
JAM-E-JAM  Vol.14 - No. 3759.TUE\AUG.6.2013 سه شنبه 15 مرداد   1392/ 28 رمضان 1434/ 6 آگوست  2013/ سال چهاردهم/  شماره  3759/ قيمت 300 تومان

روزنامه فرهنگي- اجتماعي صبح ايران 20 صفحه +   چمدان 8 صفحه
ميالد مولود كعبه  و روز پدر مبارك باد

www.jamejamonline.ir

چمدان

21  

نقاره ها به دلم « رضا» مي دهد
نگاهي به آيين نقاره نوازي

درآستان قدس رضوي

سراب استراليا

تردد مشموالن خارج از كشور آسان شد
مشموالنى كه حداقل به مدت 3  سال در خارج از كشور اقامت داشته باشند 

مي توانند در مجموع به مدت 3  ماه و حداكثر براي 2 بار در سال  به ايران بيايند

وزير پيشنهادي اقتصاد:

روش پرداخت 
يارانه ها

 تغيير مي كند
ــنهادي  ــامي كابينه پيش يك روز پس از اعالم اس
ــت يازدهم، برخي اعضاي تيم اقتصادي روحاني  دول

برنامه هاي خود را اعالم كردند.
به گزارش جام جم، همان طور كه انتظار مي رفت 
اعالم برنامه هاي تيم اقتصادي كابينه دولت يازدهم 
در اولين روز كاري بعد از تحليف آغاز شد. روز گذشته 
ــي وزرا برنامه خود را به صورت مكتوب به منابع  برخ
ــد با حضور در  ــد و برخي هم ترجيح دادن ــري دادن خب
مجلس، رئوس برنامه هاي خود براي اداره وزارتخانه 
ــنهادي از  مربوط را اعالم كنند. تعدادي از وزراي پيش
ــرده و تعدادي هم  ــتفاده ك ــر دوي اين روش ها اس ه
اعالم برنامه را به امروز و روزهاي آينده موكول كردند.  
ــنهادي اقتصاد  ــن ميان علي طيب نيا وزير پيش در اي
ــتين  ــنهادي نفت نخس و بيژن نامدارزنگنه وزير پيش
ــرادي بودند كه برنامه خود را به صورت كامل بيان  اف
ــته طيب نيا عالوه بر جلسه اي كه با  كردند. روز گذش
بهارستان نشينان داشت، سري هم به وزارت اقتصاد 
ــاره خود،  ــده درب ــر ش ــراي تكميل اخبار منتش زد و ب
ــانه ها قرار داد.  جزئيات برنامه اش را نيز در اختيار رس
زنگنه هم برنامه اي كامل براي اداره مجموعه وزارت 
ــخگويي  ــر كرد تا فرصت كافي براي پاس نفت منتش

مستدل به منتقدان داشته باشد.

 تغيير در قانون هدفمندي يارانه ها و 
يارانه نقدي

ديروز على طيب نيا، وزير پيشنهادى براى وزارت 
ــبت به قانون هدفمندسازي  اقتصاد ديدگاه خود را نس
يارانه ها اعالم كرد. به اعتقاد وزير پيشنهادي اقتصاد، 
ــن قانون صورت  ــددي بايد در مورد اي ــرات متع تغيي
ــام پرداخت يارانه  ــي از آنها اصالح نظ ــرد كه يك بگي
ــن تغييرات از  ــه داد: ايجاد اي ــت. وي ادام نقدي اس
ــه برنامه هاي دولت يازدهم براي اجراي كارآمد  جمل
ــازي يارانه هاست كه بايد در مسير  قانون هدفمندس
ــت اين قانون انجام  پيش روي خود براي اجراي درس
ــود. اين اصالحات از آن رو ضرورت و اهميت دارد  ش
ــات دارد، چرا كه همه  ــه روش فعلي با عدالت مناف ك
ــان  ــطح درآمدي، به طور يكس ــردم ايران با هر س م

مشمول دريافت يارانه نقدي مي شوند.
ــنيم  ــنهادي اقتصاد در گفت وگو با تس وزير پيش
ــه طبق قانون بايد مرحله  ــت ك گفت: واقعيت اين اس
ــال جاري كليد  ــون هدفمندي يارانه ها در س دوم قان
ــاق تاكنون رخ نداده  ــورد، ولي به عللي اين اتف مي خ
است؛ بنابراين دولت يازدهم قصد دارد با همفكري و 
كمك مجلس محترم، ابتدا اصالحاتي در بخش هايي 
ــپس بهترين زمان را  ــن قانون به عمل آورد و س از اي

براي آغاز اجراي فاز دوم آن تعيين كند.
ــائل در مورد  ــي از مهم ترين مس ــزود: يك وي اف
ــون هدفمندي يارانه ها، تعيين قيمت  مرحله دوم قان

بهينه اي براي حامل هاي انرژي است.
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 بسياري از ايرانيان در سوداي مهاجرت غيرقانوني
به استراليا جان و مال خود را از دست داده اند

مهدي آييني / گروه جامعه

همه آرزو و دارايي خود را داخل چمداني جا داده 
ــاي تبهكاراني دل خوش مي كنند كه  و به وعده ه
ــه چيز ديگري فكر نمي كنند؛ نتيجه  جز پول آنها ب
ــاده لوحي مهاجران غيرقانوني به اينجا ختم  اين س
ــا قايق هاي  ــدن آنها ي ــه خبر غرق ش ــود ك مي ش
ــاي اندونزي هر چند  ــان در آب ه غيراستانداردش

وقت يك بار خبرساز مي شود.
ــت كه تصميم  ــي، يكي از هزاران نفري اس عل
ــكل غيرقانوني خودش را به استراليا  ــته به ش داش
برساند و به دليل غرق شدن قايق تبهكاران اكنون 
ــوه مهاجرت خود  ــت. او درباره نح در اندونزي اس
مي گويد: تا االن بيشتر از 7000 دالر هزينه كرده ام، 
اما به استراليا نرسيده ام. قانون جديد اين كشور هم 
ــانس  ــت ما ريخته، زيرا اگر ش آب پاكي را روي دس

بياوريم در گينه نو اسكان داده مي شويم.
ــافران  ــن روش غيرقانوني مهاجرت، مس در اي
ــد از برقراري  ــانده و آنجا بع ــود را به جاكارتا رس خ
ــران را به صورت  ــي كه مهاج ــاط با تبهكاران ارتب
ــارج مي كنند، از طريق دريا  ــور خ غيرقانوني از كش

به سمت استراليا حركت مي  كنند. 
ــتي  ــه مي كند: قرار بود ما را با يك كش ــي اضاف عل
مسافرتي ببرند، اما در شب حركت متوجه شديم كه يك 

ــد به همراه 300 نفر ديگر  ــت و باي قايق ماهيگيري اس
ــانس بود كه بعد از غرق  ــوار آن شويم.علي خوش ش س
شدن كشتي تبهكاران به وسيله يك كشتي ماهيگيري 
ــافران كشتي  نجات پيدا كرد، زيرا بيش از 11 نفر از مس

جان خود را از دست دادند.
ــى از ديگر از مهاجرانى كه به صورت غيرقانونى  يك
ــده و مدت زيادى در زندان هاى كشور  از ايران خارج ش
اندونزى به سر برده و سپس به ايران بازگشته مى گويد: 
ــى كه زمينه رفتن من به اندونزى را فراهم كرد به  كس
ــن قول داده بود پس از پرداخت مبلغ زيادى به عنوان  م
ــتقبال من بيايد،   پيش پرداخت رابط او در اندونزى به اس
ــى به من داده بود. وقتى به آنجا  ــماره تماس اما فقط ش
رسيدم نه تلفنى پاسخگو بود و نه كسى سر قرار آمد و من 

به دليل نداشتن مدارك الزم دستگير و زندانى شدم.
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استان هاى خراسان رضوى ، همدان، مازندران 
كردستان، لرستان،شرق استان گلستان 
و شهرستان هاى بناب (آذربايجان شرقى)

 طاقانك (چهارمحال وبختيارى) 
و اليگودرز(لرستان)

تلنگرِ معنوي ماه عسل به مخاطبان
كارشناسان معتقدند برنامه ماه عسل در  دراز مدت بر رفتارهاى فردى و اجتماعى  تاثير مى گذارد

آذر مهاجر/ گروه راديو و تلويزيون

ــال هم مانند سال هاي  ــل امس برنامه ماه عس
ــوژه ها و مهمانان ويژه خود،  ــته با انتخاب س گذش
موجي تازه از توجه به معنويت در جامعه ايجاد كرده 
ــال با دسته بندي موضوعي  ــت. اين برنامه امس اس
مباحث برنامه موفق شد به شيوه موثرتري پيامش 
را به مخاطب ارائه كند و تماشاگران تلويزيون را در 

مواجهه با واقعيات عبرت آموز قرار دهد. 
ماه عسل امسال صرفا به روايت قصه ها بسنده 
ــي را در اين برنامه  ــي مهمانان ــت؛ گاه نكرده اس
ــد يا روزي  ــل هم بوده ان ــه نقطه مقاب ــم ك ديده اي
ــار هم قرار گرفته اند.  ــك بزنگاه  كن روزگاري در ي
ــدر و مادري را  ــل پ ــي از برنامه هاي ماه عس دريك

ــان را  ــن لحظه قاتل فرزندش ــم كه در آخري ديدي
ــمتي  ــيدند و از چوبه دارد نجات دادند. در قس بخش
ــر از اين برنامه خانواده اي مهمان خانه هاي ما  ديگ
ــان را به جواني  ــدند كه قلب فرزند درگذشته ش ش
ــال با  ــل امس ــر هديه كرده بودند. در ماه عس ديگ
ــه رزمنده اي را از  ــديم ك خاطرات بانويي همراه ش
ــل همدرد  يك قدمي مرگ نجات داده بود. ماه عس
ــان دار  ــد كه فرزند خوانده  بيمارش پدر و مادري ش
فاني را وداع گفته بود و براي اولين بار در يك برنامه 
ــه فرزندي پذيرفتند.  ــركي را ب زنده تلويزيوني پس
ــش بار جراحي زيبايي  بانويي را ديديم كه بعد از ش
همچنان ناراضي است و در كنار او خواهر و برادري 
ــتي را ديديم كه سال ها  مبتال به يك بيماري پوس

مردم از آنها ترسيده و فرار كرده بودند.

 ماه عسل را تنها نگذاريم
ــته به كمك دو مولفه  ــل تا امروز توانس ماه عس
بسيار مهم به يك برنامه پرمخاطب و تاثيرگذار بدل 
شود؛ اول اين كه مخاطب روايت دراماتيك، جذاب، 
عجيب ولي واقعي مهمانان را به صورت زنده از اين 
برنامه تماشا مي كند. دوم اين كه مهمانان ماه عسل 
ــان يك سند زنده  ــتند و حضورش از خود مردم هس
ــد. همين دو دليل  ــاب مي آي ــل اعتماد به حس و قاب
ــاده مي تواند كافي باشد براي آن كه  تاثيرگذاري  س
اين برنامه با بسياري ديگر از برنامه هاي تلويزيون 

قابل قياس نباشد. 
ــناس و استاد  دكتر فروزنده جعفرنژاد، جامعه ش
دانشگاه درباره نقش برنامه ماه عسل در جريان سازي 
ــوي در جامعه گفت: در نگاه كلي به برنامه هاي  معن

ــت تلويزيون بعد  ــال مي توان گف ماه رمضان امس
ــته آن دسته از  ــال با تالشي جدي توانس از چند س
مخاطباني را كه به شبكه هاي ماهواره اي روآورده 
ــد. در برنامه هاي  ــتي بده ــا تلويزيون آش بودند ب
ــل ــه ماه عس ــژه در برنام ــال و بوي ــي امس  رمضان

ــي از زندگي مردم،  ــش تصوير واقع ــه دليل نماي  ب
ــان تحت تاثير قرار گرفتند و برنامه  را دنبال  مخاطب

مي كنند. 
ــرد: واقعي بودن  ــناس تاكيد ك ــن جامعه ش اي
داستان هايي كه در برنامه ماه عسل تعريف مي شود 
و بيان شفاف و بي واسطه حقايق توسط مهمان هاي 
ــار، صداقت، همدلي،  ــده روحيه ايث برنامه باعث ش
مهرباني، گذشت و همراهي در جامعه ترويج شود.
ادامه در صفحه 3

ــين اداره منابع انساني ستادكل نيروهاي  جانش
ــربازي  ــراي طرح فروش س ــف اج ــلح از توق مس
ــور خبر داد و  ــموالن ايراني مقيم خارج از كش مش
ــهيالتي براي رفت و  گفت: برابر مقررات جديد تس
ــموالن ايراني مقيم خارج از كشور به ايران  آمد مش

در نظر گرفته شد.
ــنا از توقف  ــي در گفت وگو با ايس ــي كمال موس
ــموالن ايراني  ــربازي مش ــراي طرح فروش س اج
ــال 82 از كشور  ــور كه تا پايان س مقيم خارج از كش
ــده اند خبرداد و افزود:  در گذشته اين افراد  خارج ش
ــتند با پرداخت ده ميليون تومان سربازي  مي توانس
ــروز (چهاردهم  ــه از ام ــداري كنند ك ــود را خري خ

مردادماه 92) اين طرح متوقف شد.
به گفته وي، اين مقررات عطف به ماسبق نشده 
ــته از مشموالني كه پيش از اين نسبت به  و آن دس
خريد خدمت سربازي اقدام كرده و تشكيل پرونده 
داده اند، مي توانند برابر مقررات قبلي نسبت به خريد 

سربازي خود اقدام كنند.
ــده،  ــررات جديد كه از امروز ابالغ ش ــر مق  براب

ــور كه حداقل  ــموالن ايراني مقيم خارج از كش مش
ــور اقامت داشته  ــه سال در خارج از كش به مدت س
ــه ماه و  ــد در مجموع به مدت س ــند، مي توانن باش
ــدون تعيين تكليف  ــال ب حداكثر براي دوبار در س
ــه وي، اين  ــور تردد كنند.به گفت ــربازي به كش س
ــته از افرادي كه وارد غيبت  ــامل آن دس مقررات ش
شده باشند نيز مي شود.جانشين اداره منابع انساني 
ستادكل نيروهاي مسلح اظهار كرد: واجدان شرايط 
ــفارت يا نمايندگي  مي توانند براي اخذ مجوز به س
ــالمي ايران در خارج از كشور مراجعه  جمهوري اس
ــور حتما گذرنامه خود را  كنند و قبل از ورود به كش
به مهر اجازه تردد ممهور كنند.به گفته كمالي، اين 
ــود. جانشين اداره  ــال 96 اجرا مي ش مقررات تا س
ــتاد كل نيروهاي مسلح با اشاره به  منابع انساني س
آن دسته از مشموالني كه براي تحصيل به خارج از 
كشور سفر كرده يا والدينشان از ماموران جمهوري 
ــالمي در خارج از كشور هستند، يادآور شد: اين  اس
ــه ماه  ــراد مي توانند برابر قانون مربوط بيش از س اف

نيز در كشور اقامت داشته باشند.
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نماز عيد سعيد فطر  در دانشگاه تهران اقامه مي شود
مسئول ستاد نماز عيد سعيد فطر گفت: نماز عيد 
فطر به امامت رهبر معظم انقالب و ولي امر مسلمين 

در دانشگاه تهران اقامه مي شود.
ــيديداهللا  ــالم س ــزارش ايرنا، حجت االس به گ
شيرمردي ديروز در نشستي با خبرنگاران افزود: ستاد 
استهالل دفتر مقام معظم رهبرى چنانچه جمعه را 
ــوال اعالم كند، نماز عيد سعيد فطر صبح  روز اول ش
ــالمي و با  ــه به امامت رهبر فرزانه انقالب اس جمع
حضور مردم مومن تهران در دانشگاه تهران برگزار 
مي شود. مسئول ستاد نماز عيد سعيد فطر ادامه داد: 
ــگاه تهران از اذان صبح روز عيد سعيد  درهاي دانش
ــت و ويژه برنامه هاي  ــر  روي نمازگزاران باز اس فط
ــود. وي  ــاعت هفت صبح آغاز مي ش ــد از س روز عي
ــد: براساس شواهد و قرائن موجود، امسال  يادآور ش
ماه رمضان 30 روز كامل است و رويت هالل ماه در 

عصر چهارشنبه تقريبا غيرممكن است؛ بنابراين ما 
منتظر اعالم رسمي دفتر مقام معظم رهبرى و ستاد 
استهالل ايشان هستيم. شيرمردي گفت: درصورت 
برگزاري نماز عيد سعيد فطر در روز جمعه، اين هفته 

نماز جمعه برگزار نمي شود.
ــان  ــده مي ــام ش ــاي انج ــه هماهنگي ه وي ب
دستگاه هاي دست اندركار برگزاري نماز عيد سعيد 
فطر اشاره و تصريح كرد: 3000 دستگاه اتوبوس به 
ــه انتقال نمازگزاران به  همراه متروى تهران وظيف
دانشگاه تهران و اطراف آن را به عهده دارند. مسئول 
ستاد نماز عيد سعيد فطر افزود: 600 تا 800 دستگاه 
ــتگاه هاي  ون نيز نمازگزاران را از ورودي هاي ايس
ــگاه تهران انتقال  مترو به نزديك ترين محل دانش

خواهند داد.
ــهروندان تهراني خواست براي  شيرمردي از ش

حضور در نماز عيد سعيد فطر از وسايل نقليه عمومي 
ــئول ستاد  ــتفاده كنند. مس نظير اتوبوس و مترو اس
ــهري در  ــد فطر از نصب تلويزيون هاي ش نماز عي
ــگاه تهران براي پوشش  خيابان هاي اطراف دانش

مراسم نماز عيد سعيد فطر خبر داد.
ــركت يكپارچه مردم در نماز عيد  شيرمردي ش
سعيد فطر را پيام بزرگي براي وحدت دانست و گفت: 
ــي از بزرگ ترين نمادهاي  ــعيد فطر يك نماز عيد س

حماسه عباديـ  سياسي است.
برگزاري نماز در مصلي تائيد نشد

ــخ به اين  ــتاد نماز جمعه تهران در پاس رئيس س
ــش كه چرا با وجود اعالم قبلي، نماز عيد سعيد  پرس
ــود،  ــال در مصالي تهران برگزار نمي ش فطر امس
گفت: قرار بود امسال نماز عيد سعيد فطر در مصالي 
ــاخت و ساز  ــود، اما به دليل ادامه س تهران برگزار ش

ــدن اين مكان برگزاري نماز امكان پذير  و آماده نش
ــتگاه هايي كه بايد برگزاري نماز عيد  ــت و دس نيس
ــائل  ــعيد فطر را در مصلي تائيد كنند به دليل مس س
ــردم اين موضوع را تائيد  ــي، حفاظتي و رفاه م امنيت
ــدن ساخت  ــيرمردي، دليل طوالني ش نكردند. ش
ــاص بودجه قطره  ــالي تهران را اختص ــاز مص و س

چكاني عنوان كرد.
ــتاد نماز جمعه تهران با انتقاد از برپايي  رئيس س
ــالي تهران تصريح  ــگاه هاي متعدد در مص نمايش
ــود نماز  ــرد: يكي ديگر از موانع كه موجب مي ش ك
ــگاه تهران برگزار نشود،  جمعه يا نماز اعياد در دانش

برگزاري نمايشگاه  در محل مصلي است.
وي ادامه داد: ستاد نماز جمعه تهران درخواست 
كرده است كه نمايشگاه ها در دانشگاه تهران برگزار 

شود، چرا كه مصلي محلي براي اقامه نماز است.

دعواي خياباني با رانندگان، ترفند سارقان بود 
ــد  ــا ايجاد دعواي خياباني و س ــار مرد كه ب چه
ــتان  كردن راه خودروها در مناطق مختلف شهرس
ــان را سرقت  ــهريار، به رانندگان حمله و اموالش ش

مي كردند، تحت تعقيب پليس قرار گرفتند.
 به گزارش جام جم، چندي پيش مردي با حضور 
ــعبه اول بازپرسي دادسراي عمومي و انقالب  در ش
شهريار در غرب استان تهران، از چهار مرد به اتهام 

سرقت اموالش شكايت كرد. 
ــا خودرويم در حال  ــاكي گفت: روز حادثه ب  ش
ــتگاه  ــودم كه راكبان دو دس ــه خانه مان ب ــن ب رفت
ــودرو را متوقف  ــتند خ ــيكلت از من خواس موتورس
ــيه خيابان  ــار خودرو را در حاش ــم. من نيز بناچ كن

متوقف كردم.  
ــدن از خودرو، دو  وي افزود: به محض پياده ش
ــتند،  ــتي و چاقو داش نفر از مردان غريبه كه چوبدس
شيشه خودرويم را شكستند و هر چهار نفر با ادعاي 
اين كه من براي همسر و دخترشان مزاحمت ايجاد 

كرده ام، مرا بشدت كتك زدند.
 دعواي خياباني دردسرساز

ــده عبوري با ديدن  ــاكي ادامه داد: چند رانن  ش
صحنه درگيري، از خودرويشان پياده شدند تا مرا از 
دست آنها نجات دهند، اما مردان مهاجم فرياد زدند 
ــت و  ــت نكنيد، اين يك دعواي خانوادگي اس دخال
آنها نيز محل را ترك كردند و سپس با فرار متهمان، 

من هنگام سوار شدن به خودرويم متوجه شدم پول، 
گوشي تلفن همراه و مداركم سرقت شده است.

ــكيل و به  ــكايت، پرونده اي تش با طرح اين ش
ــيدگي به اداره  ــتور بازپرس برجسته براي رس دس
ــهريار در غرب استان تهران ارجاع  پليس آگاهي ش
شد. در ادامه ماموران تصاوير رايانه اي هر چهار دزد 
 خشن را به دست آوردند و براي دستگيري آنها وارد 

عمل شدند.
 شكايت مردم از 4 سارق خياباني

ــت، شهروندان  در حالي كه تحقيقات ادامه داش
ديگري هم با حضور در پليس آگاهي شكايت هايي 
ــارق گرفتار  را مطرح و عنوان كردند در دام چهار س

شده و اموالشان به سرقت رفته است. 
ــد راكبان دو  ــن افراد معلوم ش ــق از اي در تحقي
ــيكلت به آنها حمله كرده و در پي  دستگاه موتورس
 دعواي ساختگي، آنان را بشدت كتك زده و اموالشان 

را سرقت كرده اند.  
ــد  ــوم ش ــات معل ــن اطالع ــدي اي ــا جمع بن ب
ــرقت  ــاي يك باند س ــاكيان در دام اعض ــه ش هم
ــر رايانه اي متهمان  ــده اند، چرا كه تصاوي گرفتارش

فراري با هم مطابقت داشت. 
بنابراين گزارش، اعضاي اين باند سرقت تحت 
تعقيب پليس آگاهي غرب استان تهران قرار گرفتند 

و جستجو براي دستگيري آنها ادامه دارد. 

گفت وگو سياسى

تلويزيون  منبر 
من است
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حق با شماست
گاليه از سازمان بازنشستگي كشوري

عليرضا صمدپور ماسوله: چرا سازمان بازنشستگي كشوري 
ــال 88 وزارت آموزش و  ــتگان س ــكام ارتقاي رتبه بازنشس اح
ــاله مابه التفاوت  ــات چهارس ــادر نكرده و مطالب ــرورش را ص پ

حقوقشان را پرداخت نمي كند. 
ــته صدا و سيماي  ــعيدي از الهيجان: طي چند روز گذش س
ــيما را از گيرنده هاي آنالوگ قطع  ــبكه دوم س گيالن پخش ش
ــكالت زيادي را براي مردم اين شهر  كرده و به اين صورت مش
ــئوالن ذي ربط مي خواهيم به اين  ــت. از مس به وجود آورده اس

مشكل رسيدگي كنند.
ــذ  ــم تنفي ــده مراس ــش زن ــر پخ ــرج: اواخ ــايي از ك پاش

رياست جمهوري به يكباره قطع شد. آيا دليل خاصي داشت؟ 
ــان  ــه ميوه فروش ــئوالن اتحادي ــران: مس ــزاده از ته علي
ــتجو كنند، نه در  ــوه را در بازار اصلي ميوه جس ــل گراني مي عام

ميوه فروشي هاي سطح شهر.
ــهرداري منطقه ده  ــهروندان از شهريار: چرا ش جمعي از ش
كرج فقط در  حدود 500 متر از جاده شهريار تا ميدان انبار نفت را 

باند كندرو كشيده و بقيه را به حال خود رها كرده است؟   
محمدي از مالرد: از مسئوالن شهرداري مالرد مي خواهيم 

نسبت به نظافت سطل هاي زباله سطح شهر اقدام كنند.
ــكن مهر مهرشهر كرج با وجود  عزيزي: چرا واحدهاي مس

تكميل بودن، به واجدين شرايط واگذار نمي شود؟
22262142info@jamejamonline.ir

ادامه از صفحه اول
بر اساس آمارهاي غيررسمي، از ابتداي سال 2009 تاكنون 
ــتراليا غرق شده اند،  ــيدن به اس حداقل 600 پناهجو در راه رس
ــيدن  ــتند كه در روياي رس ــرايط هنوز افرادي هس اما با اين ش
ــي را مي خورند كه  ــان فريب تبهكاران ــرزمين آرزوهايش به س
ــكلي آنها را به هدفشان خواهند  وعده مي دهند بدون هيچ مش
رساند؛ اما واقعيت اين است اين وعده ها تنها در خيال يا زماني 
ــده يا  ــد كه قايق پناهجويان غرق ش به واقعيت بدل خواهد ش

پناهجويان روانه كشورهاي منطقه شوند. 
ــورمان مجازات هاي در نظر  ــت كه در كش اين درحالي اس
گرفته شده براي افرادي كه مبادرت به خروج قانوني اشخاص 
ــوند  ــور خارج مي ش ــرده يا خود به صورت غيرقانوني از كش ك

ضمانت اجرايي مناسبي ندارد.
ــفير استراليا در اختيار جام جم قرار داده  با توجه به آماري كه س
ــت و در بين ساير كشورها  تعداد پناهجويان ايراني قابل توجه اس
ــرا از ابتداي ژانويه 2013  ــه خود اختصاص داده، زي ــام اول را ب مق
ــته) تاكنون 6406 ايراني به صورت غيرقانــوني و  (دي ماه گذش

به وسيله قايق خود را به خاك استراليا رسانده اند. 
ــم مي گويد:  ــن باره به جام ج ــتراليا در اي ــفير اس پال فلي، س
ــتراليا از نوزدهم جوالي 2013  طبق تصميم هاي جديد دولت اس
(بيست و هشتم تير امسال) به هيچ مهاجر غيرقانوني كه از طريق 
ــاند اقامت داده نخواهد شد و اين  ــتراليا برس دريا خودش را به اس
افراد به پاپوآ گينه نو يا كشور منطقه اي ديگري كه در سياست هاي 

جديد ما مشاركت مي كند انتقال داده مي شوند.
ــرات به اين دليل  ــتراليا ادعا مي كنند اين تغيي ــئوالن اس مس
انجام شده تا جلوي مهاجرت غيرقانوني و غرق شدن پناهجويان 
گرفته شود. اين در حالي است كه بيشتر مهاجران ايراني به داليل 
اقتصادي روانه استراليا شده و براي رسيدن به زندگي بهتر فريب 
تبهكاران را مي خورند. سفير استراليا ادامه مي دهد: سخت تالش 
مي كنيم كه اين پيغام را به گوش كساني كه قصد دارند با قايق و 
بدون ويزا خودشان را به استراليا برسانند برسانيم، زيرا هر شخصي 
به اين شكل خودش را به استراليا برساند ديگر در استراليا سامان 

داده نشده و به پاپوآ گينه نو فرستاده خواهد شد.
ــت پناهندگي اين افراد نيز  ــالوه بر اين چنانچه با درخواس ع
موافقت شود آنها در گينه نو يا كشور ديگري بجز استراليا ماندگار 
خواهند شد و هيچ شانسي براي رسيدن به استراليا نخواهند داشت 
و اگر درخواست پناهندگي آنها تائيد نشود دولت گينه نو اين افراد 

را به كشورشان بازمي گرداند. 
ــاي قانوني براي  ــه مهاجران مي توانند از راه ه ــي به اين ك فل
ــاره كرده و مي گويد: ما ساالنه  ــتراليا اقدام كنند، اش اقامت در اس
2000 ويزا براي ايراني ها صادر مي كنيم. عالوه بر اين در 12 ماه 
ــته 900 نفر از افغاني هايي را كه در ايران بوده اند، در استراليا  گذش
اسكان داده ايم. اكنون 30 هزار ايراني در استراليا زندگي مي كنند، 
اما عالوه بر اين تعداد، افرادي نيز هستند كه در كمپ ها يا بازداشت 

پليس اين كشور هستند.  سفير استراليا ادامه مي دهد: اكنون 3350 
ــتگاه مهاجران هستند، عالوه بر اين 880 ايراني  ايراني در بازداش
ــت جامعه اي هستند؛ يعني حق كار نداشته و بايد  نيز تحت بازداش

هر چندوقت يك بار به پليس گزارش بدهند. 
 آدم پران هاي آنالين

ــه به صورت  ــت كه پيدا كردن آدم هايى ك ــكل اينجاس مش
ــختى  ــروج متقاضيان مى كنند، اصال كار س ــى اقدام به خ قاچاق
ــايت و وبالگ وجود دارد كه با  ــت. در فضاي مجازي كلي س نيس
ــت  مرور آنها مي توان صدها ايميل از آدم پران ها (اصطالحي اس
براي كساني كه در زمينه خروج غيرقانوني افراد فعـــال هستند) 
به دست آورد، بنابراين كافي است ايميلي براي اين افراد بفرستيد 

تا آنها با شما تماس بگيرند. 
ــام دارد، به عنوان  ــه عليرضا ن ــي از اين آدم پران ها ك ــه يك ب
متقاضى مهاجرت و نه خبرنگار  زنگ زدم. او درباره شرايط اعزام 
مي گويد: سفر تا تركيه هزار دالر آب مي خورد. البته پاسپورت هم 
مي دهيم، اگر بخواهي به اروپا بروي حدود 7000 دالر خرج دارد. 
اگر هم كيس (پرونده پناهندگي) نداري در ازاي 1500 دالر كيس 

تضميني برايت جور مي كنيم.
ــال دارد هنگام خروج از  ــا درباره اين كه چقدر احتم از عليرض
ــم، مي  گويد: 10 درصد احتمال  ــتگير شوم مى پرس مرز ايران دس
دارد گير بيفتيم، اما ترس به دل راه نده، اگر هم گير كنيم خودم به 
ــاب دولت مي ريزم. فقط يك  دادگاه مي آيم و جريمه ات را به حس

شب بازداشت مي شوي!
ــور  به گفته عليرضا، قاضي براي افرادي كه غيرقانوني از كش
ــان جريمه نقدي در نظر  ــوند بين 50 تا 70 هزار توم ــارج مي ش خ
ــتمزد  مي گيرد.جالب تر اين كه آدم پران ها بخش عمده اى از دس
ــيدي  خود را هم ابتداى كار مي گيرند.  عليرضا مي گويد وقتي رس
ــاب ما  ــهر وان تركيه به خانواده ات بگو معادل هزار دالر به حس ش
ــد برايت بليت اتوبوس به  ــاب ما آم واريز كنند. وقتي پول به حس

آنكارا يا استانبول يا هر شهر ديگري كه بخواهي مي گيريم.
ــيارى از مهاجران ايرانى  ــه به گفته بس ــت ك اين درحالى اس
ــده اند،  ــور به صورت قاچاقى خارج ش كه از اين طريق از مرز كش
ــان نمى دهند و  آدم پران ها هيچ ضمانتى براى عمل به قول هايش

مسافران را در ميانه راه تنها مى گذارند.
ــورهاي اروپايي  ــر از آدم پران ها كه در زمينه كش ــي ديگ يك
فعاليت مي كند به جام جم مي گويد: براي سفر به استراليا 6000 ، 
ــتان و كانادا 8000 ،آمريكا هم ده هزار دالر مي گيريم، به  انگلس
ــكل كه قسط اول را 2000 دالر و بقيه را وقتي كه به كشور  اين ش
ــه در ازاي 2000 دالر هم  ــيدي پرداخت مي كني. البت مقصد رس
ــپورت ندارند، پاسپورت رسمي اصل ايراني  براي افرادي كه پاس
ــپورت اصل ايرانى، پاسپورت  جور مي كنيم. البته منظور او از پاس
جعلى است و بسيارى از افراد به دليل داشتن پاسپورت غيرواقعى در 
كشورهاى مقصد و يا بين راهى از سوى پليس آن كشور دستگير 

و زندانى شده اند.
 حبس و جريمه 

قانون براي خروج غيرقانوني از كشور براي دو گروه مجازات 
در نظر گرفته است، گروه اول افرادي هستند كه به شكل غيرقانوني 
ــروه ديگر نيز  ــور عبور مي دهند و گ ــخاص را از مرز هاي كش اش

افرادي هستند كه بدون گذرنامه از كشور خارج مي شوند.
ــراي عمومي و انقالب تهران  ــا اماني، قاضي دادس احمدرض
ــور خارج  ــازات افرادي كه غيرقانوني از مرزهاي كش درباره مج
ــوند به جام جم مي گويد: طبق ماده 34 و 35 قانون گذرنامه  مي ش
هر ايراني كه غيرمجاز از مرز هاي كشور خارج شود به دو تا شش 
ــود. البته  ماه حبس و جريمه از 200 تا 2000 تومان محكوم مي ش
آنهايي كه از مرز هاي غير مجاز خارج شوند به يك تا سه ماه حبس 
محكوم خواهند شد.اين در حالي است كه بيشتر قاضي هاي كشور 
براي افرادي كه خود به كشور بازگشته اند تعليق تأديب را در نظر 
مي گيرند، به اين شكل كه اگر فرد مجرم تا دو سال مرتكب جرم 

نشد از عمل خالف او چشم پوشي خواهد شد. 
ــال 67  ــت كه طبق قانون گذرنامه كه در س اين در حالي اس
به نام مجازات عبوردهندگان اشخاص غيرمجاز از مرز هاي كشور 
ــد افرادي كه مبادرت به انتقال غيرمجاز افراد به خارج  تصويب ش
ــوند. طبق بند (الف) و ماده يك  ــا مي كنند مجازات مي ش از مرزه
ــن قانون اگر عمل عبوردهنده مخل امنيت بوده چنانچه در حد  اي
محاربه و افساد في االرض نباشد مجرم به مجازات حبس دو تا ده 

سال محكوم خواهد شد.
ــاره به جام جم  ــدان در اين ب ــاهي، حقوق ــد  خرمش عبدالصم
ــخص انتقال يافته  ــد: مطابق بند (ب) همين ماده اگر ش مي گوي
ــت  ــد فرد عبوردهنده به دو تا هش ممنوع الخروج يا قاچاقچي باش

سال حبس محكوم مي شود.
ــد (ج) همين ماده اگر مجرم فردي كه  ــالوه بر اين طبق بن  ع
جرمش در صالحيت رسيدگي دادگاه كيفري استان است، از مرز 
خارج كند؛ به عنوان مثال يعني اگر فردي را كه محكوم به قصاص 
ــت را از مرز عبور دهد مجازات او دو تا چهار سال  ــده اس يا اعدام ش
ــكل غيرقانوني از  ــت، يا اگر مجرم فرد نابالغي را به ش حبس اس
ــه تا پنج سال حبس محكوم  ــور خارج كند مطابق قانون به س كش
ــاهي، در مواردي غير از اينها شخص  ــد. به گفته خرمش خواهد ش

انتقال دهنده به يك تا سه سال حبس محكوم مي شود.
اين در حالي است كه اگر فردي كه مرتكب اين جرم مي شود 
ــمت خود  ــات دولت بوده و از س ــته موسس كارمند دولت يا وابس
ــال دائم از  ــالوه بر مجازات به انفص ــد ع ــتفاده كرده باش سوءاس

شغل هاي دولتي محكوم مي شود.
ــر دليلى قصد  ــانى كه به ه ــد كس ــه هر حال به نظر مى رس ب
ــتراليا را دارند، بايد از  ــر از جمله اس ــورهاى ديگ مهاجرت به كش
حوادث ناگوار و از دست دادن جان و مالشان دست عبرت بگيرند 
و بيگدار به آب نزنند، چرا كه پايان اين سفر بى سرانجام جز رنج و 

محنت و سرابى بيش نيست.

سراب استراليا
از دي ماه گذشته تاكنون بيش از 6000 ايراني به صورت غيرقانوني خود را به خاك استراليا رسانده اند
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ــتانه پليس در جاده هاي كشور از فردا  مرحله دوم طرح تابس
آغاز مي شود، اين بار نيز به روال سال هاي گذشته سازمان هاي 
متولي ايمني سفرهاي تابستاني از اورژانس و هالل احمر گرفته 
ــازمان راهداري قرار است به طور شبانه روزي تردد  تا پليس و س
ــافران در جاده ها را زير نظر گرفته و در صورت نياز به كمك  مس

هموطنان بشتابند.
ــال 45 هزار نيروي پليس، 30 هزار  ــتانه امس در طرح تابس
ــتقر  ــور مس ــر و 200 پايگاه اورژانس در جاده هاي كش امدادگ

خواهند شد.
ــته در  ــس پليس راهور ناجا، روز گذش ــه گزارش مهر، رئي ب
ــه هماهنگي طرح تابستانه، با اشاره به كاهش هزار نفري  جلس
ــته ها در سال 90، اين موضوع را اتفاق مثبتي ارزيابي  تعداد كش
ــارت 12 هزار ميليارد توماني به كشور  ــدن خس كرد كه از وارد ش

جلوگيري كرده است.
ــبقت  ــرعت و س ــاال ديگر همه رانندگان مي دانند كه س ح
ــهر و چه در  ــه در خيابان هاي ش ــط قرمز پليس چ ــاز خ غيرمج

جاده هاست.
سردار اسكندر مومني، رئيس پليس راهور ناجا با بيان اين كه 
ــرعت و  ــات منجر به فوت و جرح به دليل س ــد تصادف 50 درص
ــبقت غيرمجاز رخ مي دهد، تصريح كرد: در مرحله دوم طرح  س
ــناخته  ــتانه نيز اين دو تخلف به عنوان خط قرمز پليس ش تابس

شده و ماموران با رانندگان متخلف در اين زمينه برخورد خواهند 
كرد.

وي با اشاره به اين كه كنترل ناوگان حمل و نقل بار و مسافر 
ــود، تاكيد كرد: از  ــديد مي ش ــتانه تش در مرحله دوم طرح تابس
ــتقرار در خروجي هاي پايانه ها، تمام  امروز ماموران پليس با اس
ــل و نقل را از نظر معاينه فني و ايمني  ــاي ناوگان حم اتوبوس ه

كنترل مي كند.
ــافربري  مومني تصريح كرد: اگر رانندگان اتوبوس هاي مس
در تصادفات منجر به جرح و فوت مقصر باشند دفترچه آنها يك 
ــود و اين رانندگان در اين مدت حق ندارند در  ــال باطل مي ش س

ناوگان حمل و نقل عمومي مسافر فعاليت كنند.
11 هزار راننده در يك قدمي توقيف گواهينامه و محروميت 
از رانندگي قرار دارند. رئيس پليس راهور ناجا با اشاره به 11 هزار 
ــتانه محروميت از رانندگي قرار دارند، گفت: اين  نفري كه در آس
افراد اگر مرتكب يك تخلف حادثه ساز ديگر شوند از رانندگي در 

تابستان محروم شده و گواهينامه آنها ضبط مي شود.
سردار مومني، البته اين را هم گفت كه اين افراد اگر شش ماه 
ــاز نشوند، تمام نمرات منفي آنها پاك  مرتكب تخلفات حادثه س

مي شود.
ــور در وقوع  ــته برخي استان هاي كش ــتان سال گذش تابس
ــبقت را از ديگر استان هاي  حوادث و تصادفات جاده اي گوي س
ــتان هاي آذربايجان غربي، مركزي،  ــور ربود، متاسفانه اس كش
ــان جنوبي در تابستان سال  ــمالي، كرمان و خراس ــان ش خراس

گذشته بيشترين افزايش تلفات حوادث جاده اي را داشته اند.
ــتان ها طرح هاي  به گفته رئيس پليس راهور ناجا، در اين اس
ــرا درآمده و  ــتگاه هاي امدادي به اج ــام دس ــژه با حضور تم وي

جاده هاي اين استان ها بيشتر كنترل مي شود.
ــتاني پليس راه در جاده هاي  ــن مرحله از طرح تابس در دومي
ــور، به منظور پوشش و امدادرساني بموقع به حادثه ديدگان  كش
احتمالي، امسال نيز 30 هزار امدادگر در جاده هاي كشور مستقر 
ــات هالل احمر با بيان  ــازمان امداد و نج ــد.رئيس س خواهند ش
ــون به 3300 حادثه  ــداي ماه مبارك رمضان تاكن ــه از ابت اين ك
ــت، افزود: اين حوادث نسبت به  ــاني شده اس جاده اي امدادرس
ــته 17 درصد و ميزان مصدومان نيز  ــال گذش ــابه س مدت مش

23 درصد كاهش يافته است.
به گفته رئيس سازمان امداد و نجات هالل احمر، در مرحله 
ــتگاه  ــتاني 30 هزار امدادگر به همراه 2700 دس دوم طرح تابس
ــس و خودروي نجات و 17 فروند بالگرد در قالب 1214  آمبوالن

پايگاه ثابت، سيار و موقت فعاليت مي كنند.
ــتين بار شيفت آماده  ــال براي نخس مظفر با بيان اين كه امس
ــود، توضيح داد:  ــتاني به كارگيري مي ش عمليات در طرح تابس
ــيار امدادگران  ــت هاي س ــس راهور، گش ــد رئيس پلي ــا تاكي ب
ــن اين كه به  ــان خواهد بود، ضم ــس همزم ــت هاي پلي با گش
ــا، امدادگران و  ــزان تيم ه ــس پليس راهور مي ــت رئي درخواس
ــترين حوادث را دارد،  ــگاه پليس راه كه بيش پايگاه ها در 53 پاس

افزايش يافته است.

آغاز مرحله دوم طرح تابستانه پليس در جاده ها
11هزار راننده، تابستان امسال در آستانه توقيف گواهينامه و محروميت از رانندگي قرار دارند

يك نفر هم از كاروان هاي حج 
امسال انصراف نداده است

رئيس سازمان حج و زيارت با تكذيب برخي شايعات مبني بر 
ريزش 15 هزار نفري زائران تمتع امسال به دليل ادغام كاروان ها، 
ــت: با قطعيت اعالم مي كنيم حتي يك نفر هم از كاروان هاي  گف

حج امسال انصراف نداده است.
ــوي در گفت و گو با فارس افزود: ما براي اولين بار  احمد موس
ــه بار عمليات حج را از صفر تا صد  در طول تاريخ بعد از انقالب س
ــقت باري بود، در ابتدا سهميه حج  ــيار مش انجام داديم كه كار بس
ــاس كاروان ها را مرتب  ــورمان 75 هزار نفر بود و ما بر اين اس كش
كرديم و هماهنگ كردن هتل ها، كاروان ها و حمل و نقل داخلي 
ــزار نفر انجام  ــام هماهنگي ها را براي 75ه ــهري و تم و برون ش
ــختي بود.رئيس سازمان حج و زيارت خاطرنشان  داديم كه كار س
ــورمان را به 80 هزار  ــتان، سهميه كش كرد: بعد از توافق با عربس
ــر افزايش داديم و چينش قبلي را به هم زديم و دوباره عمليات  نف
ــات، بعد از اين كه  ــم و بعد از انجام همه مقدم ــج را تكرار كردي ح
ــجدالحرام را به طور كامل انجام  ــتان نتوانست توسعه مس عربس

دهد 20 درصد سهميه ها را براي تمام كشورها كاهش داد.
وي بيان كرد: هزار نفري كه از عمليات حج امسال حذف شدند 
هر نفر 16 ميليون تومان هزينه بر دوش زائران مي گذاشتند كه با 
حذف آنها 16 ميليارد تومان از هزينه ها كاهش پيدا كرد و اگر امروز 
زائر به خاطر قيمت ارز كه مديريت آن در دست ما نيست با اين مبلغ 
به حج مشرف مي شود اگر اين اقدامات انجام نمي شد هزينه هاي 
ــال تا 16 ميليون تومان هم افزايش پيدا مي كرد، ولي با  حج امس

سياست هاي انجام شده قيمت ها تا حدودي كاهش پيدا كرد.

در صورت تصويب طرحى در دولت
 فرزندان زنان سرپرست خانوار 

در اولويت استخدام قرار مى گيرند
ــور زنان و خانواده  ــرمايه هاي اجتماعي مركز ام معاون س
ــت جمهوري با بيان اين كه اليحه تسهيالت شغلي  نهاد رياس
ــت خانوار تابستان سال 91 به هيات دولت ارسال  زنان سرپرس
شده است، گفت: در صورت تصويب اين اليحه فرزندان زنان 
ــته، از كار افتاده يـا فوت  ــت خانوار شاغلي كه بازنشس سرپرس

مي شوند در اولويت استخدام قرار خواهند گرفت.
پروين هدايتي در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به اين  كه اليحه 
تسهيالت شغلي زنان سرپرست خانوار بهار سال 91 تدوين شد 
ــار معاونت هاي مختلف آن  ــه دولت در اختي ــال ب و پس از ارس
ــال اين اليحه براي دستگاه هاي  قرار گرفت، توضيح داد: ارس
مختلف به منظور اخذ نظرهاي آنها بود و ما براساس ديدگاه هاي 
ــي آنها اقدام به اصالح اين اليحه كرده ايم. وي تاكيد  كارشناس
ــادي را صرف  ــه مدت زي ــن اين اليح ــه منظور تدوي ــرد: ب ك
جمع آوري آمار زنان سرپرست خانوار شاغل كرده ايم تا بتوانيم 

به گونه اي صحيح براي آنان برنامه ريزي كنيم.
هدايتي درباره مفاد اليحه تسهيالت شغلي زنان سرپرست 
ــاس اين اليحه درصد قابل توجهي از  خانوار توضيح داد: براس
بيمه همگاني زنان شاغلي كه همسرشان فوت كرده يا به علت 
ــوي  ــئوليت فرزندان خود را برعهده مي گيرند از س طالق مس

دولت پرداخت مي شود.

300 ايراني در زندان هاي ژاپن
ــتري درباره  ــور بين قواي وزير دادگس ــاون هماهنگي ام مع
بيشترين تعداد زنداني در كشورهايي كه قانون انتقال محكومان 
داريم، گفت: در كويت حدود 230-220 نفر، عراق حدود 190 نفر، 
در جمهوري آذربايجان حدود 200 نفر، در ژاپن حدود 300 زنداني 

و در تايلند حدود 170 زنداني وجود دارد.
ــاداتي معاون وزير دادگستري  به گزارش مهر، علي رئيس الس
ــيدگي  و رئيس كارگروه انتقال محكومان درباره آخرين وضع رس
ــور از  ــت هاي ايرانيان خارج از كش ــي و قضايي به درخواس حقوق
ــال محكومان، در  ــتري افزود: درباره انتق ــوي وزارت دادگس س
ــته به صورت پراكنده اقداماتي انجام مي شد و بتازگي بحث  گذش

انتقال محكومان سازمان يافته و منظم شده است.
معاون وزير دادگستري تاكيد كرد: به  جز انتقال محكومان كه 
ــيون مبارزه با مواد مخدر مصوب  ــاس بند 12 ماده 6 كنوانس براس
ــرايط در صورت  ــت، محكومان واجد ش ــورت مي گرف 1370 ص
ــور انتقال دهنده و نيز  ــت مقامات ذي صالح كش ــل و موافق تماي
ــالمي ايران مي توانند به كشور  ــئوالن جمهوري اس موافقت مس
ــوب موافقت نامه دوجانبه و تحت  ــوند. انتقال در چارچ منتقل ش

شرايطي خاص انجام مي پذيرد.
 وي درباره كشورهايي كه با آنها تفاهم نامه انتقال محكومان 
داريم، بيان كرد: با حدود ده كشور قانون انتقال محكومان داريم كه 
شامل كويت، اكراين، سوريه،  جمهوري آذربايجان، قطر، تركيه، 
هند، تايلند، افغانستان و بوسني و هرزگوين است و در برخي ديگر 

در مراحل تبادل اسناد يا مذاكره هستيم.
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