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از  ــت  حماي ــازمان  س ــخنگوي  س
ــدگان با تاكيد  ــدگان و توليدكنن مصرف كنن
ــمت ثبات  بر اين كه قيمت مواد غذايي به  س
ــت، گفت: با هيچ گونه افزايش  در حركت اس
قيمت در بخش صنايع غذايي موافقت نشده 

است.
اين در حالي است كه به گفته برخي مقامات 
صنفي، درخواست هاي متعدد افزايش قيمت 
از سوي توليدكنندگان در اين سازمان مطرح 
ــس از ماه رمضان  ــي آن به پ ــت كه بررس اس
ــازمان حمايت اخيرا با  ــده است. س موكول ش
افزايش قيمت لبنيات در ازاي افزايش قيمت 
ــداران موافقت كرده  ــام از دام ــير خ خريد ش
ــنيم  ــت. غالمرضا كاوه در گفت و گو با تس اس
ــت افزايش قيمت مواد  در واكنش به درخواس
غذايي افزود: دولت تدابير خاصي براي تنظيم 
ــازار انواع كاال در نظر گرفته و فضايي آرام بر  ب

بازار مصرف حكمفرماست.
ــدارك هرگونه  ــان كرد: م وي خاطرنش
ــروه تنظيم بازار  ــش قيمت بايد به كارگ افزاي
ــه با هرگونه  ــود، اما دليلي ندارد ك ــال ش ارس
ــوص افزايش قيمت  ــتي نيز درخص درخواس
ــخنگوي سازمان حمايت از  موافقت شود. س
ــدگان و مصرف كنندگان ادامه داد:  توليدكنن
هرگونه تغيير قيمت از طريق كارگروه تنظيم 
ــود و هيچ يك از  ــازار مصوب و اعالم مي ش ب
توليدكنندگان اجازه افزايش قيمت خودسرانه 

محصوالت خود را ندارد.
اين مقام مسئول تاكيد كرد: برخي از افراد 
ــر گرفتن منافع صنفي به دنبال ايجاد  با در نظ
ــكار عمومي  ــت انتظاري در اف ــش قيم افزاي
ــتند. كاوه با بيان اين كه بازار صنايع و مواد  هس
غذايي تحت كنترل دولت است، تصريح كرد: 
ــازي هاي  بر خالف برخي از ادعاها، ذخيره س
ــاز مصرفي مردم بيش از  ــراي تامين ني الزم ب

حد انتظار انجام شده است.
ــر الزم براي تنظيم  وي اظهار كرد: تدابي
بازار مواد غذايي انجام شده و آينده پيش روي 
ــي همراه خواهد بود، اما  بازار مصرف با آرامش
اين آرامش به زعم برخي افراد خوش نمي آيد 

و به دنبال فضاسازي هستند.
ــازمان  ــئول اضافه كرد: س اين مقام مس
ــا هرگونه تخلف  ــات ب ــت بدون مماش حماي
احتمالي براي افزايش قيمت برخورد مي كند.

ــدگاري و تداوم  ــان اين كه مان ــا بي كاوه ب
توليد با افزايش بهره وري همراه است، گفت: 
ــراي مديريت واحد هاي  واحد هاي توليدي ب
ــنده كنند؛  خود تنها نبايد به افزايش قيمت بس
ــره وري را نيز مدنظر  ــد مديريت به ــه باي بلك

داشته باشند.

 سازمان حمايت:
  با هيچ گونه افزايش 

قيمت مواد غذايي 
موافقت نشده است
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روز قدس، روز مبارزه با 
جاهليت مدرن

ــا و گفتمان هاى  ــى از يادگاره ــدس يك روز ق
ــالمى  ــى امام راحل (ره) در تاريخ انقالب اس ابداع
ــالم است كه نشان  دهنده اوج  و قاموس جهان اس
ــان در پيش بينى خطرات آينده در  هوشمندى ايش
ــت و همانطورى كه  ــير اسالم و مسلمانان اس مس
ــدس فقط مربوط به  ــد فرموده اند روز ق بارها تاكي
فلسطين نيست بلكه مربوط به جهان اسالم است. 
ــت روز به روز سرطان بدخيم اسرائيل  پرواضح اس
ــترش است و يكى  ــتيبانى آمريكا رو به گس به پش
ــاعه  از زايش هاى ناميمون اين جرثومه تباهى، اش
ــلفيت با ابعاد  ــترش بعد مردود و نامطلوب س و گس
ــونت ميان اديان و  تعصب كوركورانه، تحجر و خش

مذاهب اسالمى است. 
ــاى آمريكايى،  ــر تكفيرى ه ــك خط  بدون ش
ــاله قدس،  ــطين و مس ــالم از فلس غفلت جهان اس
ــر، تبديل  ــنى به يكديگ ــيعه و س ــن كردن ش بدبي
ــه جريان ترور و  ــاى جهادى و مقاومت ب حركت ه
ــرى و الئيك در مقابل  ــالم تكفي تكفير، ترويج اس
اسالم مطلوب، دشمنى با امت اسالمى، ريشه كنى 
ــالمى و قرار دادن افكار عمومى  جريان بيدارى اس
ــند ايران  ــان و اعراب در مقابل نداى جهان پس جه
ــالمى و در نهايت ارائه و بازنمايى چهره خشن و  اس

غيرعقالنى از اسالم و مسلمانان است.

حقوق خودمان را فداي 
زمان نمي كنيم

ــالمي ايران در  مذاكره كنندگان جمهوري اس
ــي كه در حال حاضر در وين در جريان  گفت وگوهاي
ــتند و  ــت به دنبال احقاق حقوق ملت ايران هس اس
ــته از اين مذاكرات  ــه در روزهاي گذش ــاري ك اخب
ــت كه هيات ايراني  ــده حاكي از اين اس ــر ش منتش
همچنان بر خطوط قرمز كشورمان در اين مذاكرات 

تاكيد دارد.
ــقف  در اين ميان برخي طرف هاي غربي، از س
ــن مذاكرات صحبت مي كنند و اين  زماني براي اي
ــا اهميتي ندارد و  ــت كه زمان براي م ــي اس در حال
نميتوانيم حقوق خودمان را فداي زمان كنيم. بلكه 
ــا بتوانيم به يك  ــان را به خدمت بگيريم ت ــد زم باي
توافق خوب دست يابيم. در آن طرف ميز هم طرف 
ــوص آمريكايي ها به دنبال گرفتن  مقابل ما بخص
امتياز هستند و به نوعي مي خواهند با استفاده از ابزار 

زمان براي گرفتن بيشترين امتيازات، بهره ببرند.
ــت كه  ــن نكته هم توجه داش ــد به اي ــه باي البت
ــرار دارد  ــه توافق اص ــيدن ب ــرف مقابل به رس ط
ــد. ما از اين  ــز مذاكره را ترك كن ــد مي و نمي خواه
ــم و در كنار  ــال مي كني ــي را دنب ــرات اهداف مذاك
ــان دهيم جمهوري اسالمي  اين كه مي خواهيم نش
ــه دنبال  ــاي ديپلماتيك ب ــواره از راه ه ــران هم  اي

حل مسائل است
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دكتر جعفر عبدالملكى 
 رئيس مركز پژوهش

و سنجش افكار صدا و سيما

محمدصالح جوكار 
 عضو كميسيون امنيت ملي 

و سياست خارجي مجلس

ظريف: هرگز ايرانى را 
تهديد نكنيد

ــت كه  گروه سياسـى   خبرها  از وين حاكي اس
ــس از ابراز  ــته اي اخير و پ ــان مذاكرات هس در جري
برخي تهديدات طرف مقابل و بويژه آمريكايي ها در 
ــكي و هسته اي ايران، وزير امور  خصوص توان موش
خارجه كشورمان پاسخ قاطعانه اي به آنها داده است.

ــي نزديك  خبرگزاري مهر به نقل از يك منبع روس
ــته اي ضمن بيان اين مطلب نوشت:  به مذاكرات هس

ــرده و چالش  ــته، مذاكرات فش ــنبه شب گذش «دوش
برانگيزي ميان ايران و اعضاي 1+5 پاي ميز مذاكرات 
ــه، تيم مذاكره كننده  ــته است. در اين جلس وجود داش
ــته اي آمريكا با تهديد خواندن توان موشكي ايران  هس
ــز از ايران  ــه، با لحني تهديدآمي ــراي ثبات خاورميان ب
ــته هاي دقيق واشنگتن در  ــت تا به خواس خواسته اس
قبال تحريم تسليحاتي و توان موشكي خود تن دهد.»

 زنگ صرفه جويى آب براى 547 شهر 
به صدا درآمد

ــتان  گـروه اقتصـاد     در حالي كه ماه اول تابس
ــت، كمبود  ــاي هوا در اوج اس ــيده و گرم ــه نيمه رس ب
ــي همراه افزايش طبيعي مصرف، وضعيت  صرفه جوي

آب و برق كشور را در مرز هشدار قرار داده است.
به گزارش خبرنگار جام جم، آمارهايي كه شركت آب 
و فاضالب كشور و سازمان توانير درباره وضعيت آب و 
برق منتشر مي كنند روزبه روز وضعيت هشدارآميزتري 
ــاس اين آمارها، شمار شهرهايي  به خود مي گيرد. براس

كه به تنش آبي دچار شده اند روبه افزايش بوده و بيش از 
بيست شهر به وضعيت هشدار رسيده اند.

ــي به تدريج در حال  ــت كه كم آب  اين در حالي اس
ــط  ــت، به طوري كه از اواس اثرگذاري بر توليد برق اس
ــط نيروگاه هاي برقابي  ــاري توليد برق توس هفته ج
ــر باعث بروز  ــيده و اين ام ــرز صفر رس ــا به م تقريب
ــي ديگر از  ــده در تهران و برخ ــي هاي پراكن خاموش

كالنشهرها شده است.
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ــال به طور متوسط  گروه راديو و تلويزيون  هر س
پنج ميليون نفر در مسابقه «قرآن، كتاب زندگي» كه 
ــال پيش به همت صداوسيما برگزار مي شود،  از 9 س
ــركت مي كنند. اين مسابقه امسال با عنوان طرح  ش
قرآني 1449 و با محوريت حفظ سوره ياسين و حفظ 
ــده و  آيات موضوعي قرآن كريم از 23 خرداد آغاز ش

تا 19 شهريور ادامه خواهد داشت.
ــابقه، افراد  ــزاري اين مس ــال هاي برگ طي س
ــوره هاي قرآن  ــادي موفق به حفظ تعدادي از س زي
ــده و بسياري ديگر توانسته اند با ارسال پيامك به  ش

پرسش هاي برنامه پاسخ بدهند

ــر شده  ــاس آخرين آمار منتش گروه جامعه    براس
850 محله حاشيه نشين در 77 شهر كشور شناسايي 
شده و برآورد مي شود در اين مناطق 11 ميليون نفر 
ساكن باشند، اما تاكنون فقط 150 پايگاه اجتماعي 
ــينان داير شده است؛ به بيان ديگر  براي حاشيه نش
دست كم 700 منطقه حاشيه نشين در كشور وجود 
ــياري از كمبودها  ــاكنانش با بس دارد كه نه فقط س
ــوز اقدامات  ــرم مي كنند، بلكه هن ــت و پنجه ن دس
ــدن نياز آنها  ــايي و برآورده ش ــراي شناس جدي ب

صورت نگرفته است. 

استقبال از 
مسابقات قرآنى 

رسانه ملى

 پايگاه هاى 
خدمات اجتماعى؛ 

چاره حاشيه نشينان
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استان هاى كرمان، گيالن 
و نيازمندى هاى استان قم و البرز

وزير آموزش و پرورش با اعالم اين كه پايه هاي 
پنجم و ششم ابتدايي دو معلمي خواهد شد، از آغاز 

طرح رتبه بندي معلمان از مهر امسال خبر داد.
ــايعه  ــر، علي اصغر فاني ش ــزارش مه به گ
تعويق آزمون استخدامي آموزش و پرورش را رد 
ــتان امسال برگزار   كرد و گفت: اين آزمون تابس

خواهد شد.
ــتخدامي آموزش و  وي عنوان كرد: آزمون اس
ــتقل و جدا از آزمون فراگير  پرورش به صورت مس
ــازمان سنجش آموزش كشور برگزار خواهد شد  س
ــه عهده آموزش و پرورش  ــوه اجراي آن نيز ب و نح
ــده است. چندي پيش رئيس مركز آمار  گذاشته ش
ــوزش و پرورش از احتمال لغو  ــاني آم و نيروي انس
برگزاري آزمون استخدامي در تابستان امسال خبر 
داده بود. وزير آموزش و پرورش از دو معلمي شدن 
ــم ابتدايي از سال تحصيلي  پايه هاي پنجم و شش
ــر داد و عنوان كرد: به دليل افزايش تعداد  آينده خب
كتاب هاي درسي در اين دو پايه، تدريس تعدادي از 
كتاب ها به عهده يك معلم و تدريس ديگر كتاب ها 

نيز به عهده معلم دوم خواهد بود.
ــتان ها به  فاني طرح انتقال معلمان از ديگر اس
استان تهران براي جبران كمبود معلم در اين استان 
ــتر متقاضيان  ــت و اظهار كرد: بيش را منتفي دانس

ــتند و ما در تهران با مازاد نيروي  انتقال خانم ها هس
زن روبه رو هستيم.

ــاماندهي  وزير آموزش و پرورش تاكيد كرد: س
ــاني در هر استان با نيروهاي موجود در  نيروي انس
همان استان اجرايي خواهد شد و تفاهم نامه اي نيز 

با هر استان در اين زمينه منعقد شده است.
ــال  وي ادامه داد: طرح رتبه بندي معلمان امس
ــد  ــا 1350 ميليارد تومان اعتبار اجرايي خواهد ش ب
ــاس  ــال احكام حقوقي معلمان بر اس و از مهر امس

رتبه بندي جديد اعمال خواهد شد.
ــرورش از اعتبار 500 ميليارد  ــر آموزش و پ وزي
ــير مدارس نيز  ــي دولت براي تامين يارانه ش تومان
خبر داد و گفت: بر اين اساس توزيع شير در مدارس 

امسال نيز همانند سال گذشته اجرايي خواهد شد.

ــجويان  ــا جام بزرگ، تيرانداز تيم دانش مه لق
ــالي كاروان ايران در  ــدال ط ــران دومين م اي
ــابقات يونيورسياد  ــت و هشتمين دوره مس بيس

جهاني را كسب كند.
ــر درازكش خفيف  جام بزرگ در ماده50 مت
ــتن  ــا امتياز 623/5 امتياز ضمن شكس بانوان ب
ــزان 3/3 امتياز باالتر از  ــورد ملي ايران به مي رك
ــوم روي  تيراندازان كره جنوبي و تايلند دوم و س
ــكوي قهرماني ايستاد و دومين مدال كاروان  س
ــي ايران را از آن خود كرد. در همين بخش  ورزش
ــي و چهارم شد و  مريم طالبي با امتياز 613/3 س
ــه خدمتي با امتياز 601/9 در مكان چهل و  نجم

نهم قرار گرفت.
ــه وضعيت  ديروز همچنين تيم تيراندازي س
ــه خدمتي، مه لقا   ــكل از نجم بانوان ايران متش
ــد با 1740  ــم طالبي موفق ش ــزرگ و مري جام ب
امتياز عنوان دوم اين رقابت ها را به دست بياورد 
ــدند. در اين رقابت  و صاحب گردن آويز نقره ش
ــب كرد و مريم  ــي 586 امتياز كس نجمه خدمت
ــدام577 امتياز  ــي و مه لقا جام بزرگ هر ك طالب
ــن امتياز، ضمن  ــد. خدمتي با اي ــت آوردن به دس
ــين  ــران، ركوردهاي پيش ــتن ركورد اي شكس
ــدي را دو امتياز  ــزرگ و الهه احم ــي، جام ب طالب
ــه خدمتي در  ــيد. پيش از اين نجم ــود بخش بهب
ــه مدال طال  ــگ بادي 10 متر ب ــدازي تفن تيران
ــيده بود و تيراندازي دختران ايران با تركيب  رس
نجمه خدمتي، مه لقا جام بزرگ و مائده امين زاده 
ــگ 10 متر بادي و تيراندازي بانوان  در ماده تفن
ــي، مريم طالبي و  ــران با تركيب نجمه خدمت اي
ــزرگ در ماده 50 متر درازكش به دو  مه لقا جام ب

مدال برنز دست يافته بودند.
ــته تيم  پومسه  در ديگر رقابت هاي روز گذش

ــب مدال برنز، ششمين مدال ايران را  زنان با كس
در يونيورسياد كره جنوبي به دست آورد. اين تيم 
ــوري، بهاره قادريان و  با تركيب مرجان سلحش
ــب امتياز 7/48 همراه با  ــمي با كس فاطمه قاس
ــوم مشترك دست يافت. تيم  تركيه به عنوان س
ــه مردان كشورمان هم متشكل از حسين  پومس
ــري و حميد نظري در  ــتي، محمدجواد خي بهش
مرحله فينال با امتياز7/30 در رده پنجم ايستاد و 

از دستيابي به مدال در اين بخش بازماند.
ايران در رده هفتم جدول مدال ها

ــجويان ايران در اين  ــي دانش كاروان ورزش
ــب 2 مدال  ــان روز هفتم با كس ــا درپاي رقابت ه
ــز در مجموع 7 مدال و يك  ــال، 2 نقره و 3 برن ط
ــقوط نسبت به ديروز دررده سيزدهم جاي  پله س
ــره جنوبي با  ــت كه ك ــت. اين درحالي اس گرف
كسب59 مدال رنگارنگ همچنان بدون رقيب 
ــياد قرار دارد.  درصدر جدول رده بندي يونيورس
كره اي ها درپايان روزهفتم با 28 مدال طال، 17 
ــره و 14 برنز و درمجموع 59 مدال رتبه اول را  نق

به خود اختصاص دادند.

طالي دوم تيراندازي زير باران گوانگجورتبه بندي معلمان از مهر

ــتورالعمل جامع ساماندهي سواحل كشور  دس
ــوي  ــعه اجتماعي و فرهنگي از س با رويكرد توس
قائم مقام وزير كشور در امور اجتماعي و فرهنگي 

تدوين و ابالغ شد.
ــتان هاي  ــتانداران اس ــنا، اس به گزارش ايس
ــكاري تمامي  ــا هم ــدند ب ــف ش ــاحلي موظ س
دستگاه هاي اجرايي نسبت به اجراي دستورالعمل 
ــور در زمينه هاي  ــاماندهي سواحل كش جامع س
فرهنگي، اجتماعي، ايمن سازي، امنيتي، انتظامي 
ــات  ــتمر جلس و عمراني اقدام كنند. برگزاري مس
ــكيل كميته هاي  ــاماندهي استان و تش ــتاد س س
ــواحل، پايش وضعيت  ــاماندهي س تخصصي س
ــتمر بر ميزان و  ــارت و ارزيابي مس ــواحل و نظ س
ــتگاه ها و  ــت اجراي برنامه ها و عملكرد دس كيفي
ــازمان هاي مسئول در ارتباط با سواحل از جمله  س

موارد مورد توجه است.
ــرات نخبگان  ــري از نظ ــن بهره گي همچني

دانشگاهي و حوزوي براي بهبود وضعيت و اصالح 
امور سواحل، مديريت همه جانبه سواحل با بسيج 
توانمندي ها و ظرفيت هاي بالقوه و بالفعل استان، 

ــي و تعاوني ها با  ــاركت بخش خصوص جذب مش
اعمال مشوق ها و در چارچوب هاي حقوقي معين 

از موارد مهم اين دستورالعمل است.

ــي و تخصصي  ــراري نظارت هاي عموم برق
ــتگاه ها و  ــر روند فعاليت هاي دس ــال و موثر ب فع
ــتمر  ــتاني و بازخوردگيري مس ــازمان هاي اس س
ــاختن  ــود روندهاي جاري، ملحوظ س ــراي بهب ب
وظايف مصرح دستگاه ها در دستورالعمل ابالغي 
ــتگاه ها، پايش  ــاالنه دس ــه س ــه و بودج در برنام
شاخص ها و سنجش اثربخشي برنامه ها و ميزان 
ــران و تنظيم و  ــدي مردم و خدمات بگي رضايتمن
ارسال گزارش ماهانه وضعيت سواحل به انضمام 
ــي نيز از ديگر موضوعات  نتايج پايش هاي ميدان
ــاماندهي  ــتورالعمل جامع س ــورد تاكيد در دس م

سواحل كشور است.
ــتناد به بند «ب» ماده  ــتورالعمل با اس اين دس
187 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسالمي 
ــت 93 هيات وزيران،  ايران و مصوبه 28 ارديبهش
ــاماندهي سواحل كشور  درخصوص مديريت و س

به وزارت كشور واگذار شده است.

ابالغ دستورالعمل جامع ساماندهي سواحل كشور

يك دنيا 
فرياد عليه 
اشغالگران 
قدس
 سران قوا، مراجع تقليد، چهره هاى سياسى و احزاب 
و نهادها مردم را براى حضور در راهپيمايى 
پرشكوه روز قدس دعوت كردند
 رئيس جمهور: ملت هاى مسلمان بويژه مردم كشورمان 
 در روز قدس، نداى مظلوميت فلسطين را 
به گوش جهانيان خواهند رساند
 راهپيمايان عالوه بر محكوميت 
جنايات رژيم صهيو نيستى، عليه جنايات آل سعود 
در يمن بانگ برخواهند آورد
 پرونده امروز جام جم درباره روز قدس را بخوانيد

صفحات 17،2، 10 و 11
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  كاهش 30 درصدي قيمت ميوه
ــان از كاهش حدود  علي امامي، معاون اتحاديه بارفروش
30 درصدي قيمت انواع ميوه و صيفي جات در ميدان مركزي 
ميوه و تره بار خبر داد. وي اظهار كرد: اين روزها توليد و عرضه 
ــده است و هر روز  ــيار فراوان ش انواع ميوه و صيفي جات بس
شاهد كاهش قيمت اين محصوالت هستيم.وي با اشاره به 
اين كه پيش بيني مي شود قيمت اين محصوالت در روزهاي 
آينده كاهش بيشتري داشته باشد، گفت: قيمت هر كيلوگرم هندوانه كه پيش از اين در ميدان 

مركزي 1200 تومان بود، در حال حاضر به حدود 550 تا 600 تومان رسيده است. / مهر
  سرمايه گذاري يك ميليارد دالري امارات در ايران

ــق آزاد ايران براي  ــه روزه به ايران ظرفيت هاي مناط ــفر س هيات اقتصادي امارات در س
ــد به دعوت اكبر تركان،  ــي مي كنند.اين بازدي ــرمايه گذاري تا يك ميليارد دالري را بررس س
ــور از رئيس شركت اماراتي كه مديريت 65 بندر مهم دنيا و  ــوراي عالي مناطق آزاد كش دبير ش
ــيا از جمله منطقه آزاد جبل علي امارات را به عهده دارد،  همچنين 11 منطقه آزاد در اروپا و آس
انجام مي شود.اين هيات اماراتي در سفر سه روزه به ايران قرار است از مناطق آزاد انزلي، چابهار 

و قشم ديدن كنند.  /  ايرنا
  پودر خون و نئوپان در خوراك دام و طيور

مجتبي نوروزي، مديرعامل يك شركت خوراك دام گفت: متاسفانه در مواردي مشاهده 
ــويا و در  ــوراك دام و طيور از پودر خون به جاي س ــا، در توليد خ ــه برخي ازكارخانه ه ــده ك ش
ــد. وي در ادامه درباره  ــتفاده مي كنن ــوراك طيور از ضايعات نئوپان به جاي فيبر اس ــد خ تولي
ــتي الزم را  ــرد: توليدكنندگان در برخي از موارد مديريت بهداش ــاي طيور اظهار ك بيماري ه
بدرستي انجام نمي دهند. وي گفت: استفاده از پودر خون، آسيبي براي مرغ ندارد اما اين آسيب 

براي مصرف كننده نهايي يعني انسان، مشكل زا خواهد بود.  /  تسنيم
  عبور مديران بيمه از فيلتر تعيين صالحيت

محمدابراهيم امين، رئيس كل بيمه مركزي ايران گفت: 
اگر مديران صنعت بيمه از فيلتر تعيين صالحيت ها عبور كنند 
ــكان امور را در دست بگيرند، صنعت  ــرايط س و افراد واجد ش
ــاهد بحران نخواهد بود.وي تصريح كرد: مردم  بيمه ديگر ش
ــام و دولت دارند، به  ــادي كه به حاكميت، نظ ــاس اعتم براس
ــازمان ها از جمله خريد بيمه نامه از  دنبال دريافت خدمات از س
شركت هاي بيمه هستند و اگر اين اعتماد سلب و خدشه دار شود، مردم به همه چيز بي اعتماد 
خواهند شد. رئيس كل بيمه مركزي گفت: ما در حوزه بيمه وظيفه داريم كارمان را درست انجام 
ــيبي به اين حوزه  دهيم و در صدور و اعطاي مجوزها طبق ضوابط و مقررات عمل كنيم تا آس
ــيت  ــود.وي تصريح كرد: ما نبايد در حوزه تعيين صالحيت ها كه از حساس از فعاليت ها وارد نش
بااليي برخوردار است، توصيه پذير باشيم و خالف مقررات عمل كنيم و اگر به سرنوشت مردم 

بي تفاوت باشيم، جايمان اينجا نيست. / خبرگزاري صداوسيما
  هشداردرباره كپي برداري از طراحي  فرش هاي دستباف

ــت مركز ملي فرش ايران گفت: با وجود برتري ايران در بازار فرش  حميد كارگر،سرپرس
دستباف، متاسفانه كپي كاري در اين حوزه انجام مي شود كه به منظور جلوگيري از اين امر، از 
اين پس طراحان اين عرصه بايد طرح خود را در مركز ملي فرش ايران به ثبت برسانند. وي با 
بيان اين كه فرش دستباف ايراني با وجود همه ناماليمت ها همچنان صدرنشين بازارجهاني 
ــاس آمار به دست آمده،  ــتند ولي بر اس ــت، تاكيد كرد: همچنان رقبايي از جمله تركيه هس اس
كشور چين در حال خروج از دايره توليدكنندگان فرش دستباف و در حال تبديل شدن به يكي 

از خريداران عمده فرش دستباف ايران است.
ــون به صورت قانوني  ــد: تاكن ــه واردات غيرقانوني در اين حوزه يادآور ش ــاره ب  وي با اش
ــي موجود در بازار كه  ــده و فرش هاي خارج ــتباف انجام نش ــچ وارداتي در حوزه فرش دس هي
ــكل غيرقانوني وارد شده اند كه يكي از روش هاي ورود  ــمار هستند قطعا به ش البته انگشت ش
ــگاه هاي خارجي توسط فعاالن فرش  آن، جا دادن آنها در ميان فرش هاي مرجوعي از نمايش

است.  /  تسنيم
صندوق اعتباري بريكس تاسيس مي شود

سران كشورهاي گروه بريكس (هند، روسيه، برزيل، چين و آفريقاي جنوبي) روز سه شنبه 
توافق نامه اي امضا كردند كه در آن شرايط كمك هاي متقابل كشورهاي عضو گروه در صورت 
ــت. كارشناسان معتقدند اگر تحريم هاي  ــدن آنها با بحران مالي پيش بيني شده اس مواجه ش
ــديد شود، اجراي مفاد اين توافق نامه مي تواند به حل  ــيه تش آمريكا و اتحاديه اروپا بر ضدروس
ــورهاي عضو بريكس كه از برزيل،  ــيه كمك كند. بانك هاي مركزي كش ــكالت روس مش
روسيه، هند، چين و آفريقاي جنوبي تشكيل شده است، توافق نامه حمايت متقابل كشورهاي 

عضو را امضا كردند. 
بانك هاي مركزي كشورهاي عضو بريكس همچنين يك صندوق ذخيره پولي مشترك 
ــائل مربوط به عملكرد آن را نيز مشخص كردند. در بيانيه اي كه بريكس  ــكيل دادند و مس تش
ــيس و راه اندازي  ــت: هدف از تاس ــت خود در اختيار مطبوعات قرار داد، آمده اس در پايان نشس
صندوق اعتباري يادشده اين است كه بانك هاي مركزي كشورهاي عضو بريكس بتوانند در 
ــدند، امكانات و تسهيالت  ــكل مواجه ش صورتي كه در زمينه نقدينگي به دالر با كمبود و مش
مالي به دالر آمريكا در اختيار يكديگر قرار دهند. طبق بيانيه بريكس، تشكيل و اجراي چنين 

سازوكاري مي تواند به حفظ ثبات مالي در كشورهاي عضو بريكس كمك كند.
ــتي، صندوق مالي مشترك بريكس با سرمايه اعالم شده  به گزارش خبرگزاري ريانووس

يكصد ميليارد دالر، يكي از بزرگ ترين نهادهاي مالي خواهد بود./ خبرگزارى صدا و سيما

ادامه از صفحه اول
اين اطالعات در حالي منتشر مي شود كه 
ظاهرا ميزان همراهي و صرفه جويي مردم به 
ــران كمبود منابع آب و  ــت كه جب ميزاني نيس
ــت مسئوالن  برق را بكند؛ لذا باز هم درخواس
ــتر  ــردم همراهي براي صرفه جويي بيش از م

است.

 افزايش تنش آبي در كشور
در اين باره، معاون نظارت بر بهره برداري 
شركت مهندسي آب و فاضالب كشور با اشاره 
به اين كه حجم آب معادل برف نسبت به سال 
گذشته 71 درصد كاهش داشته گفت: در حال 
حاضر 547 شهر كشور در شرايط تنش آبي به 
سر مي برند و سه شهر بزرگ در وضعيت قرمز 

تامين آب هستند.
ــيعي درگفت وگو با فارس با  حميدرضا تش
اشاره به اين كه تا دهم تير ماه جاري نسبت به 
ــته 15 درصد و نسبت به درازمدت  سال گذش
ــته ايم و اين  ــد كاهش بارندگي داش 21 درص
وضعيت در بيشتر استان هاي كشور مشاهده 
ــتان  ــود، افزود: به عنوان نمونه، در اس مي ش
ــال گذشته 69 درصد  ــبت به س هرمزگان نس
و نسبت به درازمدت 64 درصد كاهش بارش 
داشته ايم و اين كاهش بارندگي ها باعث شده 
ــدهاي  ــال حاضر 49 درصد ظرفيت س در ح

كشور خالي باشد.
ــور  ــالم اين كه مناطقي در كش وي با اع
ــت كه هيچ منبع آبي در آن وجود ندارد و  هس
ــت، اظهار كرد:  بي آبي با پول قابل جبران نيس
ــت و در  ــه كنيم آب قابل توليد نيس بايد توج
صورت همكاري مردم و مديريت در مصرف 
ــالمت گذر  ــش كم آبي به س ــوان از چال مي ت
ــيعي ادامه داد: اين در حالي است كه  كرد.تش
ــبت به سال گذشته 13  ورودي سدها نيز نس
درصد و حجم مخازن 6 درصد كاهش داشته 
ــت.معاون نظارت بر بهره برداري شركت  اس
ــور با اشاره به  ــي آب و فاضالب كش مهندس
ــطحي طي 46  ــه رتبه روان آب هاي س اين ك
ــت، افزود: اين  ــته در رتبه آخر اس سال گذش
ــن وضعيت و علت اصلي آن نيز كاهش  بدتري
ــش برفي نسبت به  ــطح پوش 66 درصدي س

سال گذشته است.
وي ادامه داد: حجم آب معادل برف نسبت 
ــال گذشته 71 درصد كاهش داشته، اين  به س
ــت كه متوسط دما نسبت به سال  در حالي اس
ــته بيش از 1/5 درجه افزايش داشته و به  گذش
ــطح تبخير باال رفته و از  ــبت نيز س همين نس
ــوي ديگر مصرف كولرهاي آبي نيز بيشتر  س
شده است.تشيعي در پاسخ به اين پرسش كه 
چه تعداد شهر دچار تنش آبي هستند، گفت: در 
ــهر كشور در شرايط تنش  حال حاضر 547 ش
آبي به سر مي برند و افزايش دما باعث مصرف 

بيش از حد آب در شبكه هاي توزيع شده است.
ــخ به اين پرسش كه آيا افت فشار  وي در پاس
ــهرها اعمال مي شود، تاكيد كرد:  آب نيز در ش
ــهرها با  ــك مصرف برخي ش ــاعات پي در س

كاهش فشار آب مواجه هستند.

 3  كالنشهر در وضعيت قرمز
ــه شهر كرمان،  ــاره به اين كه س وي با اش
ــن آب در  ــاس از نظر تامي ــهر و بندرعب بوش
ــد، افزود: وزارت  ــر مي برن وضعيت قرمز به س
ــالب  ــي آب و فاض ــركت مهندس ــرو و ش ني
ــه كار گرفته اند تا  ــور تمام تالش خود را ب كش
ــش از حد هوا و مصرف  ــا توجه به گرماي بي ب
ــف مردم در ماه مبارك رمضان، قطعي  مضاع
برنامه ريزي شده در شهرها نداشته باشيم.اين 
مقام مسئول از مردم خواست در ساعات پيك 
ــترين  ــاعات 16 تا 20 كه بيش مصرف بين س
مصرف آب كشور است، با مديريت در مصرف 
آب بكوشند ميزان مصرف خود را تقليل دهند 
تا خود و ديگر شهروندان دچار مشكل كم آبي 

نشوند.

 ركوردشكني هاي تازه 
در مصرف برق

در همين حال وزارت نيرو از ركوردشكني 
ــورخبر داد كه در  ــرف برق كش جديد درمص
ــه با سال قبل رشد قابل توجهي نشان  مقايس
ــنيم، آمارهاي وزارت  مي دهد.به  گزارش تس
ــور در روز دو شنبه  نيرو از اوج مصرف برق كش
ــان مي دهد در اين روز مصرف  15 تير ماه نش
ــيده است؛  49 هزار و 776 مگاوات به ثبت رس
ــور در روز  ــي كه پيك مصرف برق كش در حال
مشابه پارسال 45 هزار و 690 مگاوات گزارش 

شده بود.همچنين ميزان ذخيره نيروگاه هاي 
ــور به 1384 مگاوات رسيد. صنايع كشور  كش
نيز در روز گذشته 3327 مگاوات برق مصرف 

كردند.

 توقف توليد برق
 در نيروگاه هاي برقابي

در اين باره، معاون توانير با اشاره به كاهش 
يا توقف توليد برق در اكثر نيروگاه هاي برقابي 
كشور، گفت: هم اكنون به دليل خشكسالي 
ــد ظرفيت توليد برق در  ــوع 14 درص از مجم
ــرق توليد و عرضه  ــدها كمتر از 5 درصد ب س

مي شود.
ــر، غالمرضا خوش خلق  به گزارش مه
ــر هزينه برق  ــن كه در حال حاض ــا بيان اي ب
ــيار پايين است، گفت:  مصرفي در ايران بس
قيمت پايين فروش برق به مشتركان به وارد 
ــيب جدي بر اقتصاد صنعت برق  ــدن آس ش

ــت.با اين حال وي به  ــور منجر شده اس كش
نقش كمرنگ وزارت نيرو در رشد توليد برق 
ــب رشد جمعيت و سوء مديريت هاي  به تناس
ــور از  ــورت گرفته در حفظ منابع آبي كش ص
طريق احداث سدهاي كم مطالعه و در نهايت 
ــور با  اجراي برنامه جامع حفظ منابع آبي كش
ــتگاه هاي عريض و طويلي كه در  وجود دس
ــاره اي نكرد و  ــن خصوص وجود دارد، اش اي
ــدون توجه به وظايف  ــت: وزارت نيرو ب نگف
ــاي كالني كه به اين  خطير خود و بودجه ه
ــكل  وزارتخانه تخصيص مي يابد، حل مش
ــور را منحصر به گران كردن  آب و برق كش

آن و فشار بيشتر بر مردم مي داند.
ــي توزيع توانير با اعالم  معاون هماهنگ
ــر خانوار ايراني  ــه اگر مصرف برق ه اين ك
ــد،  ــبانه روز حتي يك باتري قلمي باش در ش
ــراي مصارف  ــد باتري قلمي ب ــه خري هزين
روزانه خانوار از ميانگين هزينه برق مصرفي 

ــت، بيشتر  آنها كه در حدود ده هزار تومان اس
خواهد بود، تصريح كرد: اين نمونه از كاهش 
و ناچيز بودن قيمت فروش برق به مشتركان 

حكايت دارد.
ــال  ــئول با بيان اين كه از س ــن مقام مس اي
1383 با مطرح شدن موضوع تثبيت قيمت ها، 
ــد،  مجوزي براي افزايش قيمت برق صادر نش
ــي از قانون  ــش قيمت ناش ــرد: افزاي اظهار ك
ــري در وضعيت  ــدي يارانه ها هم تاثي هدفمن
ــت، زيرا قسمت اعظم  صنعت برق نداشته اس
درآمدهاي برق به خزانه واريز و به صورت يارانه 
ــود.وي با  ــهروندان پرداخت مي ش نقدي به ش
ــر برق به طور  ــن كه در حال حاض ــادآوري اي ي
ــتركان  ــط با كيلو واتي 57 تومان به مش متوس
ــرد: اين در صورتي  ــود، تاكيد ك فروخته مي ش
ــا حداقل با  ــرق از نيروگاه ه ــت كه انرژي ب اس
90 تومان خريداري مي شود و بابت اين تفاوت 
قيمت نيز از جاي ديگر، چيزي عايد صنعت برق 

نمي شود.
ــرايط سخت  ــاره به ش خوش خلق با اش
ــا توجه به  ــان كرد: ب ــراي صنعت برق بي ب
وضعيت كم آبي كشور، شرايط سختي براي 
ــود. هم اكنون  صنعت برق پيش بيني مي ش
ــور  ــا 15 درصد ظرفيت نيروگاهي كش 14 ت
در بخش نيروگاه هاي برقابي بوده و با توجه 
ــالي فقط 5 درصد از اين  به وضعيت خشكس
ظرفيت در اين بخش تامين مي شود.معاون 
توانير افزود: تامين برق 35 ميليون مشترك 
ــر كشور كار آساني نيست، از سوي  در سراس
ــا ديگر كاالها،  ــه قيمت برق ب ديگر مقايس
ــان مي دهد و  ارزان تر بودن انرژي برق را نش
اين موضوع باعث شده دخل و خرج صنعت 

برق با هم همخواني نداشته باشد.

زنگ صرفه جويى آب براى 547 شهر به صدا درآمد

ــازمان امور مالياتي كشور از  حراست س
موديان مالياتي خواست در مقابل شگردهاي 

كالهبرداران و سودجويان هوشيار باشند.
اين درحالي است كه تيرماه فصل بسيار 

پركاري براي ادارات مالياتي و مردم است.
ــران، در  ــانه مالياتي اي ــزارش رس به گ
ــازمان  ــت س اطالعيه دفتر مركزي حراس
امور مالياتي كشور آمده است: بعضا مشاهده 
ــود برخي افراد سودجو و فرصت طلب  مي ش
ــطه ــاور، واس ــوان مامور، مش ــا جعل عن  ب
ــات مالياتي يا عناوين  ــل و فصل اختالف  ح
مشابه و با سوءاستفاده از عدم آگاهي موديان 
ــور،  ــازمان امور مالياتي كش ــان س و مراجع
ــور مالياتي،  ــهيل در انجام ام ــا ادعاي تس ب
ــودگي  ــذ تخفيف هاي گوناگون و بخش اخ
ــه وعده هاي  ــدام به ارائ ــم مالياتي اق جراي
دروغين، راهكارهاي متقلبانه و توصيه هاي 
غيرقانوني به موديان مي كنند؛ اين در حالي 
ــن و ضوابط موجود،  ــت كه مطابق قواني اس

ــمول تخفيف در پرداخت  تمامي موارد مش
ــم  ــودگي جراي ــدوده بخش ــات و مح مالي
ــط در چارچوب مقررات  ــي متعلقه فق ماليات
ــفاف  قانوني قابل تعيين بوده و به صورت ش
ــترس در اختيار عموم مردم قرار  و قابل دس
ــه ادعايي مبني بر برخورداري  دارد و هرگون
ــي،  ــات فراقانون ــذ تخفيف ــكان اخ  از ام
ــذب محض بوده و به نوعي كالهبرداري   ك

محسوب مي شود.
ــري از اين اطالعيه آمده  در بخش ديگ
ــت: تمامي پرداخت هاي مالياتي صرفا  اس
 بايد از طريق واريز به حساب هاي مشخص 
و اعالم شده سازمان در نزد خزانه داري كل 
كشور (با استفاده از دستگاه هاي كارتخوان 
ــتقر در ادارات مالياتي، پرداخت  ــي مس بانك
ــاي الكترونيكي اينترنتي  از طريق درگاه ه
ــعب بانك هاي  ــتقيم به ش ــا مراجعه مس ي
ــطه وجه به  ــده و واريز بدون واس ــالم ش اع
ــور) صورت  ــه داري كل كش ــاب خزان حس

ــه پرداخت  ــان  بايد از هرگون ــرد و مودي گي
ــخاص متفرقه و خارج  ــطه اش نقدي، با واس
ــده توسط سازمان اكيدا   از مجاري تعيين ش

خودداري كنند.
ــازمان امور  ــزارش مي افزايد: س اين گ
مالياتي كشور هيچ گونه پيامك، نامه، نمابر 
ــت اطالعات  ــا رايانامه، متضمن درخواس ي
ــل  ــي (از قبي ــاب هاي بانك ــخصي حس ش
شماره، تاريخ انقضا و رمز دوم كارت بانكي) 
ــال نكرده و اصوال تقاضاي  به موديان ارس
ــي، حاكي از  ــن اطالعات محرمانه مال چني

اقدام به كالهبرداري است.
ــزارش از تمامي موديان  در ادامه اين گ
ــت در صورت مشاهده اين  ــده اس تقاضا ش
ــيله  ــرع وقت، مراتب را به وس موارد، در اس
ــماره تلفن 39903753 به دفتر مركزي  ش
حراست سازمان امور مالياتي كشور يا حسب 
ــتقر در ادارات  ــت مس ــورد به دفاتر حراس م

مختلف مالياتي اعالم كنند.

سازمان امور مالياتي هشدار داد:
مراقب شيوه هاي كالهبرداري و اخاذي باشيد

رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي 
ــتگي  ــور از موافقت دولت با بازنشس كش

پيش از موعد كارمندان خبر داد.
ــازمان  ــزارش روابط عمومي س به گ
مديريت و برنامه ريزي كشور، محمدباقر 
ــت با  ــوه موافق ــنامه نح ــت بخش نوبخ
ــد كارمندان  ــتگي پيش از موع بازنشس
ــات  ــت خدم ــون مديري ــمول قان مش
ــالغ كرد. در  ــال 94 را اب ــوري در س كش
ــتگي پيش از  ــنامه، بازنشس ــن بخش اي
ــتگاه هاي اجرايي  ــان دس ــد كاركن موع
 بدون سنوات ارفاقي و با رعايت موارد زير

 مجاز است:
1ـ    بازنشستگي پيش از موعد كاركنان 
ــتگي پيش از  ــون بازنشس ــا رعايت قان ب
ــد كاركنان دولت و آيين نامه اجرايي  موع
ــن و مقررات ذي ربط در  ــاير قواني آن و س
سقف حداكثر 5 درصد اعتبارات هزينه اي 
ــتاني) با  ــتگاه هاي اجرايي (ملي و اس دس

مسئوليت باالترين مقام اجرايي دستگاه 
ــنوات ارفاقي و با  ــا مقام مجاز، بدون س ي
ــان خدمت و  ــت كامل پاداش پاي پرداخ
ــقف حداكثر   ذخيره مرخصي با رعايت س

5 درصد اعتبارات هزينه اي مجاز است.
ــتخدام جديد  ــت اس 2ـ ارائه درخواس
ــل اين مجوز  ــاي افرادي كه از مح به ج
ــوند، موضوعيت ندارد  ــته مي ش بازنشس
ــوب  ــتخدامي در چارچ ــه اس و هرگون
ــوي  ــاني كه از س نظام جامع نيروي انس
ــده است،  ــوراي عالي اداري ابالغ ش  ش

امكان پذير است.
ــتگاه هاي اجرايي موظفند در  3ـ دس
ــت كاركناني  ــش  ماهه فهرس مقاطع ش
ــته  ــه از محل مجوز مذكور بازنشس را ك
ــخصات استخدامي  ــده اند با قيد مش ش
ــعه  ــه معاونت توس ــان ب ــك از آن ــر ي ه
ــاني اين سازمان  مديريت و سرمايه انس

 ارسال كنند.

 موافقت دولت با بازنشستگي
 پيش از موعد كارمندان

ــي.ان.ان آمريكا در  شبكه تلويزيوني س
گزارشي اعالم كرد: برداشته شدن تحريم ها 
ــدن دوباره صادرات نفت  ــر گرفته ش و از س
ــده و  ــي تعيين كنن ــران، عامل ــوي اي از س
ــده نفت  ــت آين ــراي قيم ــاز ب  سرنوشت س

خواهد بود.
ــت كه وزارت نفت اوايل  اين درحالي اس
ــع تحريم ها  ــالم كرد با رف ــه جاري اع هفت
ــد و  ــادرات نفت ايران دو برابر خواهد ش ص
ــده بازار  ــهم تصاحب ش اوپك بايد براي س
ــزارش ايرنا از  ــاز كند.به گ ــت ايران جا ب نف
نيويورك، اين شبكه تلويزيوني اعالم كرد: 
ــي موفقيت آميز بودن مذاكرات و  با پيش بين
ــته شدن تحريم ها و بازگشت  احتمال برداش
ــنبه  ــير صادرات، روز دوش نفت ايران در مس
ــقوط 8  هفته جاري قيمت نفت جهاني با س
درصدي به 52/53 دالر در هر بشكه رسيد.

براساس گزارش سي.ان.ان، كارشناسان 
ــش قيمت نفت را به دو عامل مذاكرات  كاه

ايران و تحوالت اخير يونان نسبت داده اند. به 
گفته كارشناسان، مذاكرات ايران علت عمده 
ــده  ــت در بازار ارزيابي ش ــش قيمت نف كاه
ــت.اين شبكه تلويزيوني آمريكايي ادامه  اس
داد: در حال حاضر تمام چشم ها به مذاكرات 
ايران به عنوان چهارمين كشور دارنده ذخاير 

نفتي در جهان خيره شده است.
كارشناسان به اين رسانه گفتند كه ايران 
با داشتن 158 ميليارد بشكه ذخيره نفتي حتي 
ــدت تحريم ها، در صورت تمايل  در طول م
مي تواند تأثيري تعيين كننده در قيمت نفت 

در آينده ايفا كند.
ــان پيش بيني مي كنند در  اين كارشناس
ــع تحريم ها، ايران صادرات نفت  صورت رف
ــكه در روز افزايش  خود را تا يك ميليون بش
ــورت  نبود  مديريت صحيح در  ــد و در ص ده
نحوه وارد شدن اين مقدار نفت، ممكن است 
ــم 40 دالر در هر  ــت نفت جهاني به رق قيم

بشكه بازگردد.

 سي.ان.ان:  ايران با رفع تحريم ها
 تاثيري تعيين كننده در قيمت نفت دارد

مصرف كم ، قيمت گوشت قرمز را كاهش داد
ــزي دامداران از  ــل اتحاديه مرك مديرعام
كاهش حدود 2000 توماني قيمت هر كيلوگرم 
ــيوع  ــت قرمز خبر داد و گفت: به دليل ش گوش
ــايعاتي درباره اين  بيماري تب كريمه كنگو و ش
ــت قرمز  ــاري، ميزان تقاضا و قيمت گوش بيم
ــاه رمضان  ــته، در م ــال هاي گذش برخالف س

امسال كاهش يافته است.
تب كريمه كنگو يك بيماري ويروسي است 
ــق كنه ها (به عنوان مخزن بيماري )  كه از طري
ــي مانند خرگوش و خارپشت  از دام هاي وحش
به دام هاي اهلي و نهايتا انسان منتقل مي شود 
ــده از سوي سازمان  كه در آخرين آمار اعالم ش
دامپزشكي، امسال با وجود كاهش آمار تلفات، 
ــر مبتال به بيماري، چهار نفر جان خود  از 14 نف
ــان،  ــان رضوي، كرم ــتان هاي خراس را در اس

كرمانشاه و مازندران از دست داده اند.
ــلطاني در گفت وگو با ايسنا، اظهار  سعيد س
ــت قرمز وضع مناسبي  ــال بازار گوش كرد: امس
ــرم از اين محصول  ــت هر كيلوگ ــدارد و قيم ن

نسبت به قبل از ماه رمضان حدود 2000 تومان 
ــت و ركود  براي مصرف كننده كاهش يافته اس

در پرواربندي ها نيز مشاهده مي شود.
ــيوع و انتشار شايعاتي  وي با بيان اين كه ش
ــاره بيماري تب كريمه كنگو باعث كاهش  درب
ــد،  ــت قرمز در بازار ماه رمضان ش قيمت گوش
ــه  افزود: در حال حاضر قيمت هر كيلوگرم الش
ــدود 20 هزار تومان و  ــفند در دامداري ح گوس
قيمت اين محصول در بازار مصرف از 26 تا 32 
 هزار تومان متفاوت است كه تقريبا كاهش حدود
ــته نشان  ــبت به ماه گذش  2000 توماني را نس
ــالم كرد: قيمت  ــن مقام صنفي اع مي دهد.اي
ــور به  ــز در مناطق مختلف كش ــت قرم گوش
ــتان توليدكننده يا  ــتگي دارد كه آن اس اين بس
ــاب  مصرف كننده عمده اين محصول به حس
آيد؛ به عنوان مثال گوشت قرمز در استان هايي 
مانند لرستان، فارس، خراسان شمالي و همدان 
ــت و در پايتخت  ــر از ديگر استان هاس ارزان ت
ــلطاني گفت: پس  ــن قيمت را دارد.س باالتري

ــيوع  ــزارش فوت يك نفر در پي ش ــه گ از آن ك
ــر  بيماري تب كريمه كنگو در مازندران منتش
ــي براي  ــخه آموزش ــد، بيش از ده هزار نس ش
مقابله و پيشگيري از اين بيماري تهيه و در بين 
ــتان هاي مختلف توزيع شد  .وي  دامداران اس
ــاري تب كريمه كنگو  ــار كرد: ابتال به بيم اظه
ــان با دام صورت  ــتقيم انس از طريق ارتباط مس
ــمتي از بدن انسان زخم شده  مي گيرد يا اگر قس
باشد و در تماس با گوشت تازه آلوده قرار گيرد، 
احتمال انتقال اين بيماري وجود دارد؛ بنابراين 
ــتي را رعايت كنند، اما  مردم بايد نكات بهداش
ــت قرمز  ــش مصرف گوش ــي براي كاه دليل

نيست.
  آغاز صادرات گوشت مرغ 

در همين حال سازمان توسعه تجارت ايران 
ــرغ با رعايت  ــت م ــالم كرد: صادرات گوش اع
ضوابط قرنطينه اي و بهداشتي تا اطالع ثانوي 
ــاورزي  ــه مجوز وزارت جهادكش ــدون نياز ب ب

امكان پذير است.

به گزارش ايرنا، اين بخشنامه از سوي دفتر 
ــعه  ــازمان توس ــررات صادرات و واردات س مق
ــده  ــور ابالغ ش تجارت ايران به گمركات كش
ــن ركني، معاون امور  ــت.پيش از اين حس اس
ــال  ــاورزي گفته بود: امس دام وزارت جهادكش
ــال هاي گذشته به علت مازاد توليد  برخالف س
ــركت  ــت گرم مرغ، ش ــش قيمت گوش و كاه
ــتيباني امور دام مرغ منجمد توزيع نكرد، در  پش
عين حال تقاضا براي گوشت مرغ كاهش يافته 

ــور ايجاد تعادل در  ــت. به گفته وي، به منظ اس
عرضه و تقاضا، روزانه 500 تا يكهزار تن گوشت 

مرغ مازاد خريداري و ذخيره سازي مي شود.
ــاس گزارش گمرك، ميزان صادرات  براس
ــت امسال بالغ بر  ــت مرغ در دو ماه نخس گوش
7500 تن بود و عالوه برآن طي مدت سه ماهه 
ــال 22 هزار و 300 تن تخم مرغ  فصل بهار امس
صادر شده كه در مقايسه با رقم 12 هزار تن سال 

گذشته رشد 85 درصدي دارد.

حضور در بازارهاي بين المللي؛ رويكرد نوين بانك رفاه
بانك رفاه كارگران متناسب با شرايط بين المللي و با اتخاذ رويكردهاي مطلوب بانكداري 
ــزارش روابط عمومي اين  ــود را تقويت مي كند. به گ ــل و بخش ارزي خ ــاي بين المل حوزه ه
ــازار ارزي، افزايش  ــهم ب ــه از ظرفيت و توان براي افزايش س ــتفاده همه جانب ــه، اس مجموع
ــه در بازارهاي بين المللي برنامه جديد بانك  ــاي كارمزدي و حضور فعال و همه جانب درآمده
رفاه در آينده نزديك است. «دكتر علي صدقي» مديرعامل مجموعه اقتصادي مذكور با اشاره 
ــاتحريم برنامه هاي راهبردي  ــرايط ادامه تحريم ها و دوران پس به اين كه براي مواجهه با ش
ــتريان اعتباري  ــيع و جذب مش جداگانه اي تدوين كرده ايم، گفت: تاكيد برلزوم بازاريابي وس

فعال در بخش ارزي از جمله فعاليت هاي راهبردي بانك رفاه تعريف شده است.

توليد برق درنيروگاه هاي برقابي به مرز صفر رسيد

پس از آغاز قطعي هاي موردي برق، در ادامه گرماي كم سابقه هوا و افزايش 
مصــرف برق در تهــران، قطعي هاي پراكنده، اما برنامه ريزي نشــده برق در 

پايتخت آغاز شده است.
به گزارش تســنيم، در آغاز دومين هفته تيرماه با رســيدن مصرف برق در 
استان هاي تهران، قم و البرز به مرز 9000 مگاوات در ساعات پيك روزانه، 

قطعي هاي موردي برق در كالنشهر تهران آغاز شد.
با ادامه اين روند در مصرف برق، به نظر مي رسد در برخي ساعات اوج مصرف 
از ساعت 20 تا 23 به منظور پايداري برق شبكه، قطعي هاي برنامه ريزي شده 

در سطح شهر اعمال مي شود.
گزارش هــاي مردمي در 15 روز ابتدايي تيرماه حاكي اســت، بجز پنج منطقه 
از 22 منطقه شهري تهران، بقيه مناطق طعم خاموشي هاي 30 دقيقه اي تا دو 

ساعته را در زمان پيك مصرف چشيده اند.
تاكنــون هيچ خبر رســمي مبني بــر جيره بندي برق يــا نوبت بندي قطعي هاي 
بــرق در پايتخت اعالم نشــده و تمامي اطالعيه هاي رســمي بــر پايه توصيه و 
درخواست از مشتركان براي كاهش مصرف است، اما گزارش هاي مردمي از 
ســطح تهران نشان مي دهد، اوج خاموشي هاي نوبتي در فاصله زماني ساعت 

21 تا 23 هر شب و گاهي در فاصله زماني ساعت 20 تا 21 رخ مي دهد.

زمزمه جيره بندي برق در پايتخت

كشتي آراي: كاهش 
قيمت سكه، رواني و 

موقتي است
ــس اتحاديه طال و جواهر گفت:  رئي
كاهش قيمت سكه بيشتر جنبه رواني و 
ــا اعالم نتايج  ــي دارد و اين روند ت موقت
مذاكرات هسته اي ادامه خواهد داشت.

ــتي آراي در گفت و گو با  محمد كش
ــنا، اظهار كرد: قيمت سكه در سال  ايس
ــزار تومان و در  ــه حدود 900 ه 1390 ب
سال 1391 به حدود يك ميليون تومان 
ــوان گفت  ــذا مي ت ــت و ل ــش ياف افزاي
ــكه به حدود 880 هزار  كاهش قيمت س
تومان در سه سال اخير بي سابقه است.

ــا بيان اين كه با توجه به مثبت  وي ب
ــرات، قيمت طال و ارز  بودن روند مذاك
ــت: همه اين  ــت، گف ــش يافته اس كاه
ــت هم داده تا  ــت به دس موضوعات دس
قيمت سكه كاهش يابد و موضوع مهم 
ــد و فروش يا  ــت كه خري ــر اين اس ديگ
ــدارد و همه در بازار  ــتدي وجود ن داد وس

فروشنده هستند.
ــان اين كه قيمت   ــتي آراي با بي كش
ــت،  ــال حاضر واقعي نيس ــكه در ح س
اظهار كرد: اگر مذاكرات به نتيجه برسد، 
ــي دوباره و  ــوك قيمت به طور موقت ش
ــت، ولي بعد  كاهش قيمت خواهيم داش
از گذراندن مدت زماني، طبيعي است كه 

قيمت ها به روال قبل بازمي گردد.
ــال و جواهر در  ــه ط ــس اتحادي رئي
ــخنان خود با بيان اين كه  ــي از س بخش
ــيده و  ــاه رمضان به نيمه دوم خود رس م
ــت، گفت: با  ــازار رونق يافته اس كمي ب
توجه به نزديك شدن به عيد سعيد فطر، 
ــكه  ــاهد كمي رونق در بازار طال و س ش
خواهيم بود.وي در عين حال تاكيد كرد: 
البته ركود بي سابقه اي در كل بازار حاكم 
ــور به گونه اي است  ــده و اقتصاد كش ش
ــتند و  ــه همه صنوف با آن درگير هس ك
ــابقه اي را در توليد و فروش  توقف بي س
طال شاهد هستيم كه اين ركود بي سابقه 

بوده است.
كشتي آراي گفت: يكي از موضوعات 
مهمي كه خريداران طال بايد به آن توجه 
ــت كه در زمان خريد حتما  كنند، اين اس
ــاي مجاز خريداري كنند تا در  از واحده
ــي كه فروش  ــاد يا زمان هاي ــان اعي زم
ــرد، ناآگاهانه  ــكه و طال رونق مي گي س
ــكه هاي تقلبي از واحدهاي غيرمجاز  س
ــري آن  وجود  ــكان پيگي ــد كه ام نخرن

نداشته باشد.
178 هزار نفر در كشور 

مقرري بيكاري مي گيرند 
ــازمان تامين  معاون فني و درآمد س
اجتماعي با اشاره به محاسبه 55 درصد 
ــه آخر براي  ــه ماه ــن حقوق س ميانگي
ــال حاضر  ــكاري، گفت: در ح ــه بي بيم
ــرري بيكاري  ــدود 178 هزار نفر مق  ح

دريافت مي كنند.
ــا  ــو ب ــن زدا در گفت وگ محمدحس
ــريح نحوه محاسبه بيمه  ــنيم در تش تس
ــرري بيكاري ــكاري اظهاركرد: مق  بي

ــه ماهه  ــد ميانگين حقوق س  55 درص
ــت و عالوه بر آن به  ــده اس آخر بيمه ش
ازاي هر يك از افراد تحت تكفل (تا سه 
ــتمزد  ــر) 10 درصد نيز به حداقل دس نف
ــه وي، رقمي  ــود.به گفت ــزوده مي ش اف
ــد دو نكته در آن  ــت مي آيد باي كه به دس
لحاظ شود؛ يكي اين كه كمتر از حداقل 
ــوق (712 هزار تومان) و دوم اين كه  حق
ميانگين آن بيش از 80 درصد ميانگين 

حقوق نباشد.
ــت  زدا تأكيد كرد: تا پايان ارديبهش
ــال جاري 178 هزار نفر بيمه بيكاري  س
دريافت كرده اند. براساس فرمول هاي 
ــراد حداقل  ــل اف ــن قبي ــي اي تخصص
ــرري بيمه  ــر 50 ماه مق ــش و حداكث ش
بيكاري دريافت مي كنند. روند پرداخت 
ــته  ــال گذش ــه س بيمه بيكاري طي س
ــال جاري ــته اما در س  روند نزولي داش

 ثابت مانده است.
ــال حاضر  ــح كرد: در ح وي تصري
ــمول بيمه  ــته از افراد مش ــط آن دس فق
ــرارادي  ــه غي ــوند ك ــكاري مي ش  بي

بيكار شده باشند.
ــئول درباره اين كه آيا  اين مقام مس
ــان قرارداد  ــراردادي پس از پاي افراد ق
ــمول بيمه بيكاري شوند،  مي توانند مش
ــر در پايان  ــته افراد اگ ــزود: اين دس اف
قرارداد بيكار شوند، به ميل و اراده نبوده 
بلكه فرد از اين كه بيكار مي شود، مطلع 
ــرد: اما به طور  ــت.زدا اظهار ك بوده اس
ــه ماهه دارد  ــال اگر فردي قرارداد س مث
ــود، اين قرارداد به  و در ماه دوم اخراج ش
ميل و اراده وي نبوده است و مي تواند به 
هيأت هاي تشخيص مراجعه و مشكل 

خود را حل كند.
ــازمان تامين  معاون فني و درآمد س
ــازمان  ــت: طرحي در س ــي گف اجتماع
ــت تا  ــي در حال اجراس ــن اجتماع تأمي
ــمول بيمه  ــرادي را كه غير حق، مش اف
شده اند شناسايي و حق بيمه آنها را پس 

از شناسايي قطع مي كند.

اخبار كوتاه
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