
کارآفرينی مفهومی اســت که همراه با خلقت بشر وجود 
داشته. مروری بر ادبيات کارآفرينی نشان می دهد که مفهوم 
کارآفرينی برای اولين بار توســط اقتصاددانان مطرح شــد. 
ســپس با توجه به اهميت و نقش کارآفرينی در شکل گيری 
تحوالت اقتصادی در جوامع، دانشمندان علوم اجتماعی نيز 
به بررسی ويژگي های فردی و اجتماعی کارآفرينان پرداختند. 
خانواده، کانونی اســت که در شــکل گيری اين ويژگي ها، 

می تواند نقش حياتی ايفا کند. 
در جوامع سنتی که مردان نقش »نان آوري« و زنان نقش 
»خانه داری و تربيت فرزندان « را بر عهده داشتند، انتقال ايده 
کسب و کار بيشــتر از طرف مرد صورت می گرفت؛ ساختار 
جديد خانواده در جامعه امروز و به تبع آن خروج زن از خانه، 
ظهور جلوه های تازه ای از بروز خالقيت و نوآوری را در هر دو 
جنس زن و مرد باعث شد. به دنبال اين تغيير نگرش؛ شيوه 
توليد،  سبک زندگی و نقش های والدين در درون خانواده نيز 
دچار دگرگونی شد. به شکلی که هر کدام از والدين با رفتار 
خود می توانند در رشد اعتماد به نفس،  خلق ايده های جديد 
در خانواده و تعيين مسير شغلی فرزندان، نقش های اساسی را 
ايفاء کنند. اگر خانواده را از ديدگاه نهادی مورد بررســی قرار 
دهيم به اين نتيجه می رسيم که خانواده از نظر کمی و کيفی 
می تواند کانون اصلی انديشــه کار و تالش و پرورش روحيه 

خلق ايده و کار در افراد باشد.
کارآفرینی از خانواده

وقتی پدر يا مادر همچون الگويی تالشگر و مؤثر در عرصه 
کار و توليد در جامعه ظاهر شوند، کارکردهای مثبت ناشی از 
فعاليت آن ها فرزند را به ســمت و سويی ترغيب می نمايد تا 
ذهن خود را به صورتی منســجم و ثمربخش به ادامه شغل 
والدين يا حرفه ای جديدتر ســوق دهــد. برای چنين فردی 
دســتيابی به منابع اقتصادی ناشی از کار و تسخير فضاهای 
جديــد، ارزش تلقی می شــود. چنين طرز تلقــی از دنيای 
پيرامون، ذهن فرد را نســبت به خلق ايده ای نو و استقالل 
اقتصادی و کسب موفقيت، دگرگون می سازد. در اين مرحله، 
نوجوان يا جوان ايده کاری خود را با خانواده در ميان می گذارد 
چه بســا بتواند از تجربيات و رهنمودهای والدين و احتمااًل 
حمايت مالی و اجتماعی آن ها بهره مند شــود. اينجاست که 
معيارها و ارزش های خانواده برای فرزند مالک عمل و چراغ 
راه او در مســير کار و تالش واقع می شــود. وظيفه والدين 
در چنين شــرايطی تشريح ابعاد گســترده فعاليت اقتصادی 
بــه عنوان ارزش بنيادی برای فرزند و هدايت او در مســير 
مطلوب، آغاز توأم با موفقيت را در راه اندازی کسب و کار به 

همراه خواهد داشت.
ميزان تحصيالت، نوع شغل والدين، ساخت خانواده، روابط 
خانوادگی )خصوصاً رابطه والدين با فرزندان(، درآمد خانواده و 
ميزان برخورداری از امکانات رفاهی در شکل گيری »فرهنگ 
کار« در خانواده می تواند تأثير داشــته باشــد. انســان های 
متفاوت، توانمندي های متفاوتی دارند که اگر از همان دوران 
نوجوانی در مســير مشخص هدايت شوند،  می توانند با خلق 
ايده های جديد خود، تغييــر در روند توليد و بالطبع تغيير در 

فرآيند تکنولوژی را آسان کنند.
در مورد تعريف کارآفريني ديدگاه هاي مختلفي وجود دارد 
و درک کامــل مفهوم و موضــوع کارآفريني نيازمند اطالع 
از ديدگاه هاي بين رشــته اي مي باشد. کارآفريني برحسب 
ماهيت خود و توجــه محققان رشــته هاي مختلف از نظر 
روانشناسي، جامعه شناسي، اقتصاد، صنعت و حتي تاريخي 

تعريف شده است.
واژه کارآفرينــي از کلمــه فرانســوي به معنــاي متعهد 
شدن نشــات گرفته اســت کارآفريني اولين بار مورد توجه 
اقتصاددانان قرار گرفــت و تمامي مکاتب اقتصادي از قرن 
16 ميالدي تاکنــون به نحوي کارآفريني را در نظريه هاي 

اقتصادي خويش تشريح نموده اند.
معرفی کارآفرین موفق

کارآفرينان موفقی در ايران وجود دارند که با توجه به درآمد 
پايين و اقتصاد ضعيف توانستند با راه اندازی يک کسب و کار 
موفق عمل کنند. يکی از کارآفرينان موفق، بابک بختياری 
صاحب امتياز فروشــگاه های زنجيره ای آيس پک است. با 

وی مصاحبه ای انجام شده که در پی می آيد: 
آقای بابک بختياری متولد 1۳۵۷ اهل تهران موســس و 
صاحب امتياز فروشگاه های زنجيره ای آيس پک است. وی 
مدير عامل شرکت آيس پک ايرانيان است و محصول آيس 
پک اختراع ايشان بوده و هيچ گونه نمونه مشابهی در جهان 

نداشته است.
اين مجموعه کمتر از دو ســال توانسته 1۳۰ فروشگاه در 
داخل و خارج از ايران )11۸ شــعبه در ايران و ۴ شــعبه در 
امارات و ۸ شــعبه در ديگر کشورها که در ذيل آمده است( 
ايجاد نمايد که در مقايســه با سيستم های بزرگ و معروف 
زنجيره ای دنيا نظير مک دونالد، استار باکس، کينگ برگر و 
غيره قابل توجه و بلکه بسيار موفق تر عمل نموده است؛ چرا 
که آن ها در دو ســال اول شروع به کارشان، تنها يک شعبه 
داشــتند، در حالی که آيس پک توانسته هر 6 روز يک شعبه 

در دو سال اول افتتاح نمايد.
بابک بختياری از بدو تاسيس اين مجموعه در نظر داشته 
که آيس پک را به عنوان اولين و بزرگ ترين مجموعه زنجيره 
ای ايرانی به دنيا معرفی نمايد و در سراسر دنيا شعبات آيس 
پک را داير نمايد . با توجه به اين که کشورهايی نظير آمريکا 
بيش از ۵۰ درصد صادرات خود را در پشــت سيســتم های 

زنجيره ای و برند ســازی خود به ديگر کشــور ها تحميل 
می کنند؛ ولی ايران تا کنون از اين روش استفاده نکرده است.   
آيس پک توانسته ايران را نيز در رقابت با برندهای زنجيره ای 
دنيا مطرح ســازد و هم اکنون با صــادرات کليه مواد اوليه 
جهت شــعبات خارجی آيس پک از جمله شعباتی در کشور 
امارات، هندوستان، مالزی، تايلند، سنگاپور، ونزوئال، سوريه، 
انگلســتان و کويت به اين مهم دست پيدا کرده و قصد دارد 
گامی در جهت ســربلندی نام ايــران زمين و تقويت هويت 

ايرانی بردارد.
با چنين کســب و کار موفقی ايشــان تا به حال بيش از 
1۷۰۰ فرصت شغلی مستقيم و بيش از ۵۰۰۰ فرصت شغلی 
غير مســتقيم در کمتر از دو سال به وجود آمده و روز به روز 
نيز افزايش پيدا خواهد کرد. به دنبال اين دستاورد آقای بابک 
بختياری به عنوان جوان ترين کار آفرين کشور و شايد بتوان 
گفت که به عنوان پديده کار آفرينی ايران مطرح گرديد. شايد 
دليل اين موضوع ســن کم و مدت زمان کوتاه موفقيت اين 

مجموعه تا به حال بوده است.
ایده آیس پک

بختيــاری درخصوص زندگی اش می گويــد: در آغاز راه 
به فکر راه اندازي کســب و کاري بــا هزينه کمتر افتادم. از 
دوران دبيرســتان عالقه زيادي به خوردن ساندويچ داشتم 
و مي دانســتم بچه ها نيز از خوردن ساندويچ در مدرسه لذت 

مي برند.
پس از مذاکره با مديران ســه مدرسه توانستم بوفه اي را 
براي مدت يک سال تحصيلي اجاره کنم و با سرمايه بسيار 
اندک، ســه يخچال دست دوم و کهنه و با مبلغ صدوپنجاه 
هزار تومان، بوفه اين مدرســه ها را راه اندازي کردم. اين کار 
درآمد خوبي داشــت. در تابســتان به دليل تعطيلي مدارس 
به دنبال کار ديگري بــودم. يک روز پدرم به دليل تعويض 
لوازم اداري محل کار خود از من خواست تا لوازم فرسوده را 
بفروشم، من هم در مدت کوتاهي با قيمت مناسب موفق به 
فروش آن ها شدم. وقتي ديدم درآمد خوبي از اين راه مي شود 
به دست آورد، به خريد و فروش لوازم دست دوم روي آوردم، 
به طوري که از طريق آگهي هاي روزنامه لوازم دســت دوم 
خريداري کرده و در طبقــه دوم خانه رنگ مي کردم و پس 
از آن وارد بازار مي کردم. وی ادامه می دهد: با شــروع اين 
کار، بوفه مدارس را تعطيل کردم و طرح ساخت ميز تحرير 

را با پدرم در ميان گذاشتم و با تکيه بر تجربه هاي پيشين در 
زمينه فروش ميز تحرير پيشرفت زيادي را در اين کار پشت 
ســر نهادم. تا آنجا که مرکز ميزهــاي کامپيوتر رادر خيابان 
ولي عصــر با همکاري يک شــريک راه انداختم. در ظرف 
مدت کوتاهي دو شعبه از مرکز ميزهاي کامپيوتري را ايجاد 
کردم؛ اما به دليل بي تجربگي و عجله داشتن براي پيشرفت 
در اثر ســهل انگاري در برخورد با شريکم دچار مشکل شده 
و ورشکست شدم. از آنجا بود که تنها راه پرداختن دين خود 
را در پرورش يک فکر خالقانه و کسب و کاري جديد ديدم 
که ايده »سوپر خونه سرويس« به ذهنم خطور کرد که مواد 

غذايي را به شهروندان مي رساند.
بختيــاری از تصميم جديد خود می گويــد: اينجا بود که 
تصميم گرفتم براي جلــب نظر توليد کنندگان محصوالت 
مختلــف براي پخش محصوالت آن ها بــه درب منازل در 
روزنامه آگهي بدهم. به دليل نداشــتن زمــان کافي براي 
پرداختن بدهي ها اين کار را رها کردم و به فکر راه انداختن 
کاري ديگر افتادم. هميشه با خودم مي گفتم کاري مي تواند 

موفق شود که ايده اي نو در برداشته باشد.
متفاوت بودن را دوست داشتم

وی از ايده جديد خود می گويد: از دوران کودکي بستني ها 
را با هم زدن رقيق مي کردم و با موز يا اسمارتيز هم مي زدم و 
مي خوردم خيلي از اين کار لذت مي بردم. تصميم گرفتم اين 
کار را در مقياس بزرگ عملي کنم. با تکيه بر تجارب کار قبلي 
که محصوالت مختلف براي توزيع به من پيشــنهاد مي شد، 
به اين فکر افتادم که يک بســتني متفاوت به مردم عرضه 
کنم. بختياری می افزايد: فکر متفاوت بودن از ذهنم بيرون 
نمي رفت. تصميم گرفتم بستني رقيق تری بسازم، حاوي ميوه 
که با بســته بندي کردن آن از طريق ني  بشود آن را نوشيد. 
پس از شــکل گيري اين ايده در ذهنم نمونه هاي اوليه آن را 
آماده کردم و براي امتحان به اعضاي فاميل و آشنايان دادم. 
به گفته وی، اين ايده با اســتقبال خوبي روبه رو شد. تصميم 
گرفتم ايده خود را عملي کنم. پس از جســت وجوي فراوان 
توانستم دستگاه بسته بندي کننده ليوان و ني مخصوص که 
بتواند بســتني در آن جريان يابــد را يافته و آماده راه اندازي 
اولين شــعبه آيس پک شدم. از همان روز نخست چشم انداز 
جهاني شــدن محصول را در ذهنــم مي پروراندم. به همين 
منظور روي تابلوي اولين مغازه خود نوشتم آيس پک شعبه 
مرکزي و بعد از ســنجش توان بالقوه بــازار در مکان هاي 
ديگر شــعبات دوم و سوم و ... را راه اندازي کردم. تا آنجا که 
هم اکنون بالغ بر 12۰ شــعبه در ايران و 1۰ شعبه در کويت، 
مالزي، دبي و هند در حال فعاليت مي باشد. بختياری با بيان 
اينکه در حال حاضر 12۰۰ نفر به طور مســتقيم در شعبات 
آيس پک مشغول فعاليت هستند می افزايد: حدود ۵۰۰۰ نفر 
نيز مشغول فعاليت هاي ســتادي، تامين مواد اوليه و توزيع 
آن مي باشــند. بختياري، مدير دبيرستان موسي بن جعفر )ع( 
تهران و آقاي تجردي را تاثيرگذار در پيشرفت خود مي داند. 
بــه گفته وی تشــکيل گروه آموزشــي بــراي آموزش 
فروشندگان و پرسنل آيس پک از ديگر کارهاي مهمي است 
که در اين شــرکت صورت مي پذيرد. بختياري حفظ حقوق 
مالکيت معنوي براي نام تجاري و محصول خود را مهم ترين 

مشکل و چالش پيش روي فعاليت هاي شرکت مي داند.
وی اميــدوار اســت به واســطه محصــول جهاني خود 

توانايي هاي ايران و ايراني را به همه جهانيان اثبات کند.
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مصوبه پرداخت ۵ ميليون تومان برای دريافت کارت معافيت نظام وظيفه فرزندان ايثارگر ابهاماتی دارد و فعال اجرا نمی شود.
نمايندگان مجلس در بررسی بودجه سال 96، در مصوبه ای مقرر کردند فرزندان ايثارگران با پرداخت ۵ ميليون تومان، مشمول دريافت کارت معافيت نظام وظيفه شوند.

 در اين باره سردار موسی کمالی جانشين کل نيروهای مسلح به خبرآنالين گفت: ايثارگران مشمول ماده)۴۵( افرادی هستند که ۳۰ ماه سابقه جبهه يا 2۵ درصد جانبازی يا 2۴ ماه سابقه اسارت 
داشته باشند که طبق قانون يک فرزند آن ها از خدمت سربازی معاف می شود.

وی در مورد مصوبه پرداخت ۵ ميليون تومان برای دريافت کارت معافيت نظام وظيفه فرزندان اين گروه اظهار داشت: متاسفانه اين ماده ابهاماتی دارد که در حال رايزنی با نمايندگان برای رفع 
آن هستيم تا برطرف شود و اين طرح فعال اجرا نمی شود.

نیلوفر منصوریه 

کارآفرین برتر

آیس پک هیچ گونه نمونه مشابهی در جهان ندارد

معاونت توسعه مديريت و پشتيبانی وزارت آموزش و پرورش بخشنامه تعيين ضريب حقوق سال 96 کارکنان را ابالغ 
کرد که بر اساس آن ضريب، حداقل و حداکثر حقوق و مزايای مستمر شاغالن مشخص شده است.

حسين فرزانه، بخشنامه مربوط به تعيين ضريب حقوق سال 96 را ابالغ کرد. 
در اين بخشنامه آمده است: »مطابق مصوبه 26 فروردين 96 هيئت وزيران در ارتباط با تعيين ضريب حقوق، حداقل 

و حداکثر حقوق کارمندان شاغل مشمول قانون مديريت خدمات کشوری اعالم می شود.
ضريب حقوق سال 96 شاغلين مشمول قانون مديريت خدمات کشوری 1.69۵ ريال است. 

حداقل حقوق و مزايای مستمر شاغالن موضوع ماده ۷6 قانون مديريت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاه های 
اجرايی مشــمول اين قانون و ســاير مشمولين ماده مذکور در سال 96 به ميزان 1۰ ميليون و ۳۵۰ هزار ريال و حداکثر 

حقوق اين کارکنان ۷ برابر حقوق مذکور در اين بند به ميزان ۷2 ميليون و ۴۵۰ هزار ريال خواهد بود.
مطابق بند الف تبصره 12 قانون بودجه ســال 96، افزايش ريالی مذکور از تفاوت تطبيق درج شده در احکام حقوقی 

کارمند کسر نخواهد شد و تفاوت مورد نظر در حکم حقوق ثابت باقی  خواهد ماند.
امتيازات ســنوات خدمت، تجربه مربوط و مشــابه، دوره های آموزشی طی شده و سوابق خدمت در مشاغل مديريتی 
و سرپرســتی کارکنان در ســال 9۵ با توجه به جدول شــماره ۳ و تبصره يک بند 6 فصل دوم دستورالعمل مورخ 21 

ارديبهشت سال ۸۸ معاونت توسعه مديريت و سرمايه انسانی رئيس جمهور قابل احتساب است. 
به موجب تبصره ۳ بند 6 فصل دوم اين دســتورالعمل، حداکثر امتياز قابل احتساب بابت سنوات خدمت و تجربه ۳۰ 

سال خواهد بود.
در اجرای ماده ۷۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 9۳ کمک هزينه 

ازدواج و فوت در سال جاری مبلغ 11 ميليون و 1۷ هزار و ۵۰۰  رالو قابل پرداخت است.
فوق العاده ماموريت روزانه داخل کشور کارمندان با رعايت ماده 1۳ ضوابط اجرايی قانون بودجه سال 96 کل کشور و 

مطابق آئين نامه فوق العاده روزانه ماده ۳9 قانون استخدام کشوری و اصالحات بعدی آن قابل پرداخت است.

حداقل و حداکثر حقوق آموزش 
و پرورشی ها اعالم شد

  رفتار تعدادی از کانديداهای ثبت نام کرده برای انتخابات رياســت جمهوری از ســوی يک روانشناس مورد تجزيه و 
تحليل قرار گرفت. 

بهمن بهمنــی در خصوص برخی از افرادی که برای نامزدی انتخابات رياســت جمهوری ثبت نام کرده و رفتارهای 
متفاوت داشــتند، گفت: نمی توان حضور انبوه برخی از افراد را به سالمت روان جامعه مرتبط دانست اما به دليل فقدان 
برخی ساختارها، اين اتفاق موقعيت مناسبی برای برخی افراد است که به آن ها آدم های نمايشی گفته می شود و از اين 

موقعيت های مبهم برای مطرح کردن خود استفاده می کنند.
وی ادامه داد: در اين موقعيت گنگ، ما شــاهد حمله افراد نمايشی برای ثبت نام در انتخابات رياست جمهوری بوديم 
هر چند تعدادی نيز درک درستی از جايگاه رياست جمهوری ندارند مانند بچه ۷ ساله ای که می گويد من می توانم رئيس 
بيمارستان باشم و مردم را درمان کنم. او هيچ تصوری از پيچيدگی کار ندارد و فکر می کند با يک آسپرين می تواند بيمار 

را درمان کند؛ بنابراين اين درک نادرست از ناپختگی و ناآگاهی به شرايط موجود است.
وی ادامه داد: گروهی نيز  به خاطر مطرح شدن در شبکه های اجتماعی يا صدا و سيما به صورت طنزآميز برای انتخابات 

ثبت نام کرده بودند اما نمی توان اين ها را از لحاظ روانی دچار مشکل دانست.
وی با بيان اينکه برای ثبت نام در يک مدرســه يا استخدام در يک مکان معيارهايی وجود دارد، گفت: همه اين افراد 
که جزء رجل سياسی و نخبگان علمی، اقتصادی، اجتماعی نبودند و دچار مشکل روانی نيستند. هر چند برخی از آن ها 
ادعاهايی داشتند که نشان می داد دچار تعادل روانی نبودند مانند يکی از نامزدها که می گفت: »خدا به من الهام کرده که 
ثبت نام کنم« و »اگر به من رای ندهيد دچار عذاب الهی می شويد« يا برخی که می خواستند مواد مخدر را آزاد کنند.

بهمنی با بيان اينکه از بيش از هزار نفری که در انتخابات رياست جمهوری ثبت نام کردند کمتر از ۵ درصد دچار مشکل 
هستند، گفت: می توان آن ها را دارای اختالل شخصيتی، داشتن عدم قوه قضاوت، نداشتن درک و پختگی الزم از شرايط 
پيچيده پيش رو توصيف کرد. اين روانشناس اضافه کرد: گروهی نيز از اين فرصت استفاده کرده تا نسبت به نارسايی ها 

اعتراض کنند. اما نبايد برای سالمت روانی جامعه به دليل موج ثبت نام ها نگران بود.

تحلیل روانی افراد ثبت نامی برای نامزدی 
انتخابات ریاست جمهوری

دوقلوهای شيطان صفت که بعد از سرقت از زن جوان او را مورد آزار و اذيت قرار داده 
بودند، توسط کاراگاهان آگاهی تهران دستگير شدند.

 اواسط فروردين سال جاری زن جوانی ساکن شرق تهران )منطقه نارمک( به همراه 
پدرش به کالنتری 1۴۴ تهرانپارس مراجعه کرد و گفت که توســط دو سرنشــين يک 

دستگاه خودرو سواری ال 9۰ مورد آزار و اذيت و سرقت قرار گرفته است.
با تشکيل پرونده مقدماتی با موضوع»سرقت همراه با آزار و اذيت«و به دستور رئيس 
شعبه سوم دادگاه کيفری تهران، پرونده جهت رسيدگی در اختيار اداره شانزدهم پليس 

آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.
خانم جوان با حضور در اداره شــانزدهم پليس آگاهی تهران بزرگ در اظهاراتش به 
کارآگاهان گفت: »ســاعت 21:۰۰ مورخه 1۴ فروردين از ميدان نبوت )هفت حوض( 
به عنوان مســافر و به مقصد فلکه اول تهرانپارس ســوار يک دســتگاه خودرو ال 9۰ 
سفيدرنگ شدم؛ راننده و سرنشين خودرو که حدودا ۳۰ ساله بودند، بعد از طی مسافت 
کوتاهی تغيير مســير دادند؛  ناگهان سرنشين جلو به عقب خودرو آمد و با تهديد چاقو 
مرا مورد آزار و اذيت قرار داد؛ در ادامه راننده ال 9۰ نيز مرا مورد آزار و اذيت قرار داد و 
پس از سرقت گوشی تلفن همراه، يک زنجير و گوشواره طال، من را در خيابان اتحاد از 

خودرو بيرون انداخته و از محل متواری شدند.«
با توجه به حساسيت موضوع تيم ويژه ای از کارآگاهان اداره شانزدهم تحقيقات پليسی 

جهت شناسايی و دستگيری دو متهم پرونده وارد عمل شدند.
در اولين مرحله از اقدامات پليسی، با بهره گيری از اطالعات به دست آمده از شاکی 
پرونده، کارآگاهان موفق به شناســايی خودرو ال 9۰ متهمين به شماره انتظامی ايران 

22/*** ی ۴9 شدند.
با شناســايی مالک خودرو، کارآگاهان اطــالع پيدا کردند که خودرو متعلق به فردی 
حدودا 6۰ ساله است که به هيچ عنوان با مشخصات ظاهری متهمين پرونده همخوانی 
نداشــت؛ در ادامه و با اقدامات پليســی، کارآگاهان اطالع پيدا کردند که مالک خودرو 
دارای دو پســر دوقلو به نام های حامد و حميد )هر دو نفر ۳۰ ســاله( است و ال 9۰ نيز 

در اختيار آن ها قرار دارد.
با شناسايی 1۰۰ درصدی تصاوير حامد و حميد از سوی شاکی پرونده، دستگيری اين 
دو نفر در دســتور کار کارآگاهان قرار گرفت؛ در بررسی سوابق حامد و حميد، مشخص 
شــد که آن ها از مجرمين سابقه دار در زمينه زورگيری و سرقت به ويژه سرقت منزل 

هستند که به تازگی در زمينه خريد و فروش و نگهداری موادمخدر نيز فعال شدند.
در شــرايطی که برادران دوقلو به واسطه ارتکاب جرايم مختلف در محل سکونتشان 
در خيابان دماوند - بعد از پل خاقانی حضور نداشــتند، شناسايی ديگر محل های تردد 
آن ها در دستور کار کارآگاهان قرار گرفت و همزمان با آن دستور توقيف خودرو ال 9۰ 

و دستگيری سرنشينان آن نيز در سيستم جامع پليس ثبت شد.
در ادامه اقدامات پليســی، کارآگاهان اداره شــانزدهم اطالع پيدا کردند که يکی از 
برادران به نام »حميد« در محدوده محل سکونتشــان مشاهده شده است که بالفاصله 
اين محل تحت کنترل نامحسوس قرار گرفت و سرانجام در مورخه 19 فروردين و در 
شرايطی که حميد در منزل نبود، وی را دستگير و به اداره شانزدهم پليس آگاهی تهران 
بزرگ منتقل کردند. حميد پس از انتقال به اداره شانزدهم پليس آگاهی صراحتا به اقدام 
شيطانی و ســياه خود و برادرش اعتراف کرد و در اظهاراتش گفت: »در شب حادثه به 
همــراه برادرم حامد با خودرو ال 9۰ پدرمان بيرون رفتيم؛ در ميدان هفت حوض، خانم 
جوانی رابه عنوان مســافر سوار ماشــين کرديم؛ حامد راننده بود و من در صندلی جلو 
خودرو نشســته بودم که ناگهان در حين حرکت، من از صندلی جلو به عقب رفتم و با 
تهديد ]چاقو[ و ضمن ضرب و جرح اموال وی شــامل کيف، انگشتر و گردنبند طال و 
گوشــی تلفن همراه اين خانم را سرقت و در ادامه با تهديد و زور ....؛ در انتهای اتوبان 
قديم اســبدوانی لحظه ای توقف کرديم و جايم را با برادرم عوض کرديم؛ من پشــت 
فرمان نشسته بودم و برادرم حامد نيز تهديد و زور .... ؛ نهايتا آن خانم جوان را در مکانی 
خلوت و تاريک در خيابان اتحاد از ماشــين پياده کرده و از محل متواری شديم. بنا به 
اعترافات صريح حميد، مخفيگاه مجردی دو برادر در محدوده شرق تهران شناسايی و در 
شرايطی که حامد از دستگيری برادرش اطالعی نداشت، او نيز در داخل مخفيگاهشان 
دســتگير و پس از انتقال به اداره شانزدهم پليس آگاهی، اظهارات و اعترافات برادرش 
را تأييد کرد.ســرهنگ کارآگاه حميد مکرم، معاون مبارزه با جرايم جنايی پليس آگاهی 
تهران بزرگ، با اعالم اين خبر گفت: با صدور قرار قانونی از سوی مقام محترم قضايی، 
هر دو متهم روانه زندان شدند؛ همزمان تحقيقات جهت شناسايی ديگر شکات احتمالی 
پرونده در دســتور کار اداره شانزدهم پليس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفته است لذا از 
شــکات احتمالی دعوت می شود تا جهت شناسايی تصاوير متهمين به اداره شانزدهم 

پليس آگاهی تهران بزرگ در خيابان وحدت اسالمی مراجعه کنند.

 دوقلوهای 
شیطان صفت به 

دام افتادند

معاون درمان ســازمان تامين اجتماعی اجرای برنامه حذف دفترچه را از راهبردهای 
اصلی حوزه درمان اين سازمان در سال 9۵ برشمرد و گفت: اين برنامه با موفقيت کامل 

و در تمامی مراکز درمانی ملکی سازمان اجرايی شده است.
محمدعلی همتی افزود: برنامه حذف دفترچه گام موفق ســازمان تامين اجتماعی در 

مسير استقرار نظام سالمت مبتنی بر استفاده از فن آوری اطالعات است.
وی تصريح کرد: حذف دفترچه يکی از حلقه  های اصلی برنامه جامع ســازمان تامين 
اجتماعی در راســتای اجرای نهضت IT )فناوری اطالعات( اســت که در کنار تشکيل 
پرونده الکترونيک بيمه شــدگان، استقرار سيستم HIS)سيستم اطالعات بيمارستانی( 
و کارت هوشــمند ســالمت منجر به ايجاد تحول بنيادين در خدمات تامين اجتماعی 

می شود.
همتی از آمادگی کامل ســازمان تامين اجتماعی برای گسترش برنامه های مبتنی بر 
فــن آوری اطالعات در مراکز درمانی طرف قرارداد خبر داد و ابراز اميدواری کرد که در 
آينده بسيار نزديک و افزايش تعامالت بين بخشی برنامه مدونی برای حذف دفترچه های 
کاغذی در مراکز طرف قرارداد با سازمان تامين اجتماعی داشته باشيم و در دوره زمانی 
مشــخصی دفترچه های کاغذی به طور کامل از تامين اجتماعی حذف و در نهايت با 

کارت های هوشمند سالمت جايگزين شوند.
معاون درمان ســازمان تامين اجتماعی برنامه حذف دفترچــه را از اقدامات موفقيت 
آميز اين سازمان در سال گذشته عنوان کرد و گفت: اين برنامه با تالش های فراوان و 
خستگی ناپذير واحدهای مختلف سازمان تامين اجتماعی به ويژه همکاران بخش های 
IT سازمان اجرا شد و مديران و کادر پزشکی و درمانی بيمارستان ها و مراکز درمانی نيز 
نهايت همکاری را در اجرای موفق اين برنامه داشتند. برنامه حذف دفترچه های بيمه ای 
از حدود 2 سال گذشته در برخی مراکز درمانی ملکی تامين اجتماعی کليد خورد و در 2۵ 

اسفند 1۳9۵ به صورت سراسری در کشور اجرايی شد.
بيمه شدگان و مستمری بگيران اين سازمان اکنون در تمامی مراکز درمانی وابسته به 
تامين اجتماعی بدون استفاده از دفترچه بيمه می توانند خدمات درمانی خود را دريافت 

کنند.

معاون تأمین اجتماعی:

برنامه حذف دفترچه بیمه  اجرایی شد

  عدم اجرای 
مصوبه نظام وظیفه 

فرزندان ایثارگر


