیک ،دفتر دادستانی ترکیه در آنکارا اعالم کرد
مظنونانی که به اتهام تالش برای عملیات تروریستی در شب سال نو میالدی
در شهر «آنکارا» بازداشت شده بودند ،از عناصر گروهک تکفیری-صهیونیستی
داعش هستند.
دفتر دادستانی ترکیه در آنکارا با انتشار بیانیه ای اعالم کرد :در تحقیقات به
انجام رسیده از مظنونین بازداشت شده مشخص شد که آن ها از عناصر وابسته
به داعش هستند.پیشتر پلیس ترکیه  ۲مظنون به همکاری با داعش را که قصد
داشته اند در شب سال نو میالدی در شهر «آنکارا» به عملیات تروریستی دست
بزنند را بازداشت کرده بود.
گفته می شود که مظنونین هر دو از اتباع ترکیه بوده و در یورش پلیس به
مخفیگاهشان در آنکارا بازداشت شده اند .در جریان این عملیات ضربتی ،تعدادی
کمربند انفجاری نیز کشف شده است.
مقامات امنیتی ادعا می کنند که عوامل داعش از مرز سوریه وارد ترکیه شده
و با سکونت در منزلی در حوالی میدان «کیزیالی» که از اماکن پر تردد آنکارا
است ،قصد بمبگذاری در دو محل مجزا را داشته اند.
الزم به ذکر است ،برخی کشورهای محور غربی-عربی با هدف سرنگونی
رئیس جمهور سوریه از سال  ۲۰۱۱تالش های زیادی را به تسلیح و حمایت از
گروه های مختلف تروریستی در سوریه به انجام رساندند.

تجهیز مصر با ۴۶بالگرد "تمساح"
ساخت روسیه
«الکساندر میخیف» مدیرعامل شرکت «بالگردهای روسیه» از تجهیز مصر
به  ۴۶بالگرد پیشرفته از نوع «تمساح» خبر داد.
به گزارش مهر به نقل از روسیا الیوم« ،الکساندر میخیف» مدیرعامل شرکت
«بالگرد های روسیه» از تجهیز مصر به  ۴۶بالگرد از نوع alligator k۵۲
(تمساح) خبر داد.میخیف گفت :سال گذشته توافقنامه های جدیدی میان شرکت
های روسی و طرف های خارجی برای فروش بالگرد منعقد گردید که از جمله
آنها می توان به امضای قرارداد بزرگ شرکت «روس اوبورون اکسپورت» با مصر
برای صادرات بالگردهای تمساح به این کشور نام برد.
این بالگرد نمونه پیشرفته بالگرد ( k۵۰کوسه سیاه) است که از توانایی کشف
اهداف متحرک و ثابت مختلف بر روی زمین و انهدام زره پوش ها و هواپیماهای
دشمن برخوردار است.شرکت «بالگردهای روسیه» یکی از بزرگترین شرکت ها
در بخش بالگرد و تنها طراح و تولیدکننده بالگرد در روسیه است .این شرکت در
سال  ۲۰۰۷تاسیس شده و دارای  ۵کارخانه و دیگر تاسیسات تولید ،نگهداری
و سرویس بالگردهاست.

ادامه اعتراض ها به تبرئه افسر آمریکایی
قاتل نوجوان سیاه پوست
یک گروه فعال مدنی اعالم کرد به تظاهرات ها علیه تبرئه افسر آمریکایی
قاتل نوجوان سیاه پوست ادامه خواهد داد.
به گزارش مهر به نقل از ریانووستی ،یک گروه فعال مدنی موسوم به «انجمن
های نیروی مردمی» از آغاز دور جدیدی از راهپیمایی ها در نیویورک در اعتراض
به تبرئه دو مأمور پليس از اتهام قتل «تامير رايس»  ۱۲ساله خبر داد.
این خبرگزاری اعالم کرد که حامیان مقتول سیاه پوست ،عدم انتشار تصاویر
مربوط به نحوه به قتل رسیدن وی از سوی اداره پليس را تالش برای سرپوش
گذاشتن می دانند .آن های می گویند در صورتیکه کمک رسانی عاجلی به
وی انجام می شد ،رايس زنده می ماند«.تیموتی النمن» افسر پلیس شیکاگو
در نوامبر سال  ۲۰۱۴با شلیک به «تامیر رایس» پسر نوجوان سیاه پوست وی
را به قتل رساند .این افسر پلیس در حالی به پسر نوجوان شلیک کرده بود که
این پسر با سالح پالستیکی به سوی او نشانه رفته بود.خانواده رايس رای هیئت
داوران دادگاه شیکاگو را به سهل انگاری در رسیدگی دقیق به پرونده متهم
کرده اند .آنها ضمن محکوم کردن رای دادگاه از مردم خواستند به تظاهرات
خود ادامه دهند.

تصمیم سازنده شورای حکام نتیجه رویکرد مثبت دولت ایران
و سرآغاز مرحله ای جدید در روابط خارجی با جهان است
اشاره؛
دكتر سيد داوود آقايي استاد
تمام علوم سیاسی و روابط بينالملل ،
معاون آموزشی دانشکده حقوق و علوم
سیاسی دانشگاه تهران ،تحلیلگر و
پژوهشگر سرشناس مسایل سیاسی و
بین المللی ،مولف کتابهای «سياست
و حكومت در عربستان سعودي»،
«نقش و جايگاه شوراي امنيت در نظم
نوين جهاني»« ،روابط متقابل ايران
و سازمانهاي بينالمللي» و دهها
مقاله علمی  -پژوهشی در گفت وگو
با خبرگزاری جمهوری اسالمی ایران،
گزارش نهایی آژانس بین المللی انرژی
اتمی را مثبت ارزیابی و آنرا پاسخ و
بازتاب رویکرد مثبت جمهوری اسالمی
ایران در عمل به تعهدهای هسته ای
دانست و پیشبینی کرد فصل جدیدی
در روابط ایران با منطقه و جهان رقم
خواهد خورد .نظر به اهمیت مطالب
مطرح شده متن کامل این گفتگو در
پی میآید:

همان طور که انتظار می رفت
پانزدهم دسامبر (بیست و چهارم
آذرماه) آژانس بین المللی انرژی
اتمی گزارشی مثبت از فعالیت
های صلح آمیز ایران انتشار داد .آیا
پس از این گزارش ،روند اجرایی
شدن «برجام» (برنامه جامع اقدام
مشترک) و لغو تحریم ها را شاهد
خواهیم بود؟
برجام به عنوان موافقتنامه ای چندجانبه
میان ایران و  5+1یک سری تعهدهایی را
برای هریک از اعضا در نظر گرفته است.
از جمله تعهدهایی که بر عهده ایران
گذاشته شده کاهش تعداد سانتریفیوژها
است .بازطراحی راکتور تحقیقاتی آب
سنگین اراک و همکاری برای بازرسی
ها نیز از جمله تعهدهای دیگری بود که
ایران به صورت داوطلبانه پذیرفت و به
انجام رساند.
خوشبختانه گزارش هایی که بازرسان
آژانس ارایه داده اند صلح آمیز بودن
فعالیت های هسته ای کشورمان را تایید
کرده است .بنابراین ،ایران تاکنون نه تنها
به همه تعهدهای خود عمل کرده بلکه
به لحاظ بازه زمانی گام هایی فراتر نیز
برداشته است .طرف دیگر این توافقنامه،
کشورهای  5+1هستند و آژانس انرژی
اتمی که ناظر بر اجرای تعهدها است و
با مشاهده اجرای تعهدهای ایران باید به
وظیفه های خود عمل کند.
آیا انتشار گزارش شورای حکام
به این سیاق قابل پیش بینی بود؟
گزارش اولیه مدیر کل آژانس گواهی
بر این بود که پی .ام .دی برچیده خواهد
شد .در دوره پسابرجام حذف پی .ام .دی
همواره مورد اصرار و پافشاری طرف
ایرانی بود .بنابراین ،برای اینکه وضعیت
تاریخ هسته ای ایران به وضعیتی عادی
تبدیل شود پرونده مسایل گذشته و حال
فعالیت های هسته ای ایران می بایست
پایان یافته اعالم می شد.
گزارش هایی که تاکنون آژانس ارایه
داده نشانگر نگاه مثبت به فعالیت ها و
همکاری های سازنده ایران است .آژانس

در گزارش پیشین خود تاکید کرد ایران
به تعهدهای خود عمل کرده و هیچ نوع
انحرافی در برنامه هسته ای این کشور
دیده نشده است.
امروز با تصمیم مثبت و سازنده شورای
حکام شاهد آغاز مرحله ای تازه خواهیم
بود به این معنی که موضوع اختالفی پی.
ام .دی پایان یافته است و تعهد طرف
های ایران روندی اجرایی به خود خواهد
گرفت .با عادی شدن فعالیت های هسته
ای ایران پس از این گزارش ،انتظار می
رود تحریم ها نیز همزمان لغو شود.
در صورت پابرجایی پی .ام
.دی چه پیامدهایی متوجه برجام و
آینده گفت وگوهای ایران و 5+1
می شد؟
همان طور که اشاره شد این یک تعهد
متقابل میان کشورهای  5+1و ایران است.
از آنجایی که ایران تاکنون به تعهدهای
خود عمل کرده و گزارش قبلی آمانو نیز
از این امر حکایت داشت ،آژانس و طرف
غربی نیز می بایست به وعده های خود
جامه عمل می پوشاندند .اگر شورای حکام
گزارش و تصمیم نهایی خود را خالف
واقعیت های موجود در فعالیت های هسته
ای ایران تنظیم می کرد ایران نیز می
توانست به طور رسمی اعالم کند که بیش
از این به برجام پایبند نخواهد بود.
از آنجایی که بر اساس قاعده «برگشت
پذیری» هر یک از طرف ها در صورت
انجام نشدن تعهدهای مقابل می تواند به
شرایط قبل از توافق بازگردد ،تهران نیز
می توانست از این قاعده پیروی کند.
یکی از خواسته های مهم و انکارناپذیر
ایران ،بسته شدن کامل پرونده پی .ام.
دی و اتهام هایی است که سال ها متوجه
کشورمان بوده است .اگر این موضوع
انجام نمی پذیرفت همچنان سایه تیره و
تار امنیتی بر فعالیت های هسته ای ایران
حاکم بود.
آیا با این گزارش و تصمیم
نهایی شورای حکام آژانس ،می
توان امیدوار بود که روابط ایران
و کشورهای جهان وارد عرصه ای
تازه از همکاری شود؟
طی  12سال گذشته یعنی از سال 1382
به بعد روابط ایران با کشورهای تاثیرگذار
در عرصه جهانی مانند کشورهای اروپایی،
آمریکا ،چین و حتی روسیه در وضعیت
ابری مربوط به فعالیت هسته ای قرار
داشت .همین کشورها بودند که پرونده
هسته ای ایران را از شورای حکام به
شورای امنیت انتقال دادند .آن ها ادعا می

کردند که فعالیت های هسته ای کشورمان
صلح آمیز نیست و تهران همکاری های
الزم را با آژانس به عمل نمی آورد .در
نتیجه ،هفت قطعنامه تحریمی علیه ایران
به تصویب رسید.
اکنون که آژانس به عنوان نهادی
راستی آزما گزارش می دهد فعالیت های
ایران صلح آمیز است و هیچ جای نگرانی
نیست در نتیجه فضا برای افزایش سطح
همکاری آماده خواهد شد .آمد و رفت
نمایندگان عالی رتبه دولت ها به همراه
هیات های تجاری ،اقتصادی و سرمایه
گذاری کشورها تایید کننده این امر است.
آن ها فضای کنونی را ارزیابی کرده و
به این نتیجه رسیده اند که زمینه برای
سرمایه گذاری در ایران مناسب است.
در دوره نو فکر می کنید روابط
تهران و واشنگتن چه وضعیتی
بیابد؟
دور از ذهن به نظر می رسد که به
شکل سریع همه موانع برقراری روابط
دیپلماتیک میان ایران و آمریکا برداشته
شود .البته همکاری های تجاری و
اقتصادی پا برجا است همانگونه که
بسیاری از کشورها صرفنظر از همکاری
های دیپلماتیک ،همکاری های تجاری
خود را دارند .در گام نخست انتظار می رود
که در عرصه تجاری و صنعتی همکاری
هایی داشته باشیم اما برای برقراری روابط
دیپلماتیک هنوز زود است.
پس از گزارش شورای حکام،
روابط تهران و کشورهای منطقه
به ویژه کشورهای عربی خاورمیانه
را چگونه ارزیابی می کنید؟ آیا با
وجود بحران های پیچیده منطقه
ای می توان به بهبود روابط امیدوار
بود؟
مشکل ها و بحران های منطقه تاکنون
زیاد زیر تاثیر توافق قرار نگرفته و قرار
نخواهد گرفت اما از جهتی نیز باید در نظر
گرفت تالش برخی کشورهای منطقه به
ویژه عربستان سعودی این بوده است که
ایران با  5+1بر سر موضوع هسته ای خود
به توافق نرسد .حمله عربستان به یمن را
باید در این راستا مورد بررسی قرار داد.
به رغم نارضایتی کشورهای عربی منطقه
خوشبختانه این توافق حاصل شد .زمانی
که کشورهای منطقه مشاهده کنند روابط
ایران با کشورهای اروپایی ،ایاالت متحده،
چین و  ..در عرصه های گوناگون در حال
افزایش است ناگزیر به پذیرش شرایط تازه
خواهند بود اما به این معنی نیست که تمام
یخ ها بین کشورهای عربی منطقه به ویژه
عربستان سعودی که سردمدار مخالفت با
ایران بوده و هست با کشور ما آب شود.
به رغم اختالف های دیرینه،
پویشی دیپلماتیک طی روزهای
گذشته در روابط تهران -ریاض
دیده شد .ریاض به تازگی پس از
یک سال و نیم سفیر تازه ای به
ایران معرفی کرده است و افزون
بر آن سطحی از گفت وگوها میان
این  2کشور درباره روابط دوجانبه
و مسایل منطقه ای آغاز شده
است .آیا این رویدادها حاکی از

بهبود روابط نیست؟
ایران در خاورمیانه ناگزیر به همکاری
با کشورهای همسایه است زیرا در این
منطقه نقاط اشتراک فراوانی وجود دارد.
این موضوع اثبات شده است که هرگاه
ایران و عربستان وارد چرخه همکاری با
یکدیگر شده اند بسیاری از مسایل حل
شده است .بنابراین اگر در این زمینه
سعودی ها نیز در همکاری با ایران تالش
کنند بسیاری از مسایل منطقه حل خواهد
شد .این در حالی است که در دوره تازه
زمامداری «ملک سلمان» پادشاه عربستان
روابط ریاض و تهران تیره و تار شده و
عربستان دست به اقدام های ناخردمندانه
ای زده است .حمله به یمن نمونه ای از
این اقدام های ناخردمندانه است.
واقعیت این است که عربستان به خاطر
چنین تصمیم هایی به شدت متضرر شده
است .به عنوان مثال صادرات نفت آن
ها به شدت پایین آمده است ،در یمن
هیچ دستاوردی جز نفرت پراکنی بیشتر
میان مردم مسلمان و تحمل هزینه های
سنگین نداشتند و در سوریه نیز تاکنون
موفقیتی به دست نیاورده اند .بنابراین
کشورهای منطقه باید به این نتیجه برسند
که نفع آن ها در همکاری با ایران است.
همه این قطعه های جورچین را که در
کنار هم قرار دهیم عقل سالم حکم می
کند که ایران و عربستان باید در منطقه
از راه روابط دیپلماتیک اختالف های خود
را حل کنند.
با اینکه ایران و  5+1با یکدیگر
به توافق رسیدند و آژانس نیز بر
صلح آمیز بودن فعالیت های هسته
ای ایران ُمهر تایید زده است
همچنان انتقادهای تند و دلواپسانه
در جریان است به طوری که چند
روز پیش «محمدجواد ظریف» وزیر
امور خارجه کشورمان تاکید کرد
ضمن این که ما باید چشمانمان باز
باشد نیاز ندارد در مورد همه چیز
شک کنیم .به نظر شما این شک
و تردید تا چه میزان مثبت است و
چه زمانی می تواند مخرب باشد؟
آن هایی که خیلی دلواپسند بیش از حد
مشکل آفرینی می کنند .تجربه نشان داده
است که آن ها دلواپس منافع ملی کشور
نیستند .دلواپس ها باید زمانی نگرانی خود
را ابراز می کردند که قطعنامه های شورای
امنیت علیه ایران صادر می شد زیرا آن ها
می دانستند که این قطعنامه ها هزینه های
بسیاری را بر کشور تحمیل خواهد کرد .این
گروه باید زمانی که قطعنامه ها کاغذپاره
اعالم می شد دلواپس می شدند .کسانی
که مدعی اند ،آن زمان باید برآورد و پیش
بینی می کردند که این نوع سیاست ها
چه پیامدهایی را برای کشورمان به دنبال
خواهد داشت .آنها اکنون باید همراهی
کنند .نفع جامعه و منافع ملی اقتضا می
کند که دلواپسان مسووالن دیپلماسی
کشور را که گام های بسیار موفقیت آمیزی
را در حل این موضوع برداشته اند همراهی
کنند .در مجموع ،نقد مطلوب و پسندیده
است اما تا زمانی که به تخریب و مانع
تراشی برای حل مسایل تبدیل نشود.

هشدار وزیر دفاع اسبق آمریکا درباره رقابت اتمی در جهان
وزیر دفاع پیشین آمریکا گفت :یک حمله تروریستی با
استفاده از بمب اتمی یا ابزار اتمی میتواند در هر زمانی
رخ دهد خواه در سال آتی یا سال بعد از آن.
به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک ،ویلیام
پری ،وزیر دفاع دوران بیل کلینتون ،رییس جمهور پیشین
آمریکا پیش از به دست گرفتن این سمت در سالهای
 1994تا  ،1997نقشی ارزنده در ساماندهی و مدرنیزه
کردن نیروهای اتمی در سراسر جنگ سرد داشت .حاال
هم وی در ماموریتی برای هشدار دادن نسبت به خطر رو

به رشد و مداوم هرگونه سالح اتمی است که ممکن است
در هر زمانی رخ دهد.وی در جریان بحران موشکی کوبا
در سال  ،1962به صورت مخفیانه به واشنگتن فراخوانده
شد تا به تحلیل اطالعات درباره تسلیحات شوروی در
کوبا بپردازد.
وزیر دفاع دوران بیل کلینتون در خاطراتش که به
تازگی با عنوان "سفر من به مرزهای اتمی" منتشر شده،
آورده است :هر روز که به مرکز تحلیل میرفتم در این
فکر بودم که امروز میتواند روز آخر باشد.این مقام ارشد

وزارت دفاع آمریکا در دوران رییس جمهوری پیشین
آمریکا به بیان این مساله پرداخت که هنوز و در آن زمان
هم بر این باور بود که جهان با مدیریت خوب و خوش
شانسی از "هولوکاست اتمی" در امان مانده است.
وی در مصاحبهای با روزنامهها که اوایل ماه جاری
میالدی صورت گرفت ،بار دیگر به رخدادهای نوامبر
 1979اشاره کرد و گفت :بعنوان یکی از مقامهای ارشد
پنتاگون در ساعت  3صبح با زنگ تلفن از خواب بیدار
شدم که نسبت به وقوع حمله موشکی هشدار میداد.

