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کمک بــه ورود تیم ترور به ایران، تأمین خانه امن، 
تأمین سالح و مهمات، شناسایی اهداف تروریستی تا 
انتقال به تهران از جمله اقدامات 8 متهم داعشی محکوم 
به اعدام در پرونده حادثه تروریستی16 خرداد مجلس 
و حرم امام)ره( است که بدون حضور و پشتیبانی آنها 

هیچ گاه این حوادث رقم نمی خورد.
به گزارش فارس، پس از گذشــت نزدیک به یک سال از 
حادثه تروریستی در مجلس شورای اسالمی و مرقد امام )ره(، 
سرانجام هشتم اردیبهشت 1397 دادگاه متهمین این پرونده 
به صورت علنی برگزار شد. در جلسات متعدد این دادگاه که به 
ریاست قاضی صلواتی برگزار شد، متهمین فرصت پیدا کردند تا 

بعد از قرائت کیفرخواست به دفاع از خود بپردازند. 
آنچه در این نوشتار قصد بررسی آن را داریم معرفی 8 متهم 
پرونده و نقش آنها در جریان اقدام تروریستی است که در نهایت 

منجر به صدور حکم اعدام برای آنها شد.
همه اطالعات این افراد بر اساس گزارشات وزارت اطالعات 
و از طریق تحقیقات پرونده و اعترافات خود متهمین به دست 
آمده که جهت صدور حکم در دادگاه محاکمه داعش از سوی 

نماینده دادستان به قاضی ارائه شد.
سلیمان مظفری، متولد 1342، شغل آزاد، 
تابعیت ایرانی، فاقد سابقه کیفری و متأهل

سلیمان مظفری از سال 1394 از کشور خارج و به داعش 
می پیوندد و در سال 1396 به همراه تیم تروریستی به صورت 
غیرمجاز در حالی که ســالح و مهمات جنگی به همراه داشته 
و کمربند انفجاری به خود بسته است به کشور وارد می شود و 
با شناسنامه مجعول به نام امین حسینی به نمایندگی از سوی 
تیم موفق به اجاره مکانی جهت اقامت اعضای تیم تروریستی 
در کرمانشــاه می شود. به نظر می رسد علت عدم همراهی وی 
با تیم عملیاتی اعزامی به تهران طراحی و تدارک عملیات های 
بعدی بوده است. هرچند او در دفاعی غیر قابل باور مدعی است 
قصد تسلیم شدن و معرفی خود به نظام اسالمی را داشته است!
بعد از حضور افراد گروهک انصاراالســالم که اکثریت آنها 
عراقی بوده و تشکیل گروه کتائب کردستان، وی به عضویت این 
گروه درآمده و برای آنها فعالیت نموده و به عنوان امیر کتائب 
در روانســر در جذب و اعزام افراد به افغانستان فعالیت مداوم 

داشته و در سال 91 به طالبان پیوسته است.
اسماعیل صوفی، متولد 1364، شغل کشاورز، 

تابعیت ایرانی
اسماعیل صوفی برادر فریدون صوفی است که در عملیات 
تهران شــرکت کرد و کشته شد. بر اساس محتویات پرونده، او 
از اعضای قدیمی گروه کتائب کردستان در منطقه ازگله و عامل 
جذب فریدون صوفی به داعش بوده اســت. قیوم حق پناه امیر 
تیم تروریســتی قبل از ورود به ایران با متهم اسماعیل صوفی 
در ارتبــاط بوده و از او می خواهد درخصوص وضعیت مرزهای 

کشور بررسی و تحقیقات الزم را انجام دهد.
در نهایت گــروه با توجه به گفته های اســماعیل صوفی 

مرزهای گیالنغرب را برای ورود به داخل انتخاب می کند و پس 
از ورود تیم اسماعیل صوفی که از قبل حمایت خود را آغاز کرده 
است، قریب به چهل روز اعضای تیم تروریستی را در مکان های 

امن در سرپل ذهاب و داالهو اسکان می دهد.
در ادامه اسماعیل به دستور قیوم حق پناه بار دیگر به همراه 
برادرش فریدون صوفی از عناصر تیم ترور به ســمت مرزهای 
گیالنغرب رفته و تمامی ســالح های تیم را که در مکانی دپو 
کرده بودند با خودرو خود به مکان دیگری در روســتای داری 
زنگنه انتقال می دهند. او به همراه ایوب اســماعیلی مهمات را 

در مکانی امن پنهان می کنند.
رحمان بهروز، متولد 1349، شغل آزاد، 

تابعیت ایرانی
رحمان بهروز دارای ســابقه محکومیت قطعی به خرید و 
حمل ســالح و مهمات جنگی بوده و بابت همکاری با القاعده 
به زندان معرفی شــده و در بیعت گروه کتائب کردســتان نیز 
بوده است. از بدو ورود تیم تروریستی به خاک ایران همکاری 
و پشــتیبانی های موثری در تحقق اهداف تیم داشــته است. 
همچنین تهیه منزل استیجاری، تهیه مدارک جعلی، جابجایی 
پــول برای تیم از عراق به داخل کرمانشــاه، تهیه و جابجایی 
محموله انفجاری و مهمات، تهیه چهار قبضه سالح کالشینکف 
و مهمات مربوطه، هسته ســازی برای پشتیبانی از تیم، تالش 
جهت تهیه دو الی سه کیلو ساچمه جهت به کارگیری در جلیقه 
انفجاری، تهیه مواد پیش سازه جهت ساخت مواد منفجره، حضور 
در اکثرجلسات هماهنگی و برنامه ریزی و قرارهای مالقات تیم 
با مرتبطین، خرید مایحتاج و انجام امور پشتیبانی و جابجایی 
اعضای تیم از مسیرهای امن درون استان کرمانشاه، تالش در 
جهت تهیه خودرو و شناسایی مسیر امن و جلب همکاری افرادی 
برای جلوداری و اســکورت تیم در مسیر انتقال از کرمانشاه به 
تهران، تهیه ملزومات جهت استفاده در مواد منفجره و جلیقه 
انفجاری با هدف ایجاد تلفات بیشتر، شناسایی و معرفی افراد 
و عناصر با ســابقه به تیم تروریستی از جمله اقدامات رحمان 
بهروز در جریان کمک به انجام اقدام تروریســتی در مجلس و 

مرقد مطهر امام راحل بود.
سیدماجد مرتضایی، متولد 1365، شغل آزاد، 

تابعیت ایرانی، فاقد سابقه کیفری،  متأهل
سید ماجد مرتضایی، بر اساس محتویات پرونده و تحقیقات 
صورت گرفته و گزارش وزارت اطالعات از عناصر با سابقه و دارای 
گرایش به گروه های تندرو مذهبی بوده که با اعالم موجودیت 
داعش در سوریه و عراق از طریق پشتیبانی و تبلیغ و عضوگیری 

برای گروهک مذکور اقدامات موثری داشته است.
وی در ســال 94 با یکی از سرتیم های داعش بیعت کرده 
و با اطالع از حضور و ماموریت عناصر تیم تروریستی عملیات 

تهران، اقدام به همکاری با این تیم می کند.
میــزان اطمینان قیوم حق پناه به این متهم به حدی بوده 
کــه در دیدار اول ضمن پیگیری وضعیت افرادی که به داعش 
پیوســته اند و آنها که در کشور حضور دارند، او را از قصد خود 

مبنی بر انجام عملیات تروریستی در ایران مطلع می کند و از او 
می خواهد که در عملیات شرکت کند. لکن متهم ابراز می دارد 
قصد ازدواج دارد و نمی تواند در عملیات شرکت کند لذا قیوم از او 
می خواهد افراد دیگری را معرفی کند و سید ماجد ضمن معرفی 
سریاس صادقی عامل انتحاری در حرم حضرت امام )ره( و عامل 
انتحاری دیگری به نام چیاکو مآلی به واسطه سریاس جذب تیم 
می شوند. ماجد در جهت جذب افراد دیگری نیز تالش می کند. 
سیروس عزیزی، متولد 1365، شغل کارمند، 

تابعیت ایرانی، فاقد سابقه کیفری و متأهل
سیروس عزیزی،  مطابق گزارش وزارت اطالعات چهار سال 
است که همراه با عناصر گروه های تندرو سلفی- تکفیری فعالیت 
تشکیالتی دارد و ضمن بیعت با گروهک تروریستی داعش به 
عنوان خالفت اسالمی با شرکت مستمر و آگاهانه در جلسات 
تشکیالتی گروهک داعش در شهرستان پاوه به نفع گروه داعش 

تبلیغ می کرده است.
سیروس عزیزی به واسطه ارتباط با احمد صادقی و سریاس 
صادقی با عقیده ســلفیت تکفیری و گروهک داعش در سال 
91 آشــنا می شود. وی به واســطه ارتباطات زیاد با سریاس و 
احمد صادقی و شرکت در جلسات تشکیالتی و سازمان یافته، 
عقیده اش نســبت به این گروه را به عنوان خالفت اســالمی 
می پذیرد و در ســال 92 در منزل ســریاس صادقی با وی به 
عنــوان امیر گروهک داعش بیعت می دهد. وی می گوید که تا 
قبل از دستگیری به حقانیت داعش اعتقاد راسخ داشته است.
ایوب اسماعیلی، متولد 1368، شغل دامدار، 

تابعیت ایرانی، فاقد سابقه کیفری و متأهل
ایوب اســماعیلی از جمله هواداران داعش و مورد اعتماد 
اســماعیل صوفی بود که همکاری و پشتیبانی خود را از تیم 
تروریستی از بدو ورود تیم به همراه اسماعیل صوفی و رحمان 
بهروز از مرز و حین ورود تیم ترور به خاک کشــور آغاز کرده 
اســت. به نحوی که با خودروی خود تیــم را از مرز و منطقه 
عمومی گیالن غرب به شهرستان سرپل ذهاب انتقال می دهد 
و در ایام اقامت تیم در امر جابجایی افراد، خرید مهمات جنگی 
و حمل و مخفی کردن چندین قبضه سالح و مهمات تیم ترور 

و تهیه پیش ساز بمب ایفای نقش کرده است.
خسرو رمضانی  میراحمدی، شغل آزاد، تابعیت 

ایرانی، فاقد سابقه کیفری و متأهل
خسرو رمضانی میراحمدی با نام مستعار محسن که از سوی 
امیر تیم تروریســتی بر او نهاده  شده، بر اساس گزارش وزارت 
اطالعات از عناصر قدیمــی گروهک القاعده بوده و در جریان  
فعالیت های تشــکیالتی گروهک فوق با امیر القاعده روانسر به 

نام سلیمان مظفری آشنا می شود.
با توجه به آشــنایی خسرو رمضانی با سلیمان مظفری و 
پس از حضور و اســتقرار تیم در منزل فریدون ذاکری نسب از 
سوی سلیمان نوشته ای سربسته که حاوی پیامی بوده از طریق 
رحمان بهروز به خســرو رمضانی تحویل می شود و همین امر 

سبب ملحق شدن خسرو به تیم تروریستی می شود.

با توجه به شــناخت خسرو از وضعیت جغرافیایی منطقه 
و شهرســتان  های استان کرمانشاه، ماموریت تهیه خانه امن و 
همچنین نقل و انتقال ایمن عناصر تروریســت به وی محول 
می شود و خسرو در راســتای ایفای ماموریت محوله اقدام به 
مراجعه به محله های خاصی که حساسیت برانگیز نباشد می کند 
و نهایتا با بررســی کلیه جوانب به همراه ســلیمان مظفری با 
ارائه شناسنامه مجعول به هویت امین حسینی اقدام به اجاره 
یک منزل مسکونی در شهرک کرناچی کرمانشاه می کند.بعداً 
این منزل محل اختفا و بیعت عناصر گروهک، اجرای جلسات 
تشکیالتی و محل اعزام عناصر تیم تروریستی به تهران می شود.
عالوه بر این، خســرو منابع مالی گروهک داعش را از تیم 
ترور تحویل گرفته و بــه برخی از خانواده های مرتبط با گروه 

پرداخت می کرده است.
عثمان بهروز، متولد 1367، شغل دامدار، 
تابعیت ایرانی، فاقد سابقه کیفری و متأهل

عثمان بهروز با نام مستعار فردین که از سوی امیر تیم ترور 
برایش انتخاب شده است، برادر رحمان بهروز یکی از متهمین 
اصلی پرونده می باشد که بعد از ورود تیم ترور به کشور به واسطه 
برادرش با اعضای تیم آشــنا و همکاری و پشتیبانی خود را از 
طریق تهیه سالح و مهمات جنگی،  تهیه مکان امن و اختفای 
اعضای گروه داعشــی در منزل شخصی و سیاه چادر، قریب به 
30 روز، تهیه آذوقه و امکانات و مایحتاج اعضای تیم ترور و... 

به عمل آورده است.
امیر تیم قیوم حق پناه یا مهدی با نام مستعار و تشکیالتی 
فردین برای او، جهت رعایت مســائل حفاظتی با او در ارتباط 
بوده و با توجه به حضور نامبرده در روســتای مرزی اکبرآباد و 
نگهداری احشام در پوشش دامداری از او درخواست شناسایی 
معابر و مسیرها جهت انتقال اسلحه و مهمات و عناصر تروریست 

از خاک عراق به داخل کشور داشته است.
آنچه در این نوشــتار ارائه شــد، معرفی و مرور اقدامات 8 
متهم حلقه دوم حادثه تروریســتی تهران بــود که از مراحل 
کمک به ورود تیم ترور به ایران، تأمین خانه امن، تأمین سالح 
و مهمات، شناســایی اهداف تروریستی تا انتقال به تهران را بر 

عهده داشته اند.
 به عبــارت دقیق تر ایــن 8 نفر پشــتیبانی کامل اقدام 
تروریستی را بر عهده داشته و بدون حضور آنها هیچ گاه حادثه 
تلخ مجلس شورای اسالمی و مرقد مطهر حضرت امام )ره( رقم 
نمی خورد. با این حال این 8 عضو تروریست داعش بعد از انجام 
مراحل بازجویی و تحقیق در دادگاهی علنی در پیشگاه عدالت 
حاضر شدند تا دفاعیات خود را از اقدامی که کرده بودند، ارائه 
دهند. در نهایت با توجه به مستندات پرونده، اعترافات متهمین 
و دفاعیــات آنها و وکال در دادگاه، رأی دادگاهی که در مقابل 
چشم ده ها خبرنگار داخلی و خارجی برگزار شد، مجازات اعدام 

برای قاتلین ملت ایران بود.
گفتنی است، محاکمه تعدادی دیگر از افراد مرتبط با این 

پرونده در آینده انجام خواهد شد.

آشنایی بیشتر با 8 داعشی محکوم به اعدام

متهمان حلقه دوم حادثه تروریستی تهران چه کسانی بودند؟

مدیرکل شیالت سیستان و بلوچستان گفت: چهار 
صیاد اهل شهرستان ساحلی کنارک در جنوب این استان 
که بیش از سه سال در بند دزدان سومالی بودند، صبح 
روزپنجشنبه آزاد و به کشور ایران اسالمی بازگشتند. 

هدایت اهلل میرمرادزهی در گفت و گو با ایرنا اظهار داشــت: 
در سالهای اخیر تعداد زیادی از صیادان توسط دزدان دریایی 

ربوده شده اند. 
وی افزود: از سال 1394 تعداد 20 صیاد منطقه بلوچستان 
در بند دزدان سومالی بودند که هم اینک چهار نفر به نامهای 
مسعود بلوچی، شیر محمد تابه زر، احمد بلوچی و آدم بلوچی 
آزاد و به تهران رسیدندکه با استقبال وزیر اطالعات و خوشحالی 

مردم استان سیستان  و بلوچستان همراه بود.  
وی ادامه داد: 16 صیاد دیگر هم اکنون در اختیار سفارت 
ایران در نایروبی هستند که در روزهای آینده بوسیله یک فروند 

لنج به میهن باز خواهند گشت. 
مدیر کل شــیالت سیســتان و بلوچستان گفت: صیادان 
منطقه بلوچســتان برای انجام صید به آب های فراســاحلی 
می روند که برخی مواقع گرفتار دزدان دریایی سومالی می شوند. 
میرمرادزهی از همکاری و پیگیری های مستمر وزارت جهاد 
کشاورزی، رئیس سازمان شیالت ایران، وزیر خارجه، استانداری، 

دستگاههای امنیتی و قضایی، نماینده مردم چابهار در مجلس 
شورای اســالمی و مردم محلی برای آزادی صیادان کنارک و 

چابهار قدردانی کرد. 
نماینده مردم چابهار، کنارک، قصرقند و نیکشــهر گفت: 
خانواده صیادان در بدترین شــرایط روزگار را سپری کرده اند 

که نیاز است از سوی دولت کمک شوند. 
عبدالغفور ایران نژاد خواســتار کمــک بالعوض و جبران 

خسارت به صاحبان لنج و صیادان از سوی دولت شد. 
از فروردین سال 1394 تعداد دو فروند لنج »جابر و سراج« 
به ناخدایی یونس پاره جو و جمال  الدین دهواری به همراه ملوانان 
و صیادان در دام دزدان دریایی ســومالی گرفتار شدند و بعد 
از چند ماه تعداد هشــت نفر از این صیادان به علت گرسنگی 
و شــکنجه های جسمی دزدان دریایی سومالیایی کشته شده، 
چهار نفر از آنان به کمک دولت ســومالی موفق به فرار و یک 
نفر نیز به تنهایی از دســت دزدان دریایی فرار کرد که بعد از 
چند روز پیاده روی به وسیله دولت سومالی به ایران بازگشت.

دزدان دریایی بارها از طریق واسطه ها در کشورهای حوزه 
خلیج فارس برای آزادی ملوانان اسارت گرفته شده درخواست 
پول کرده بودند که به گفته برخی منابع محلی در چند مورد 

نیز صاحبان لنج ها چندین هزار دالر تحویل داده اند.

4 صیاد سیستان و بلوچستانی 
در بند دزدان سومالی آزاد شدند

رئیس کمیته امداد امام خمینی)ره( گفت : رسیدگی 
به محرومان و یتیمان جزو فلســفه انقالب اسالمی و 
اعتقادهای دینی اســت و موجب ناراحتی مخالفان و 

معاندان نظام اسالمی شده است.
به گزارش ایرنا، پرویز فتاح چهارشنبه شب در حاشیه »آیین 
طرح اکرام ایتام و محسنین« در میدان آستانه قم در گفت و گو 
با خبرنگاران با  اشاره به سه برابر شدن درآمد این نهاد در سال 
96 نسبت به سال 95 افزود: از ابتدای سالجاری نیز حدود 40 

درصد افزایش درآمد داشتیم.
وی با بیــان اینکه هدف از تحریم های اقتصادی آمریکا و 
دشمنان تحت فشار قرار گرفتن ملت و بریدن از انقالب و نظام 
است، افزود: کار کمیته امداد دقیقا خالف نظر استکبار و معاندان 

است، از این رو از این اقدام ها عصبانی هستند.
فتــاح همچنین مردم ایران را طرفدار مقاومت اســالمی 
فلســطین و لبنان دانست و افزود: این ماهیت انقالب و مکتب 
امام راحل و رهبر معظم انقالب است، مردم نیز از مقاومت دفاع 
نموده و عالقه زیادی به کمک کردن به مظلومان و ستمدیدگان 

فلسطینی دارند.
وی با بیان اینکه پول جمع آوری شده برای مردم فلسطین، 
یمن و یا حوادثی مانند سیل پاکستان شرعا باید به این کشورها 
داده شود و امکان هزینه کردن آنها در جای دیگر وجود ندارد، 
افزود: برخالف شیطنت های دشمن مبنی بر هزینه کمک های 
مردمی برای افطاری مــردم غزه انصافا چنین کاری به لحاظ 
شــرعی و عرفی ممنوع اســت، اما چون آنهــا ضدمقاومت و 

جیره خوار رژیم صهیونیستی هســتند، طبیعتا از کمک های 
مردمی به غزه ناراحت می شوند.

رئیس کمیته امداد امام خمینی گفت: کمپینی که دشمنان 
قصد داشــتند بر علیه کمیته امداد ایجاد کنند تبدیل به موج 
جمعیت برای کمک به این نهاد انقالبی شــده و طی این چند 
روز درآمد آن به کوری چشــم مخالفان و بدخواهان چند برابر 

شده است.
وی در بخش دیگری از ســخنان خود با بیان اینکه طرح 
محسنین از سه سال پیش در کشور آغاز شده است، افزود: مردم 
در 20 سال گذشته در قالب طرح اکرام ایتام برای سرپرستی 
فرزندان یتیم  اشــتیاق فراوانی نشان دادند، ولی برای فرزندان 
غیر یتیم که والدینشان از نظر اقتصادی توانایی سرپرستی آنها 
را ندارند، رغبتی نداشــتند، از این رو طرح محسنین در کنار 
اکرام ایتام پیش بینی و با تبلیغات صورت گرفته با اســتقبال 
زیادی رو به رو شد.وی اضافه کرد: تمامی افراد مشتاق می توانند 
با مراجعه به مراکز کمیته امداد و یا سایت محسنین اطالعات 
فرزند مورد نظر را کسب کنند و تمام واریزی ها جهت کمک به 
فرزندان یاد شده نیز از طریق سایت و کارت های بانکی صورت 

می گیرد و نیازی به مراجعه حضوری نیست.
وی مددجویان تحت پوشــش کمیته امداد کشور را یک 
میلیون و 550 هزار خانواده عنوان کرد و افزود: تعداد فرزندان 
یتیم 172 هزار تن و فرزندان محسنین بیش از 400 هزار تن 
هستند و هنوز برای پیدا کردن حامی برای همه محسنین راه 

زیادی وجود دارد.

رئیس کمیته امداد امام خمینی)ره( :

رسیدگی به محرومان موجب ناراحتی 
معاندان نظام اسالمی شده است

عضو فراکسیون ورزش مجلس شورای اسالمی گفت: 
قطعا نمایندگان در راستای اعمال نظارت به جام جهانی 
اعزام نمی شوند و مطمئن هستم هیئت  رئیسه مجلس 

این اجازه را نخواهد داد.
سیدعلی ادیانی در گفت  وگو با خبرگزاری فارس در ساری 
اظهــار کرد: اعزام نمایندگان به جام جهانی از محل بیت المال 

منطق پارلمانی و حقوقی ندارد.
وی بــا بیان اینکه حضور نمایندگان برای نظارت در جام 
جهانی ضرورت ندارد، افزود: نظارت های مجلس مشخص است 
و یکی از وظایف نمایندگان اعمال نظارت به شــمار می رود اما 

در بحث جام جهانی موضوعیت ندارد.
عضو فراکسیون ورزش مجلس شورای اسالمی بیان کرد: 

هرچه فکر می کنم و در قانون اساســی نگاه کردم و آیین نامه 
داخلی مجلس را بررسی کردم جایی نیافتم که شأنیت نظارت 
نمایندگان مجلس شــورای اســالمی درخصوص جام جهانی 

وجود داشته باشد.
ادیانی افزود: اینکه اقدامات اولیه برای اعزام نمایندگان به 
جام جهانی صورت گرفت و در فراکسیون ورزش و کمیسیون 

فرهنگی مطرح شد قابل انتظار نبود.
نماینده مردم قائمشهر، جویبار، سوادکوه، سوادکوه شمالی 
و سیمرغ در مجلس شورای اسالمی ، گفت: حضور نمایندگان 
به عنوان شــخص حقیقی و نماینده مجلــس در جام جهانی 
موضوعیت ندارد و اتالف بیت المال است اما به صورت شخصی 

این حق را دارند که بروند.

عضو فراکسیون ورزش مجلس در گفت وگو با فارس:

هیئت  رئیسه مجلس اجازه سفر نمایندگان 
به روسیه را نمی دهد

مدیر ستاد دیه تهران گفت: زوج جوانی در تهران 
پس انداز خود را برای آزادی 13 نفر از زندانیان نیازمند 
جرائم غیرعمد به حســاب نمایندگی ستاد دیه واریز 

کردند.
به گزارش روابط عمومی نمایندگی ستاد دیه استان تهران، 
منوچهر رحمانی گفت: زوج جوانی با مراجعه به غرفه بوستان 
گفت وگــو و اهدای 234 میلیون تومان پس انداز خود، زمینه 
آزادی 13 نفر از زندانیان نیازمند جرائم غیرعمد مانند تصادف، 

چک، مهریه و نفقه را فراهم کردند.
رحمانی افزود: این زوج که حاضر به معرفی نام خود نشدند، 

هدف از این کار را تأسی از سیره پاک علوی در احسان و نیکی 
به صورت ناشــناس عنوان کردند.وی ضمن تقدیر از این ایثار 
بزرگ، تأکید کرد: از ابتدای سال 97 تاکنون، زمینه آزادی 70 
مددجوی جرائم غیرعمد فراهم شده، همچنین در سال گذشته 
نیز، یک هزار و 6 نفر از زندانیان جرائم غیرعمد اســتان تهران 
توسط نیکوکاران و نیز نمایندگی ستاد دیه استان تهران آزاد 

شده و به آغوش خانواده بازگشتند.
غرفه نمایندگی ستاد دیه استان تهران تا پایان ماه مبارک 
رمضان در بوستان گفت وگو،آماده دریافت کمک های نیکوکاران 

و خیرین است.

آزادی ۱۳ زندانی با پس انداز زوج جوان تهرانی

معاون سیاســی و امنیتی استانداری کرمانشاه 
اعالم کرد: انفجار یک گلولــه عمل نکرده از زمان 
جنگ باعث کشته شدن یک نفر و مجروح شدن یک 
تن دیگر در روســتای شیخ صله از توابع شهرستان 

ثالث باباجانی شد. 
محمد ابراهیــم الهی تبار در گفت و گو بــا ایرنا افزود: 
متاسفانه روز گذشته خواهر و برادری در منطقه شیخ صله 
گلوله عمل نکرده ای از زمان جنگ را دستکاری می کردند 
که منجر به انفجار آن و کشته شدن برادر و مجروح شدن 

خواهرش شد.
او ادامه داد که خواهر مجروح حادثه بالفاصله به مرکز 

درمانی منتقل شد.
وی درخصوص وضعیت آلودگــی این مناطق به مواد 
منفجــره و روند پاکســازی نیز توضیــح داد که آنجا قبال 
پاکســازی شده است و اینکه این گلوله از کجا آمده است، 

مشخص نیست.
روستای شیخ صله در زمان جنگ بارها هدف بمب باران 

شیمیایی رژیم بعث قرار گرفته بود.
بخشــی از گلوله ها و مین های عمل نکرده زمان جنگ 
توســط ســیالب ها ، رانش زمین و فرسایش خاک به نقاط 
غیردســترس منتقل شده اند و این عوامل باعث جا به جایی 
آنها از اعماق زمین و انتقال آن به ســطح می شود که این 
خود نگرانی هایی را برای مرزنشینان غرب استان کرمانشاه 

ایجاد کرده است.
رژیم بعثی صدام در جریان جنگ تحمیلی هشت ساله 
علیه کشورمان حدود 16 میلیون مین در حدود چهار میلیون 
و 200 هزار هکتار از زمین های کشــورمان در استان های 
مــرزی به عنوان قاتل خاموش کاشــت و این مین ها از آن 
روز تاکنون جان بسیاری از انسان های بیگناه را گرفته است.

فرمانده انتظامی قزوین از رهایی گروگان 21 ساله 
در این استان پس از 24 ساعت تالش بی وقفه از سوی 
پلیس خبر داد و گفت: در این رابطه شش آدم ربا نیز 

دستگیر شدند. 
به گزارش ایرنا، سرتیپ مهدی محمودی افزود: ماموران 
پلیس آگاهی آبیک در پی کسب خبر از مرکز فوریت های 
پلیسی 110 مبنی بر وقوع یک مورد گروگانگیری در جایگاه 

سوخت این شهر، بالفاصله به محل حادثه اعزام شدند. 
وی ادامه داد: با حضور ماموران در محل و با بررسی و 
انجام تحقیقات الزم در محل گروگانگیری، مشخص شد فرد 
ربوده شــده که به همراه سه نفر از دوستان خود در مسیر 
قزوین- تهران برای سوختگیری توقف کرده بودند در غیاب 
دوستان خود مورد حمله آدم ربایان قرار گرفته و به همراه 
یک دستگاه خودرو پژو 405 ربوده شدند. وی با بیان اینکه 
کارآگاهان پلیس آگاهی با اقدامات فنی و در مرحله نخست 
به دوستان فرد ربوده شده مشکوک و آنان را بازداشت کردند، 
اضافه کرد: در تحقیقات پلیس مشخص شد که همراهان 
دستگیر شده با آدم ربایان همکاری داشته و در ادامه نیز با 
انجام اقدامات اطالعاتی و فنی، محل اختفای گروگانگیران 

در یکی از شهرستان های استان گیالن شناسایی شد. 
سرتیپ محمودی با اشاره به تماس آدم رباها با خانواده 
فرد ربوده شــده و تقاضای پرداخت پــول در قبال آزادی 
گروگان و تهدید به کشتن وی، افزود: ماموران با گسترش 
چتــر اطالعاتی و با نیابت قضایی در قالب 2 تیم عملیاتی 
از پلیس آگاهی استان و شهرستان آبیک در یک عملیات 
ضربتی دو مرد و یک زن را دســتگیر و گروگان  21 ساله 

را آزاد کردند. 
بــه گفته ایــن مقــام ارشــد انتظامــی، آدم ربایان 
انگیــزه خــود را از انجام ایــن عمل مجرمانــه، اختالف 
حســاب بــه دلیل عــدم پرداخــت بدهی بابــت خرید 
 مقادیری برنج از ســوی فرد ربوده شــده اعــالم کردند. 

انفجار گلوله جنگی
 جان یک نفر را گرفت

نجات گروگان قزوینی
 از چنگ آدم ربایان

رفع تصرف از اراضی ملی
شهرکرد- خبرنگار کیهان: فرمانده یگان حفاظت از اراضی سازمان ملی زمین 
و مســکن استان چهار محال و بختیاری گفت:  30 هکتار از اراضی ملی موسوم 

به چشمه بلبل در شهر جونقان این استان رفع تصرف شد.
یزدانبخش رییسیان افزود: متصرف به مراجع قضایی معرفی شد.

واژگونی خودرو
سرویس شهرستانها: رئیس مرکز فرماندهی کنترل و ترافیک پلیس راه استان 

البرز از واژگونی یکدستگاه پراید در جاده کرج- چالوس خبر داد. 
ستوان یکم »علی بابازاده« اظهار داشت: بر اثر واژگون شدن این خودرو »یک 

نفر کشته و چهار تن مصدوم شدند.
وی خاطرنشان کرد: کارشناسان پلیس راه علت این حادثه را تخطی از سرعت 

مطمئنه از سوی راننده عنوان کردند.
کشف چاي غیر بهداشتي

سرویس شهرستانها: فرمانده انتظامي املش از کشف چاي غیربهداشتي در 
این شهرستان خبر داد. 

ســرهنگ »احمد وکیل صادقي« گفت: در پي خبر دریافتي مبني بر دپو و 
بسته بندي چاي در یک سوله غیربهداشتي در رانکوه؛ ماموران انتظامي بالفاصله 

به محل مذبور مراجعه و موفق به کشف 25 تن چای غیربهداشتی شدند. 
وی اضافه کرد: در این راستا یک نفر دستگیر و به مراجع قضایي معرفي شد.

توقیف محموله تریاک
یزد- خبرنگار کیهان: رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر اســتان یزد از کشف 

تریاک با توقیف یک دستگاه خودرو سنگین خبر داد. 
 ســرهنگ »محمدحسین ســتوده نیا« گفت: ماموران پلیس مبارزه با مواد 
مخدر استان یزد با انجام کار اطالعاتی و کنترل خودروهای عبوری یک دستگاه 
خودرو ســنگین را که با محموله »قطعات صنعتــی« در حال حرکت بود برای 

بازرسی متوقف کردند.
وی ادامه داد: در بازرسی از این تریلی 190 کیلو تریاک کشف و یک متهم 

نیز دستگیر و به دادسرا معرفی شد.
قاچاق احشام

  یزد- خبرنگار کیهان : فرمانده انتظامی شهرستان تفت از کشف دام قاچاق 
و فاقد مجوز دامپزشکی خبر داد. 

سرهنگ »فرهاد بیگلری« گفت: ماموران پاسگاه انتظامی »دهشیر« هنگام 
کنترل محورهای مواصالتی یک دســتگاه کامیون بنــز را متوقف کردند که در 
بازرســی از آن تعداد 112 راس گوســفند قاچاق به ارزش یک میلیارد و 600 

میلیون تومان را کشف کردند.
وی بااشاره به دستگیری 2 متهم در این خصوص تصریح کرد: متهمان احشام 
فاقد مجوز دامپزشکی را از استان های غربی کشور بارگیری و قصد انتقال به کرج 

داشتند که دستگیر و به مراجع قانونی معرفی شدند.
فرود اضطراری هواپیما

اهواز - فارس: هواپیمای اهواز- مشهد  متعلق به شرکت هواپیمایی زاگرس در 
ساعت 23 و 20 دقیقه پنجشنبه پس از بلند شدن از باند فرودگاه اهواز به علت 

آتش گرفتن یکی از موتورها مجبور به فرود اضطراری در اهواز شد.
مدیرکل فرودگاه های استان خوزستان ضمن تأیید این خبر اعالم کرد این پرواز 
در ساعت  23 و 35 دقیقه به  سالمت بر زمین نشست  و مسافران با هواپیمای 

دیگری عازم مشهد شدند.
هنوز علت آتش گرفتن موتور هواپیما مشــخص نیست و موضوع در دست 

بررسی است.
هک سیستم های فرودگاه

تبریز- تسنیم: معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار آذربایجان  غربی با 
اشاره به حمله سایبری و هک سیستم های مانیتوری فرودگاه تبریز اظهار داشت: 
این حمله ساعت 21و30 دقیقه پنجشنبه به مدت 3 الی 4 دقیقه بود که بالفاصله 

برای مقابله با این حمله از سوی سرور مرکزی اقدام شد.
رحیم شهرتی فر افزود: هیچ اختاللی در روند فعالیت فرودگاه تبریز رخ نداد 
و پس از بازگشــت سیستم ها در عرض سه الی چهار دقیقه، همه چیز به حالت 

عادی بازگشت.
وی با تاکید بر اینکه پلیس فتا پیگیر این اتفاق است، ابراز داشت: نهادهای 
مسئول هم در حال شناسایی عاملین و رفع حفره های امنیتی برای نفوذ و هک 

این سیستم ها هستند.
سیل خسارت زد

کرج- ایرنا: سرپرست شرکت شهرک های صنعتی البرز گفت که طبق برآورد 
اولیه، سیالب پیش از 31 میلیارد تومان به تاسیسات شهرک صنعتی اشتهارد در 

این استان خسارت وارد کرده است .
محمد امین فرشچی در حاشیه بازدید معاون توسعه و مدیریت منابع سازمان 
شهرک های صنعتی کشور از شهرک صنعتی اشتهارد افزود: در این حادثه طبیعی 
نیز، دو میلیارد و 200 میلیون تومان خســارت به دیوارهای واحدهای تولیدی 

شهرک صنعتی اشتهارد وارد شد. 
وی اضافه کرد: ســازه های این شــهرک متناسب با شرایط آب و هوایی این 
منطقه ســاخته شده که به کنترل جریان آب و سیل ریزها کمک می کند، اما با 

توجه به فراگیری سیل اخیر، شهرک صنعتی اشتهارد دچار آسیب شده است. 
دستگیری سارق

رشت- ایسنا: رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان گیالن از شناسایی 
و دستگیری سارقان بقعه متبرکه امام زاده  هاشم در شهرستان رشت خبر داد.

سرهنگ رحیم شــعبانی اظهار کرد: در پی وقوع سرقت حدود 80 میلیون 
ریال وجه نقد از بقعه متبرکه امام زاده هاشم در منطقه سراوان شهرستان رشت 

دو متهم شناسایی و دستگیر شدند.
وی بیان کرد: هر دو متهم 33 و 51 ساله در تحقیقات پلیس به سرقت بقعه 
متبرکه امام زاده هاشم و تقسیم مبلغ سرقتی در فرصتی مناسب اعتراف کردند.

ضرب و شتم مدیر مدرسه
خرم آباد- باشــگاه خبرنگاران جوان: مدیرکل آموزش  و پرورش لرستان از 
ضرب و شتم مدیر یکی از مدارس روستایی شهرستان رومشکان توسط پدر یکی 

از دانش آموزان این مدرسه خبر داد. 
رضا زینی وند مقدم، گفت: به  محض اطالع از این خبر تأسف بار، طی تماس 
با مدیر مضروب مدرسه و جویا شدن موضوع، از طریق مراجع قانونی و مسئوالن 
شهرستانی پیگیر موضوع شدیم.وی با بیان اینکه پس از تکمیل گزارش حادثه و 
جمع آوری اسناد و مدارک، موضوع از طریق مراجع قضایی و حقوقی تا احقاق کامل 
حقوق مدیر مضروب و آسیب دیده و همچنین اعاده حیثیت ایشان و جامعه فرهنگی 
دنبال خواهد شد، گفت: مجازات فرد خاطی را به  طور قاطع پیگیری خواهیم کرد.

انهدام باند تصادف ساختگی
اصفهان- باشــگاه خبرنگاران جوان: فرمانده انتظامی استان اصفهان گفت: 
اعضای باندی که با ترفند تصادفات ساختگی توانسته بودند 150 میلیارد ریال از 

شرکت های بیمه کالهبرداری کنند، شناسایی و دستگیر شدند. 
سرتیپ مهدی معصوم بیگی افزود: در این راستا پنج نفر از مصدومان را دستگیر 
که متهمان در جریان تحقیقات، از فعالیت باند ایجاد تصادف ساختگی و دریافت 

خسارت از شرکت های بیمه پرده برداشتند.
وی تصریح کرد: اعضای اصلی باند با تبلیغ شغلی پردرآمد در فضای مجازی، 
افراد جویای کار را فریب داده و در منزلی اجاره ای با ایجاد بی حســی موضعی، 

صدمات و جراحاتی را در بدن آنان به وجود می آورند.
وی خاطرنشان کرد: اعضای باند، پس از مصدوم کردن افراد مذکور با استفاده 
از خودرو های دارای بیمه اقدام به ایجاد تصادف ساختگی کرده و پس از حضور 
اورژانس و انتقال مصدومان به بیمارستان، پرونده قضایی تشکیل و با صدور رأی 

از شرکت های بیمه خسارت دریافت می کردند.
معصوم بیگی اذعان داشت: در بازرسی از مخفیگاه های آنان، 7 دستگاه خودرو 
و 10 دستگاه موتورسیکلت به همراه اقالم جراحی و پزشکی مورد استفاده برای 

بی حسی و مصدومیت افراد کشف شد.

رئیس  کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه طبق 
بررسی سازمان جهانی کار، سختگیرانه ترین قانون کار 
مربوط به ایران است، گفت: قانون کار باید تعدیل شود و 
میزان عرضه نیروی کار ما چند برابر تقاضای بازار است.
بــه گزارش خبرگــزاری فــارس از کرمــان، محمدرضا 
پورابراهیمی در جمع اعضای اتاق اصناف شهرستان راور اظهار 
داشت: از اتاق های اصناف در استان ها خواسته ایم تا اشکاالتی 
که در مواد قانونی موجود می بینند و مشکل ساز شده اند را احصا 

کرده و به کمیسیون اقتصادی ارائه دهند.
وی با  اشاره به  اشکاالتی که در قانون کار فعلی کشورمان 
وجود دارد، گفت: متاســفانه خانه کارگر به اســم حمایت از 
کارگران در حق این قشــر از جامعــه خیانت می کند و بارها 
جلســاتی را با آنها تشــکیل دادیم تا مسائل مربوط به جامعه 

کارگری برطرف شود، اما فایده ای نداشته است.
پورابراهیمی گفت: میــزان عرضه نیروی کار ما چندبرابر 
تقاضای نیرو است و در این فضا باید قانون کار را تعدیل داد تا 
ضمن ایجاد  اشــتغال، کارگر هم ضرر نکند، اما شرایط سختی 
کــه در قانون فعلــی وجود دارد، امکان بــه کارگیری نیرو را 

مشکل ساز کرده است.
وی ادامه داد: پیشنهاداتی را به کمیسیون اجتماعی مجلس 
برای اصالح قانون کار دادیم، چون در حیطه کاری آنها است، 

اما به شدت مخالفت هایی در این زمینه وجود دارد.
پورابراهیمی گفت: نظر ما این است که قانون کنونی تمایل 
به سمت اقتصاد سوسیالیستی و غربی دارد در صورتی که با نظام 

استاد و شاگردی می توان جمع زیادی را مشغول به کار کرد.
رئیس  کمیســیون اقتصادی مجلس گفت: اصالح قانون 
مالیات بر ارزش افزوده تا آخر خرداد جمع بندی خواهد شد و 
اول تابســتان قانون اصالح شده بعد از یک سال و نیم کار به 
صحــن علنی مجلس می آید که با تصویب آن بخش زیادی از 
مشــکالت را رفع می کند.وی افزود: با سازمان مالیاتی و وزیر 
اقتصــاد توافق کردیم که اصالح قانون مالیات بر ارزش افزوده 

را که تمام کردیم، وارد کاهش نرخ مالیات بر عملکرد شویم.
پورابراهیمی ادامه داد: هدف این است که در اقتصاد کشور 
هر کس مصرف بیشــتری دارد، مالیات بیشتر بپردازد و تولید 

بیشتر مالیات کمتری بدهد.
وی تصریح کرد: پیش بینی ما این اســت که اول مهرماه 
کاهش 5 درصدی مالیات بر عملکرد را در صحن علنی داشته 
باشیم، هر چه نرخ عملکرد را کاهش دهیم، میزان فرار مالیاتی 

هم کمتر می شود.
نماینده مــردم کرمان و راور در مجلس در مورد صندوق 
مکانیزه فروش اظهار داشت: این قانون نهایی شده و آماده است 

برای تصویب در صحن مجلس ارائه شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:

سختگیرانه ترین قانون کار مربوط به ایران است

خرم آباد - خبرنگار کیهان:
با هوشیاری ماموران پلیس لرستان دو باند تهیه و 
توزیع موادمخدر متالشی شد و 760 کیلوگرم تریاک از 

آنان به دست آمد.
فرمانده انتظامی لرستان افزود: فرهاد شکرزاده مامور نیروی 
انتظامی شهرســتان در تعقیب و گریز سارقان بر اثر لغزندگی 

جاده و واژگون شدن خودرو پلیس به شهادت رسید.
سرتیپ حاجی محمد مهدیان نسب با بیان اینکه با انهدام 

دو باند قاچاق موادمخدر تعداد 7 نفر ســوداگر مرگ دستگیر 
شدند و 6 دســتگاه خودرو متعلق به آنان توقیف شده است، 
گفــت: یکی از ایــن باندها با 400 کیلو تریــاک در خرم آباد 
 و بانــد دیگر بــا 360 کیلوگرم تریاک در شهرســتان دلفان 

منهدم شد.
وی گفــت: عوامل درگیری در منطقه بــازار خرم آباد در 
کوتاه ترین زمان ممکن شناسایی و دستگیر شده اند و مغازه های 

عوامل مرتبط نیز پلمب شده است.

شهادت مامور پلیس و کشف 760 کیلوگرم موادمخدر از قاچاقچیان 

فرمانده انتظامی شهرستان سیرجان گفت: ماموران انتظامی شهرستان های 
کرمان و سیرجان موفق شدند بیش از یک تن مواد مخدر کشف کنند.

به گزارش خبرگزاری فارس ، محمدرضا ایران  نژاد اظهار داشــت: پلیس مبارزه با 
مواد مخدر ســیرجان طی دو مرحله عملیات موفق به کشف و ضبط 478 کیلوگرم 

مواد مخدر تریاک و حشیش و بیش از یک کیلوگرم هروئین شدند.
وی تصریح کرد: همچنین پلیس موفق به کشــف بیش از یک کیلوگرم هروئین 
به صورت بلع جاســازی شــده شدند که در این محموله یک نفر متهم و یک خودرو 
توقیف شد.عبدالعلی روانبخش فرمانده انتظامی شهرستان کرمان هم گفت : ماموران 
انتظامی بخش راین این فرماندهی با انجام یک سری اقدامات اطالعاتی از نیت شوم 

قاچاقچیان برای انتقال یک محموله مواد مخدر اطالع یافتند.
وی بیان کرد: در این رابطه ماموران این بخش با همکاری ماموران پاسگاه گزک 
هنگام گشــت  زنی در سطح حوزه استحفاظی به پنج دستگاه خودرو مشکوک شده و 

آنهارا متوقف کردند.
فرمانــده انتظامی شهرســتان کرمان تصریح کرد: در بازرســی از این خودروها 
387 کیلوگرم حشــیش و 191کیلوگرم تریاک کشــف شد و ماموران 11 قاچاقچی 

را دستگیر کردند.

کشف بیش از یک تن مواد مخدر 
در کرمان

اولین  با صدور  عربستان ســعودی  مقامات 
گواهینامه های رانندگی برای زنان این کشور ژست 
مدافعان حقوق زنان را گرفتند. این در حالی است 
که زنان عربستانی از بســیاری از حقوق اولیه و 
طبیعی خود مانند بیــرون رفتن از خانه محروم 

هستند.

این اقدام یعنی صدور اولین گواهینامه های رانندگی برای زنان سه هفته قبل 
از آغاز رســمی اجازه رانندگی زنان در عربستان سعودی اتفاق می افتد که زنان 

برای کسب آن ده ها سال مبارزه کردند.
خبرگزاری رسمی سعودی نوشــت: اداره راهنمایی و رانندگی روز دوشنبه 
به زنانی که گواهینامه بین المللی مورد تایید در عربستان را داشتند، گواهینامه 
رانندگی داد. این اقدام در راســتای آماده سازی برای اجازه رانندگی زنان در 24 

ژوئن آینده است.
اولیــن زنانی که گواهینامه گرفتند، خانم هایی بودنــد که قبال در خارج از 
عربستان گواهینامه بین المللی گرفته بودند و مقامات پلیس سعودی با استناد به 

این موضوع، برای آنها گواهینامه رانندگی صادر کردند.
اعطای گواهینامه در چند شــهر سعودی انجام شد و اصالت گواهینامه های 
بین المللی و توانایی متقاضیان برای رانندگی نیز در امتحان عملی مورد بررسی 

افسران پلیس قرار گرفت.
عربســتان سعودی تنها کشور جهان اســت که رانندگی زنان در آن ممنوع 
است، اما سال گذشته با فرمان پادشاه این کشور، زنان هم می توانند از سه هفته 
دیگر رانندگی کنند. در ســال های اخیر بارها زنان با رانندگی و اعتراضات مدنی 
خواســتار رفع این ممنوعیت شــده بودند. تعدادی از خانم هــا نیز به این دلیل 

بازداشت و جریمه شده بودند.
گفتنی اســت، زنان در عربســتان نه حق رانندگی دارنــد، نه می توانند به 
قبرستان بروند، نه حق پرو لباس دارند، نه می توانند بدون یک مرد از خانه خارج 
شوند، با این حال این کشور سال گذشته عضو جدید کمیسیون مقام زن شد! و 
»دانشمندان عربستانی« در آستانه روز جهانی زن یعنی هشتم مارچ، رسما زنان 
را در جمع پستانداران طبقه بندی کردند! بر همین اساس مفتی ها و دانشمندان 
عربستان سعودی زنان را همتراز پستاندارانی همچون بز و شتر قرار دادند و برای 

آنها حقوقی قائل شدند که این حیوانات از آنها برخوردارند!
البتــه از قــرار معلوم این موضوع برای فعاالن حقوق بشــر نقطه امیدی در 
چشــم انداز آینده زنان سعودی محسوب  شــد، چرا که پیشتر همین افراد اصال 
طبقه ای برای زنان قائل نبودند و آنها را صرفا اشیائی بی روح در منزل می دانستند!

در همین راستا جیلیان برچ سخنگوی سازمان عفو بین الملل در واکنش به 
این اظهارنظر مفتی ها و دانشــمندان سعودی گفته بود: "درباره آینده خوشبین 
هســتم چون زنان دیگر به عنوان اشــیائی بی روح محسوب نمی شوند و در سیر 

تکاملی در طبقه پستانداران قرار گرفته اند!”
کارشناسان معتقدند قصد دیگر پادشاهی عربستان سعودی از اعطای آزادی 
رانندگی به زنان و برخی اصالحات داخلی، جلب اجماع بین المللی برای استراتژی 

سختگیرانه و افراطی منطقه ای خود علیه ایران، قطر و یمن است.

حدود 42 میلیون نفــر در ایاالت متحده با 
خشونت جنسی در دوران کودکی مواجه شده اند.
به گزارش ایســنا، اپیدمی خاموش تجاوز جنســی 
کودکان در ایاالت متحده خسارات زیادی به همراه داشته 
و در حال حاضر حدود 42 میلیون بزرگسال که با تجاوز 
جنسی در دوران کودکی مواجه شده اند، زندگی می کنند 

یک بانک ایرلندی به علت رفتار تبعیض آمیز 
خــود علیه یــک زوج ایرانی و اعمــال برخی 
محدودیت ها علیه آنان، 20 هزار یورو جریمه شد.

نشــریه آیریش تایمز نوشــت: یک بانک در ایرلند 
محکوم شد 20 هزار یورو به یک زوج ایرانی که در این 
کشور تجارت می کنند، پرداخت کند. این بانک ایرلندی 

به تبعیض علیه این زوج به علت ملیتشان متهم شده است.
در ایــن پرونده، کمیته روابط محیط کاری، به یک بانک ایرلندی که نامش 
ذکر نشــده دســتور داده است 12 هزار یورو به یک زن و هشت هزار یورو نیز به 

همسرش به اتهام تبعیض علیه این زوج به علت ایرانی بودنشان پرداخت کند.
زن مذکور که مدرک دکترا دارد، در سال 2015، شهروندی ایرلند را گرفت و 
به همراه همسرش به عنوان دانشجو به این کشور مهاجرت و یک شرکت تحلیل 
داده های پزشکی کوچک تاسیس کرد. این زن، 10 سال گذشته در این بانک یک 
حساب بانکی و همسرش پنج سال گذشته یک حساب بانکی دیگر را افتتاح کردند.
ســال گذشــته این بانک از آنها خواســت برای انجــام عملیات های بانکی 
خود یک ســری محدودیت هایی را بپذیرند. این بانک اســتدالل کرده بود این 
محدودیت ها ضروری است و برای تبعیت از قوانین ملی و اتحادیه اروپا در ارتباط 
با پولشویی،مبارزه با تامین مالی تروریسم و پایبندی به تحریم ها علیه ایران است 
و باید به آنها پایبند بود.اما ماریان دوفی، مسئول رسیدگی به این پرونده، دریافته 
است این بانک علیه این زوج رفتاری تبعیض آمیز انجام داده است. او دریافت این 
سیاست بانکی برای این زوج توجیه ندارد و تنها به علت ملیت آنها در نظر گرفته 
شــده اســت.این زوج گفتند آنها برای ارائه مدرک برای اثبات آدرس و هویت و 
منابع درآمدهایشان و ارائه کپی پاسپورت هایشان هیچ مشکلی ندارند. آنها گفتند 
اگر این فرم اعالم شده بانک را امضا می کردند، دیگر نمی توانستند از حساب خود 
برای هر هدفی در ایران مثل خرید بلیت برای گذران تعطیالت در آنجا یا انجام 
دادن هرگونه تجارتی در ایران استفاده کنند. آنها این فرم را امضا نکردند و بانک 

به آنها گفت در این صورت حساب آنها بسته خواهد شد.
این زوج ایرانی در نهایت از این عملکرد تبعیض آمیز این بانک شکایت کردند.
بانک ایرلندی این زن و مرد ایرانی را به علت ایرانی بودن در زمره »مشتریان 
با ریسک باال« قرار داده بود و به همین دلیل از اکتبر تا دسامبر 2016 از دسترسی 

به حساب هایشان منع کرده بود.

که این میزان دو برابر تعداد افراد ســرطانی است. در واقع از هر چهار دختر یک 
نفر و از هر 6 پسر نیز یک نفر این نوع تجاوز را تجربه کرده اند. در این میان بیش 

از 90 درصد متجاوزان با کودکان آشنا بوده اند.
اصوال کودکان از این موقعیت غیرقابل باور وحشــت زده می شوند. به همین 
دلیل از هر سه قربانی یک نفر این مورد را فاش می کند، البته این افراد نیز منتظر 
می ماننــد تا یک نفر دیگر مورد را اعالم کند تا آنان نیز متعاقب وی این موضوع 
را علنی کنند. بسیاری از متجاوزان نیز قربانی های خود را می شناسند و بدیهی 
است آشکارسازی این مورد موجب قربانی شدن خانواده قربانی، خانواده متجاوز 

و دیگر آشنایان خواهد شد.
به همین دلیل خانواده قربانی سکوت می کنند و از واکنش اطرافیان در مورد 
تجاوز به کودکشان می ترسند. تا جایی که بسیاری از این کودکان پس از افسردگی 
دست به خودکشی می زنند. آمارها نشان می دهند برخی از این قربانیان، هفت تا 

13 مرتبه برای رهایی از عواقب تجاوز اقدام به خودکشی کرده اند.
پزشــکان همیشه برای درمان ســرطان عوامل ایجاد شده را بررسی کرده و 
نمونه های زیادی را روانه آزمایشگاه می کنند، اما در مورد کودکانی که مورد تجاوز 
قرار می گیرند هیچ زمانی نشــانه ها و عالئم آن بررسی نمی شود که شاید دلیل 
آن بی اطالعی از مجموعه عوامل یا عوامل منسوبی دیگر مانند احساس وحشت 
کودک یا نوجوان باشد. مجموعه این موارد موجب گوشه گیری، افسردگی، افزایش 

وزن و از دست دادن دوستان و فعالیت های گروهی می شود.


