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ش�هروند| مردی که با اجیر ک��ردن آدم کش 
قصد استفاده از اموال پنج میلیارد تومانی رفیقش 
را داش��ت، دستگیر شد.س��اعت 21 پنجم تیرماه 
کشف یک جسد در یک واحد آپارتمانی در خیابان 
فاطمی – نبش خیابان جمالزاده، به کالنتری 125 
یوسف آباد اعالم شد. با حضور مأموران کالنتری در 
محل و بررس��ی های اولیه مشخص شد پیرمردی 
80ساله، به قتل رس��یده و تمامی اموال و مدارک 
داخل گاوصندوق خانه اش نیز سرقت شده است. 
کارآگاهان به تحقیق از خدمتکار مقتول پرداختند 
و او به کارآگاهان گفت: مدتی اس��ت که به عنوان 
خدمتکار به منزل مقت��ول رفت و آم��د دارم و به 
همین علت، دسته کلید خانه وی را در اختیار دارم؛ 
بعدازظهر هر روز برای انج��ام کارهای خدماتی از 
قبیل نظافت و دادن غذا به خانه مقتول می رفتم اما 
روز حادثه در خانه با جسد او روبه رو شدم. با توجه به 
نتایج اولیه بدست آمده در پرونده، کارآگاهان قصد 
تحقیقات از اعضای خانواده مقتول را داش��تند که 
اطالع پیدا کردند که پسر و دختر پیرمرد در خارج 
از کشور زندگی می کنند و مدت ها پیش، پیرمرد 
پس از اختالفات ش��دید با اعضای خانواده اش به 
تنهایی به ایران بازگشته است. کارآگاهان در ادامه 
تحقیقات متوجه شدند پیرمرد پیش از مرگ خود 
اقدام به انتقال محضری اسناد به نام حسین 50ساله 
کرده است. این مرد در زمینه کارهای ساختمانی 
فعالیت داش��ت. او یکی از دوس��تان مورد اعتماد 
مقتول بود که کلید خانه مقتول را دراختیار داشت 
و به او سر می زد. اما حسین در زمان جنایت همراه 
اعضای خانواده اش برای گردش و تفریح به شمال 
کش��ور رفته بود. با توجه به سرقت تمامی اسناد و 
مدارک متعلق به امالک پیرمرد به ارزش تقریبی 
5 میلیارد تومان، کارآگاهان اطالع پیدا کردند که 
حسین تنها کسی اس��ت که از مرگ مقتول، سود 
می برد. با توجه به دالیل بدست آمده درخصوص 
انگیزه احتمالی جنای��ت، کارآگاهان به تحقیقات 
گس��ترده ای پرداخته و به نحوه ارتباط حسین با 
یکی از کارگرانش به نام مجید 27ساله، مشکوک 
شدند. بنا بر تحقیقات صورت گرفته مشخص شد 
که حس��ین، حمایت مالی ویژه ای از مجید انجام 
می دهد ب��ه گونه ای که ش��رایط را برای اس��کان 
خانواده مجید در تهران فراهم و یک واحد مسکونی 
در خیابان جیحون ب��رای آنها پیش بینی و فراهم 
کرده؛ حتی میزان حقوق مجید را نیز به میزان قابل 
توجهی افزایش داده بود. با توجه به دالیل، شواهد و 
قرائن بدست آمده، مجید دستگیر شد. او همچنان 
مدعی بی گناهی خود بود؛ اما درنهایت به ناچار در 
برابر دالیل ارایه شده از سوی کارآگاهان به جنایت 
اعتراف کرد. مجید به کارآگاهان گفت: »حس��ین 
طراح این جنایت بود. کلید ورودی س��اختمان و 
آپارتم��ان را به من داد؛  من نیز س��اعت 14 پنجم 
تیرماه با اط��الع از این که مقتول پ��س از خوردن 
دارو درحال اس��تراحت اس��ت به خانه اش رفتم. 
همان گونه که حس��ین گفته بود، او کامال خواب 
بود؛ ابتدا با میله آهنی ضربه ای محکم به قس��مت 
پیشانی مقتول زدم اما ناگهان مقتول بیدار شد. با 
مقتول درگیر و تسمه پالستیکی همراه خود را به 
دور گردنش انداخته و آن قدر تس��مه را فشار دادم 
تا مقتول از نفس کشیدن افتاد. پس از جنایت نیز 
تمامی اسناد، مدارک و پول گاوصندوق را سرقت 
کرده، پول را برای خودم برداشته و اسناد و مدارک 
را به حس��ین تحویل دادم.« با توج��ه به اعترافات 
مجید، کارآگاهان اقدام به دس��تگیری حسین در 
محل سکونتش در خیابان کارگرشمالی کردند. او 
نیز پس از مواجهه حضوری با مجید به ناچار لب به 
اعتراف گشود. حسین در اعترافاتش به کارآگاهان 
گفت: »در  س��ال 81 زمانی که به همراه خانواده به 
شمال کشور رفته بودم، در کنار دریا با مقتول آشنا 
شد؛ متوجه شدم مقتول به علت اختالفات شدید 
خانوادگی، اعضای خان��واده اش را در آمریکا ترک 
کرده؛ پس از گذشت مدتی و به پیشنهاد مقتول، 
او تمامی اموال خودش به ارزش تقریبی 5 میلیارد 
تومان را به ش��رط این که تا زم��ان مرگش اختیار 
اموالش را به طور کامل در اختیار داش��ته باش��د، 
به نام من ک��رد؛ وقتی از لحاظ مالی به ش��دت در 
تنگنا قرار گرفته بودم تصمیم گرفتم تا با کشتن او  
اختیار تمامی اموال را بدست بگیرم؛ به همین علت 
موضوع را با یکی از کارگ��ران خود به نام مجید در 
میان گذاشتم. او هم قبول کرد در ازای 15 میلیون 
تومان پول، پیرمرد را به قتل برساند.« ادعاهای این 
مردان کافی بود تا 2 متهم جهت انجام تحقیقات 
تکمیلی در اختیار اداره دهم ویژه قتل پلیس آگاهی 

تهران بزرگ قرار گیرند. 

ذرهبين
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ش�هروند| ب��ا شناس��ایی چه��ره مظن��ون اصلی 
اسیدپاش��ی های اصفه��ان، تحقیق��ات کارآگاه��ان و 
کمیسیون تحقیق بعد از گذشت 10روز از رسانه ای شدن 

این خبر در مرحله تازه ای قرار گرفت. 
 در پی ابالغیه رحمانی فضلی، رئیس ش��ورای امنیت 
کش��ور پیرامون ضرورت بررس��ی و رس��یدگی دقیق به 
موضوع اسیدپاش��ی در ش��هر اصفهان، معاون امنیتی و 
انتظامی وزیر کش��ور و دبیر ش��ورای امنیت به اصفهان 
سفر کرد.  س��ردار حس��ین ذوالفقاری، معاون امنیتی و 
انتظامی وزیر کشور به منظور بررسی اقدامات انجام شده 
در زمینه پرونده اسیدپاش��ی به اصفهان بعد از شرکت در 
جلسه شورای تأمین اس��تان در جریان جزییات پرونده و 
س��رنخ های طالیی کارآگاهان قرار گرفت. معاون امنیتی 
و انتظامی وزیر کش��ور با حضور در جم��ع خبرنگاران از 
شناس��ایی مظنون اصلی اسیدپاشی های اخیر خبر داد و 
گفت: »از طرف شورای امنیت کشور مأموریت یافتم که 
برای پیگیری مسأله اسیدپاش��ی اصفهان سفری به این 
شهر داشته باشم و در جلسه شورای تأمین استان گزارش 
اقداماتی را که در این خصوص انجام ش��ده دریافت کردم. 
تاکنون تعدادی مظنون در رابطه با این حوادث دستگیر 
و تحت بازجویی قرار گرفته ان��د.  تاکنون چندنفر در این 
ارتباط دس��تگیر ش��ده اند و پرونده مهم ترین مظنون در 
حال بررس��ی اطالعاتی ب��وده، البته این ظن براس��اس 
ش��واهد قوی تر ش��ده چراکه ف��رد مورنظر م��ورد تأیید 
قربانیان قرار گرفته اس��ت. طبق ش��واهدی که تاکنون 
به دس��ت آمده اسیدپاش��ی های اصفهان توسط یک نفر 
انجام شده و به هیچ عنوان س��ازمان یافته و گروهی نبوده 
است.«س��ردار ذوالفق��اری درباره روند پیگی��ری پرونده 
گفت: »قرارگاه و س��تاد بازپرس��ی ویژه ای برای پیگیری 
موضع اسیدپاش��ی های اصفهان تش��کیل ش��ده و این 
موضوع با هماهنگی دستگاه های مرتبط در حال پیگیری 
اس��ت. با توجه به مجموع بررس��ی های فنی و اطالعاتی 
انجام ش��ده تا این لحظه به طور قط��ع اعالم می کنیم که 
ای��ن اقدامات س��ازمان یافته و کارگروهی نبوده اس��ت و 
تحقیقات نشان می دهد که این اسیدپاشی ها توسط یک 
نفر انجام ش��ده گرچه در روند رس��یدگی معلوم می شود 
که این فرد همدس��تانی داش��ته اس��ت یا خیر.  با اعالم 
رئیس دادگستری اصفهان اگر اتهام متهم پرونده قطعی 
 ش��ود در کوتاه ترین زمان ممکن به مجازات می رس��د.«

وی با اش��اره به این که این ف��رد به هیچ گ��روه یا جریان 
خاصی وابسته نیست، تأکید کرد: »آخرین اسیدپاشی در  
23مهرماه انجام شده و در آخرین بررسی با حضور شورای 
تأمین استان مشخص شده اس��ت که در این ارتباط تنها 
4نفر به نیروی انتظامی مراجعه و پرونده قضایی تشکیل 
داده ان��د و مابقی ش��ایعاتی که در فضای مج��ازی درباره 
تعداد این افراد ش��نیده می ش��ود صحت ن��دارد.« با این 
حال روز جمعه سرهنگ حسین حس��ین زاده جانشین 
فرمانده انتظامی اصفهان در گفت وگو با خبرگزاری مهر 
گفت:  »هنوز مظنون اصلی پرونده اسیدپاشی در اصفهان 
دستگیر نشده اس��ت، البته افرادی در این پرونده در حال 
شناسایی و بازداشت هستند و تحقیقات همچنان ادامه 
دارد. در چند روز گذش��ته تصویری ساختگی از مظنون 
اصلی در فضای مجازی منتشر شده و از شهروندان خواسته 
شده این فرد را شناس��ایی کنند که این امر واقعیت ندارد 
و هنوز تصویری از مظنون برای شناسایی تأیید و منتشر 
نشده اس��ت. جانش��ین فرمانده انتظامی اصفهان با بیان 
این که احتمال تکرار اسیدپاش��ی در اصفهان صفر است، 
گفت:  »هرگونه انتشار اخبار کذب در مورد این پرونده قطعا 

پیگرد قانونی دارد و افراد متخلف دستگیر می شوند.«
آمار اسیدی در نصف جهان

 جهانبین حسن خانی مسئول روابط عمومی دانشگاه 

علوم پزش��کی اصفهان در حالی آمار قربانیان اس��ید از 
ابتدای  س��ال جاری در اصفهان را 11نف��ر اعالم کرد که 
سیدحسن هاشمی، وزیر بهداشت با ارایه گزارشی از آمار 
متناقض سوختگی با اس��ید در اصفهان، گفت:  آن طور 
که به من اطالع داده اند از ابتدای  سال 9مورد اسیدپاشی 
صورت گرفته که اغلب س��رپایی درمان ش��ده اند،البته 
4 مورد از این موارد مرد بوده اند. هاش��می درباره س��ایر 
قربانیان اسیدپاشی های اخیر نیز گفت: » درصد ضایعات 
سایر قربانیان کم است. تنها یک مورد نیز در بیمارستان 
اصفهان بستری است که سفارش های الزم را برای انجام 
عمل چشم او کرده ام.«با این حال جهانبین حسن خانی 
مسئول روابط عمومی دانش��گاه علوم پزشکی اصفهان 
با توضیح درباره آمارهای اعالم ش��ده از اسیدپاش��ی در 
اصفهان گفت: »از ابتدای امسال تاکنون 11نفر به دلیل 
سوختگی با اسید که ناشی از حادثه یا اسیدپاشی در اثر 
درگیری و مسائل شخصی یا تهاجم از سوی افراد ناشناس 
بود به بیمارستان سوانح سوختگی امام موسی کاظم )ع( 
شهر اصفهان مراجعه کرده اند. ما همه این آمار و اطالعات 
را به وزارت بهداش��ت اعالم کرده ایم و ممکن است وزیر 
بهداش��ت فرد منتقل ش��ده از اهواز و خانم��ی که بر اثر 
حادثه دچار سوختگی ش��ده را جزو آمار نیاورده باشد.« 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان هم که تاکنون هیچ گونه 
اطالع رسانی شفافی در مورد جزییات حوادث اسیدپاشی 
منتشر نکرده بود صبح روز پنجشنبه جزئیاتي دقیق از 

وضعیت قربانیان اسیدپاشي ارایه کرد. 
براساس خبر منتشر ش��ده از این دانشگاه »از ابتدای 
مهرماه تاکن��ون 4م��ورد اسیدپاش��ی روی خانم ها در 
اصفهان صورت گرفته که 2مورد س��طحی و به صورت 
سرپایی درمان شده و 2مورد که دارای آسیب بیشتری 
بودند بس��تری و تحت درم��ان قرار گرفته ان��د.« دختر 
2۶ساله با 25 درصد سوختگی دهم مهرماه  سال جاری 
حوالی ساعت 30دقیقه بامداد توسط اورژانس شهر به این 
مرکز منتقل شده که از ناحیه سر و صورت، هردو چشم، 
گردن و سینه آس��یب دیده و درمان وی تا 15مهرماه در 
این مرکز ادامه داش��ت. به رغم وجود تیم چشم پزشکی 
مجرب در اصفهان، پدر بیمار تقاض��ای انتقال به تهران 

جهت درمان چشم های فرزندش را داشت که با رضایت 
شخصی ترخیص و توسط خانواده به تهران منتقل شد. 
مورد دوم که منجر به بستری شد، خانم 25ساله دیگری 
بود که با 12 درصد س��وختگی 23مهرماه امسال حوالی 
ساعت 50: 19 توسط اورژانس شهر به این مرکز منتقل 
شد. او از ناحیه سر و صورت، گردن، چشم ها ) به خصوص 
چشم چپ( سینه و دست ها آسیب دیده که روند درمان او 

همچنان ادامه دارد. 
برخورد قاطع با آبپاشان و شایعه پراکنان 

انتشار اخبار ضدونقیض و تهدید های خیابانی دختران 
توس��ط افراد غیرعادی ای��ن روزها حاش��یه پررنگی را 
پیرامون جنایت های اسیدی در اصفهان قرار داده است. 
غالمحسین اس��ماعیلی، رئیس کل دادگستری استان 
تهران درباره طرح برخورد با افرادی که در سطح جامعه 
رعب و وحشت ایجاد می کنند، گفت: »دستگاه قضایی 
با افرادی که تحت عنوان اس��ید اقدام به پاشیدن آب به 
صورت زنان می کنند، برخورد قاطع و قانونی خواهد کرد؛ 
زیرا تهدید افراد و س��لب امنیت و آسایش شهروندان در 
زمره مصادیق مجرمانه به شمار می آید. قانون گذار برای 
کس��انی که با هیاهو و جنجال موجب س��لب آسایش 
شهروندان می شوند مجازات در نظر گرفته است، بنابراین 

با این قبیل اقدامات برخورد قاطع خواهد شد. 
دستگیری 2مرد به اتهام شایعه پراکنی

جانش��ین فرمانده انتظامی اس��تان اصفهان با بیان 
این که سرنخ شایعات اسیدپاشی های اصفهان در فضای 
مجازی به یکی از شهرهای جنوبی کشور رسید، گفت: 
»طی تحقیقات پلیس فتا، 2نفر از کسانی که در فضای 
الین، خبرهای کذب را در این خصوص منتشر می کردند، 
شناسایی شدند و مشخص ش��د که این افراد از خارج از 
اس��تان اصفهان و در یکی از ش��هرهای جنوبی کش��ور 
هستند، لذا تیم ویژه ای برای دستگیری آنها به این شهر 

اعزام و متهمان دستگیر شدند.«
قصاص اسیدپاشان در مالعام

حجت االسالم احمد س��الک، نماینده مردم اصفهان 
و رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی با 
درخواست از وزارت اطالعات و ناجا برای شناسایی فوری 

عامالن اسیدپاشی در اصفهان، گفت: »3متهم در بحث 
اسیدپاشی بازداشت ش��ده اند اما ما از دستگاه اطالعاتی 
و امنیتی می خواهیم برای ریشه یابی این موضوع، تمام 
عوامل بازداشت شوند و اگر قاضی  پرونده تشخیص بدهد، 

ما از قصاص این افراد در مالءعام هم حمایت می کنیم.«
دستور هیأت وزیران برای  برخورد قاطعانه

رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست ضمن اعالم 
دس��تور هیأت وزیران در برخ��ورد قاطعانه با جنایت 
اسیدپاشی در صفحه فیس��بوک خود به این جنایت 
واکنش نشان داد.  معصومه ابتکار در واکنش به ماجرای 
اسیدپاشی به زنان اصفهانی در صفحه فیسبوک خود 
نوشت: »برای دوستانی که می پرسند باید بگویم:  وزیر 
بهداشت ش��خصا برای درمان اقدام کرده، وزیر کشور 
دس��تور رس��یدگی و برخورد جدی داده، موضوع در 
جلسه این هفته دولت گزارش شده و دستور برخورد 
قاطعانه با این جنایت در هیأت وزیران هم داده شد.  این 
اتفاق باید نقطه پایان اسیدپاشی در ایران باشد، نقطه 
زوال خشونت علیه زنان... « همچنین دکتر معصومه 
ابتکار صبح جمعه از یکی از مصدومان واقعه اسیدپاشی 
و خانواده وی در بیمارس��تان س��وانح سوختگی امام 
موسی کاظم )ع( اصفهان عیادت کرد. دکتر معصومه 
ابتکار معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت 
محیط زیست از خانم مرضیه ابراهیمی مصدوم واقعه 
اسیدپاش��ی در اصفهان عی��ادت کرد و رون��د درمان 
وی را از تیم درمانی جویا ش��د.  در ای��ن دیدار که پدر 
و همس��ر خانم ابراهیمی نیز حضور داش��تند، معاون 
رئیس جمهوری ضمن ابالغ سالم و پیام دکتر روحانی 
ریاست جمهوری مبنی بر رسیدگی به وضع ایشان و 
پیگیری موضوع تا ریشه کنی اینگونه اتفاقات در کشور، 
برای بهبود مصدوم ابراز امیدواری کرد و اظهار داشت 
در مقابل این حرکت جنایت آمیز و غیرقابل قبول، همه 
دولتمردان ابراز تاسف کرده و خواهان برخورد جدی 
هستند. دکتر ابتکار رس��یدگی به این واقعه را یکی از 
موارد دستور کار هیأت دولت در جلسه آتی اعالم کرده 
و اظهار داش��ت: گزارش این دیدار را شخصا در جلسه 

دولت مطرح خواهم کرد. 

قربانیان اسیدپاشی چهره اسیدپاش را شناسایی کردند

ادامه از صفحه 17گزارش
بخش سوم – سیاست ها و اقدامات وزارت

از آن جا ک��ه وزارت علوم طبق قان��ون و برنامه هاي 
مصوب، موظف ب��ه اعمال روش هاي علمي و ش��فاف 
در جهت پیشبرد عدالت آموزش��ي، رقابت پذیر کردن 
ورود داوطلب��ان به دانش��گاه در س��طوح مختلف و در 
نتیجه پذیرش برجسته ترین فرزندان علمي و اخالقي 
کش��ور در مدارج مختلف علمي اس��ت لذا ف��ارغ از هر 
مالحظه اي باید به بررس��ي مس��أله پذیرفته شدگان 
بورس��یه هاي بدون آزمون مي پرداخت. این بررسي از 
همان آغاز موارد ذیل را در برمي گرفت:   الف- ش��رایط 
علمي الزم براي اس��تفاده از ب��ورس ب- روند پذیرش 
متقاضیان ب��دون آزمون ج- چگونگ��ي تأمین قانوني 
 هزینه ه��اي تحصیل پذیرفته ش��دگان و د- معیارها و 
رویه هاي انتخاب نهایي افراد براي تصدي مس��ئولیت 
خطیر عضویت در هیأت علمي دانشگاه ها. آنچه در این 
بررسي ها از همان آغاز مدنظر وزارت بود، جلوگیري از 
تضییع حقوق فردي پذیرفته ش��دگان و تبدیل مسأله 
به مش��کلي الینحل در فض��اي اجرایي کش��ور بود، از 
این رو طي این مدت تالش ش��د که موضوع و محتواي 
دستورالعمل ها و روش هاي اعطای بورس از مصادیق، 
یعني افرادي که بورس��یه شناخته ش��ده اند، تفکیک 
شود. در این مس��یر به رغم عدم رعایت مراحل قانوني 
 در صدور بخشنامه ها، آیین نامه ها و دستورالعمل هاي 
ذیربط و مغایرت بسیاري از تصمیمات اجرایي با موازین 
قانوني که در گزارش ها و پیگیري هاي دیوان محاسبات 
کش��ور نیز آمده اس��ت، به دالیل مختلف اجتماعي و 
انساني، وزارت، مصوبات و دستورالعمل های پیشین را، 
صرف نظر از اشکاالت مختلف، مبنا قرار داده به بررسي 
پرونده کلیه بورسیه ها براساس این اصل که آیا شرایط و 
ضوابط مربوط به دستورالعمل هاي زمان تصمیم گیري 
را داش��ته اند یا خیر؟ پرداخت. براس��اس اصل یادشده 
در فوق، صرف نظ��ر از معیارهاي اعط��اي بورس، تنها 
مواردي که براساس بخش��نامه هاي وقت فاقد شرایط 
احراز بودند تفکیک و متناس��ب با ویژگي هاي مختلف 
دسته بندي ش��دند. به دنبال آن، براي کمک به یافتن 
راه حل نهایي مسأله که هم متضمن رعایت معیارهاي 

حداقل علمي و قانوني باشد و هم حقوق ذینفعان را در 
نظر بگیرد کمیته 5نفره اي از س��وي سرپرست وزارت 
براي تش��خیص مصادیق و تفکیک موارد فاقد شرایط 
مصوب در ارتباط با گروه دوم بورس��یه ها تشکیل شد. 
این کمیته طي 42 جلسه مس��تمر و فشرده، تصمیم 
الزم را در هر مورد اتخاذ و جمع بن��دي مربوطه را ارایه 
کردند. اینک ب��ا تقدیر از دغدغه ها و حساس��یت هاي 
دلسوزانه دانشگاهیان و اصحاب اندیشه و مطبوعات و 
رسانه ها و نهادهاي مدني و پیگیري نهادهاي نظارتي، 
 جمع بن��دي ای��ن وزارت، جهت آگاهي عم��وم اعالم 
مي شود. بدیهي است آرای مربوط به مصادیق مستقیماً 
به دانش��گاه هاي محل تحصیل براي اجرا ابالغ خواهد 

شد.
بخش چهارم- نتایج بررسي وضعیت 

بورسیه هاي بدون آزمون
چنان ک��ه پی��ش از ای��ن نی��ز اعالم ش��ده اس��ت، 
پذیرفته ش��دگان بدون آزمون طي سال هاي 1388 تا 
1392 در مجموع 3772 نفر بوده اند که به تفکیک در 
4گروه زیر قابل دس��ته بندی هستند:  پذیرفته شده ها 
تح��ت عن��وان »تبدی��ل ب��ه داخ��ل« 18۶7نف��ر؛ 
پذیرفته ش��ده هاي مربی��ان دانش��گاه ها 1011نف��ر؛ 
پذیرفته ش��ده ها طبق بخش��نامه ایثارگ��ران وزارت و 

دانشگاه ها 1۶5 نفر؛ اعزام به خارج 729 نفر.
تصمیمات اتخاذش��ده ب��راي هر گروه به تناس��ب 

وضعیت کنوني آنها به شرح ذیل است:  
1- تبدیل به داخل:  با اعمال ش��رط حداقل معدل 
براي دوره هاي کارشناس��ي و کارشناس��ي ارش��د )به 
ترتی��ب 14 و 1۶( و حداکثر ش��رط س��ني مذکور در 
دستورالعمل هاي هر سال و با لحاظ فرمول هاي داخلي 
ارفاقي )مورد عمل در بعضي س��ال ها بر پایه مصوبات 
وقت( و نیز ارفاق 2 سال براي انجام خدمت نظام وظیفه، 
براي 840 تن از این گروه به شرح زیر تصمیمگیري شد:  
0-1- تعداد 508 نفر از این گ��روه فاقد یک یا چند 
ش��رط از معدل کارشناسي، کارشناس��ي ارشد یا سن 

بوده اند، لذا رأي صادره در مورد آنه��ا: لغو بورس، ادامه 
تحصیل با هزینه ش��خصي و بازگردان��دن هزینه هاي 

پرداختي وزارت است.
0-2-تع��داد 3۶ نفر دیگر از این گ��روه به علت ارایه 
اطالعات نادرست موثر در پذیرش )از قبیل اعالم معدل 
بیش از معدل واقعي( مشمول لغو بورس، قطع تحصیل و 

بازگرداندن هزینه هاي پرداختي وزارت مي گردند.
0-3-500 نفر از این گروه تاکنون ش��اغل همراه با 
تحصیل شناخته ش��ده اند که 230 نفر از آنها مشمول 
یکی از بنده��ای 1- 1 و 1-2 نیز هس��تند و 270 نفر 
عالوه بر مش��موالن بندهای 1-1 و 1-2 این مشکل را 
داشته اند. رأي صادره در مورد کل این گروه لغو بورس، 
ادامه تحصیل با هزینه شخصي و بازگرداندن هزینه هاي 

پرداختي وزارت مي باشد. 
0-4-پرونده 2۶ نفر نیز به علل مختلف ازجمله عدم 

شروع تحصیل، انصراف و ... مختومه شد.
بنابراین جمع��اً تعداد 840 مورد از ب��ورس افراد این 

گروه لغو می شود. 
تبصره: در این میان 1241 نفر نیز تاکنون نتوانسته اند 
اعالم نیاز از دانش��گاه ها اخذ کنند ک��ه در صورت عدم 
توفیق تا 15 بهمن ماه 93، وضعیت ادامه تحصیل آنان 
تبدیل به هزینه شخصي خواهد شد. البته تعدادی از این 
افراد با کسانی که وضعیتشان، در بندهای 1-1 تا 4-1 

بیان شد، همپوشانی دارد.
1-مربیان دانش�گاه ها:  448 تن از مربیان شاغل 
به تحصیل، در وضع استخدامی »پیماني« هستند که 
بدون تصویب هیأت امناي دانشگاه ها پذیرفته شده اند، 
از آن جا که به لح��اظ قانوني امکان اس��تفاده از بورس 
ب�راي ادامه تحصیل را نداش��ته اند، لذا اسامي این افراد 
به دانشگاه ها اعالم ش��ده تا در اولین جلسه هیأت امناء 
براي آنان تصمیم گیري ش��ود و س��پس براساس رأی 

هیأت های امناء دانشگاه های مربوط اقدام خواهد شد.
2-بخشنامه ایثارگران:  تعداد 23 نفر فاقد شرایط 
بخشنامه ذیربط هس��تند لذا مشمول ادامه تحصیل با 

هزینه شخصي مي شوند. مشکل قانوني براي پرداخت 
هزینه هاي تحصیلي همه آنان از سوي دیوان محاسبات 
کش��ور مطرح بوده ولي وزارت درحال پیگیري مسأله 

است.  
3-اعزام به خارج:  گرچه تعدادی از بورس��یه هاي 
اعزامي به خارج فاقد ش��رط معدل یا سن هستند اما با 
توجه به این که دوره بورس بیش از نیمي از آنها به پایان 
رس��یده و در مورد مابقي هم، قطع ارز و بورس ایش��ان 
می تواند تبعات اجتماعي و سیاسي نامطلوبی به دنبال 
داشته باش��د، مصوب ش��د که ضمن کنترل کیفیت 
تحصیل و سازوکارهاي قبل از اشتغال آنها در دانشگاه ها، 
بورس آنها ادامه یابد. بدیهي است در موارد معدودي که 
مشخص شود فرد بورس��یه با دادن اطالعات نادرست 
موجب گمراهي تصمیم گیران شده یا مقیم یک کشور 
خارجي اس��ت برخورد قانوني الزم براي قطع بورس و 

انجام اقدامات بعدي صورت خواهد گرفت.
در پای��ان اع��الم م��ي دارد همان گون��ه که ب��ر پایه 
سیاست هاي کلي علم و فناوري کشور ابالغي از سوي 
مقام معظم رهبري، فراه��م آوردن اقتضائات و الزامات 
توسعه علمي و ارتقاي کیفیت و تولید علم در دانشگاه ها 
ضروري اس��ت، این وزارت، دفاع از کیان و شأن علمي 
دانشگاه و دانشگاهیان در همه جا و بازگشت به قانون، 
کیفیت و س��المت را به طور وی��ژه در برنامه ریزي براي 
پذیرش دانشجویان در دوره دکترا و جذب هیأت علمي 
وظیفه خود مي دان��د. وزارت علوم، تحقیقات و فناوري 
با پرهیز از ورود به هر حاش��یه اي، از همه دس��تگاه ها و 
نهادهاي اجرایي، تقنین��ي، حقوقي و مدني مي خواهد 
که باتوجه عملي به دانش��گاه به منزله »جامعه دانش و 
دانش��مندان« در دور کردن هرگونه فساد و بي مباالتي 
از ساحت علم و آموزش عالي کشور به این دستگاه یاری 
رسانند. همچنین متذکر می شود که در مورد مدیران 
و مس��ئوالنی که با س��وءمدیریت خویش در تنظیم و 
تصویب دستورالعمل های سابق الذکر و بی مباالتی در 
بررس��ی پرونده ها موجب بروز خسارت های حیثیتی 
و مال��ی به وزارت عل��وم، تحقیقات و فن��اوری و برخی 
داوطلبان استفاده از بورس تحصیلی شده اند، از طریق 

مراجع ذیصالح قانونی پیگیری الزم انجام خواهد شد.

گزارشیکفاجعهعلمی

آژير

زلزله5.3ریشتری
جنوبکرمانرالرزاند

زلزله ای به بزرگی 5.3 ریشتر دقایقی پیش فاریاب 
در اس��تان کرمان را لرزاند. صالحی مدیرکل بحران 
اس��تان کرمان در این رابطه گفت: ساعت 08: 1۶ 
روز جمعه زلزل��ه ای به بزرگی 5.8 ریش��تر منطقه 
فاریاب در اس��تان کرمان را لرزاند. وی با بیان این که 
این زمین لرزه در عمق 14کیلومتری زمین رخ داده 
است، اظهار کرد: تیم های ارزیاب از سوی جمعیت 
هالل احمر و دس��تگاه های امدادی برای بررس��ی 
خسارات احتمالی این حادثه به محل اعزام شده اند. 
مدیرکل بحران استان کرمان با بیان این که تاکنون 
گزارشی از خسارات جانی و مالی این حادثه به دست 
ما نرسیده است، افزود: پس از بررسی تیم های ارزیاب 

اخبار تکمیلی اعالم خواهد شد. 

نوزاد3۷روزه
قربانیکاروانهایعروسیشد

ص��دای ترقه و نارنجک ه��ای دس��تی در کاروان 
عروسی، جان نوزاد 37 روزه را گرفت! ماجرا از منفجر 
شدن یک نارنجک دست ساز شروع شد که متاسفانه 
چندسالی است که یکی از س��نت های رو به رشد در 
شب های عروسی و ش��ادی بدل شده است. به دنبال 
انفجار این مواد محترقه در نیمه شب، خانم بارداری 
دچار ش��وک ش��دیدی ش��ده و مجبور ب��ه زایمان 
زودرس در هفت ماهگی شد. پزشکان پس از به دنیا 
آمدن نوزادان متوجه می ش��وند که سیستم گوارش 
آنها دچار مشکل است و نوزادان هرچه زود تر باید به 
دستگاه های ویژه نگهداری نوزاد انتقال پیدا کنند. پس 
این اتفاق پدر دوقلوها بعد از مراجعه به بیمارستان های 
دولتی به دلی��ل کامل نب��ودن دس��تگاه های ویژه 
نگهداری نوزاد، مجبور به بس��تری آنه��ا در یکی از 
بیمارستان های خصوصی اصفهان می شود اما یکی 
از این نوزادان به نام معصومه پس از 37 روز نگهداری 
و مراقبت در دس��تگاه های ویژه نوزادان، جان خود را 
در اثر صدای مواد محترقه از دس��ت داد. پس از این 
حادثه، امام جمعه درچه در خطبه های نمازجمعه به 
آن اش��اره کرد و این گونه مردم آزاری ها در نیمه های 
شب را حرام شرعی دانست و خواستار توجه همگانی 

به این معضل اجتماعی شد.

در فضای مجازی صورت گرفت

کالهبرداریدخترجواناز840نفر
دختر دانش��جو با همکاری یک م��رد از 840 کاربر 
در فضای مج��ازی کالهبرداری کرد. پلیس فتا موفق 
به دستگیری دختر دانشجوی 23ساله ای در فضایی 
مجازی ش��د که با کالهب��رداری از کارب��ران حدود 
70 میلیون تومان پول به جیب زده بود.این متهم با قرار 
دادن عکس زن میانس��ال و بیماری که توان پرداخت 
هزینه های درمانی ندارد و دادن شماره حساب بانکی 
و اس��تفاده از احساس��ات و عواطف مردم از 840 نفر 
در سراس��ر کش��ور کالهبرداری کرده است.براساس 
تحقیقات پلیس فتا، این دختر که گرداننده اکانت های 
موبایل است با نام مستعار و همکاری مرد دیگری اقدام 
به این کار کرده است.اکنون این دو متهم در بازداشت 
موقت به س��ر می برند و پرونده آنها برای رسیدگی و 

اجرای قانون به دستگاه قضایی ارجاع شده است.

خارجازمرز

انفجارمرگبارگازدرآلمان
انفجار یک لوله گاز در یکی از خیابان های ش��لوغ 
ش��هر »لودویک ش��افن« آلمان، یک کش��ته و 50 
مجروح برجای گذاشت. این انفجار در ساعت 11:30  
صبح پنجشنبه در خارج از یک ساختمان مسکونی 
در ش��هر »لودویک ش��افن« واقع در غرب آلمان رخ 
داد. ش��دت انفجار به حدی بود که اطف��اء حریق تا 
بعدازظهر طول کش��ید. موج انفجار اولیه نیز به 50 
س��اختمان در نزدیکی محل انفجار آس��یب رساند.

به گزارش خبرگ��زاری »ریا نووس��تی«، بنابر اعالم 
روزنامه لوکال، شعله های آتش ناشی از این انفجار تا 
ارتفاع 100متری به آسمان بلند شد و به خودروهای 
نزدیک نیز آسیب رس��اند. احتمال می رود نشت گاز 
سبب این انفجار شده باشد. شرکت انتقال گاز منطقه 
نیز اعالم کرده هنوز مشخص نیست چرا بخشی از این 
خط لوله در هنگام عملیات عمرانی آسیب دیده است.

25قربانیدربارانهاینیکاراگوئه
به دلیل باران های س��نگینی ک��ه از دو هفته قبل 
در نیکاراگوئه می بارد، تاکنون 25 نفر جان خود را از 
دست داده، بیش از ۶0 هزار نفر آواره شدند. »روساریو 
موریو« سخنگوی دولت نیکاراگوئه گفت: آسیب های 
بسیار ش��دیدی به دلیل طغیان چندین رودخانه در 
استان های »ماتاگالپا« و »اس��تلی« واقع در شمال 
کشور به بار آمده است و تمامی مدارس روستایی این 
استان ها تعطیل شده اند. باران ها و سیالب ها موجب 
اشباع زمین ها و مسدود ش��دن جاده های روستایی 
شده و ارتباط تعداد بی شماری از روستاها را قطع کرده 
است.سخنگوی دولت نیکاراگوئه که همسر »دانیل 
اورتگا« رئیس جمهوری کشور است، خاطرنشان کرد 
که دولت تاکن��ون آمار ۶0 هزار و 100 نف��ر آواره را از 
2۶2 ناحیه در دس��ت دارد درحالی نزدیک به 5 هزار 
و 500 نفر دیگر در پناهگاه های موقت به سر می برند.

به گفته موسسه مطالعات ارضی نیکاراگوئه، باران ها 
در 17 استان کشور شدید بوده است و انتظار می رود 
به دلیل وجود یک سامانه فشار پایین جوی و افزایش 
باد مرطوبی که از اقیان��وس آرام می وزد، این بارش ها 

همچنان تداوم یابد.
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