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73 ِگل ُمهر متعلق به دوران ساســاني از ســوي 
دولت امريکا به جمهوري اسالمي عودت داده شد  که  
در روزهاي آتي در موزه ملي نمايش داده مي شــود. 
پليس امريکا اين اشيا را 14 سال پيش از قاچاقچيان 

اشياي عتيقه گرفته است. 
به گفته »محمدرضا کارگر«، مديرکل اداره موزه ها 
و اموال منقول تاريخي بسياري از اين مهرها سلطنتي 
و نفيس هستند که نظير  آنها تاکنون در  کشور ديده 
نشده اســت. چندي پيش وزارت امورخارجه امريکا 

برخي از اين اشيا را به  ايران تحويل داد. 
خبر تازه ترين اســترداد اشــياي تاريخي را براي 
نخســتين بار مرکز »ديپلماسي عمومي و  رسانه اي 
وزارت امور خارجه« به اطالع عموم رساند. همچنين 
اين ســومين محموله اشــياي تاريخي است که در 
دولت روحاني به ايران برمي گردد. نخستين محموله 
تاريخي شــامل ۳۴۹ قلم شيء باســتاني متعلق به 
منطقه خوروين  ســاوجبالغ بود  کــه  در دي ماه 
۱۳۹۳ بعد از  چند دهه دعــواي حقوقي، از بلژيک 
به ايران بازگردانده شــد. آن طور که »محمدحســن 
طالبيان« معاون ميراث فرهنگي کشــور به »مهر« 
گفته است: »تازه ترين محموله استردادي به کشور 
گل مهر هاي ســالم ساساني است که پس از ورود به 
تهران به رئيس موزه ملي تحويل داده شد. طالبيان 
قدمت اين اشــيا را بين 1500 تا 1800 سال پيش 
تعيين مي کند و مي گويد: »از سه ماه پيش که متوجه 
اين محموله شــديم، کار  بررسي تاريخي بودن اين 

اشيا انجام شد و به اصالت آن پي برديم.«

دومين محموله ارزشــمند تاريخي؛ حاوي ۱۰۸ 
شــيء تاريخي منطقه چغاميش از ســوي مؤسسه 
شرق شناسي دانشگاه شــيکاگو  در  ارديبهشت ۹۴ 
به مســئوالن ســازمان ميراث فرهنگي تحويل داده 
شد. سومين محموله اشياي تاريخي ايران، شامل ۳۰ 
قطعه از اشــيا و آثار فرهنگــي متعلق به دوران قبل 
و پس از اسالم توســط دولت ايتاليا تحويل سفارت 
ايران در  رم شــد.محموله جديد هم مثل بسياري از 
اشياي تاريخي کشور  به صورت قاچاق از ايران خارج 
شده است. به گفته طالبيان  مدتي پيش اين محموله 
به ســفارت ايران در نيويورک تحويل داده و پس از 
آن با هماهنگي وزارت امور خارجه به کشــور منتقل 
شدند.  بنابراين در روزهاي آينده اين اشيا را در موزه 

ملي ايران به نمايش مي گذاريم.
محمدرضا کارگر، مديــرکل اداره موزه ها و اموال 
منقول تاريخي هم مهرهاي ساساني را از نفيس ترين 
اثرمهرهاي دوره ساســاني مي داند کــه البته هنوز 
مشخص نيست، متعلق به کدام محوطه تاريخي اند.«  
به گفته او بيشتر اين مهر هاي پخته شده،داراي کتيبه 

پهلوي ساساني هستند.
به اعتقاد کارگر  بسياري از آنها مهرهاي سلطنتي 
و  بســيار نفيس هســتند که نمونه آنها را در ايران 
نداريم، اما هنوز مشــخص نشده اســت که اين آثار 

متعلق به کدام محوطه تاريخي در کشور هستند.
او با تأکيد بر اينکه به دليل قطع رابطه در طول 14 
سال گذشته امکان بازگرداندن اين آثار به کشور نبوده 
است، مي گويد: از مدتي پيش که وزارت امور خارجه 
امريکا به صورت داوطلبانه از وجود اين مهرهاي دوره 
ساســاني در کشــورش به ايران خبر داده بود، ايران 
پيگير بازگرداندن آنها به کشــور بود که پروسه اين 

اتفاق نيز حدود سه ماه طول کشيد.
کارگــر علت رســانه اي نشــدن بازگرداندن اين 
اثرمهرها به ايران را  تأييد نهايي اصالت آنها مي داند و 
مي گويد:» خوشبختانه آن نيز انجام شد و عصر ديروز  

اثرمهرها به موزه ملي ايران تحويل داده شدند.«
به گفته  مديــرکل اداره موزه هــا و اموال منقول 
تاريخي، قرار است در چند روز آينده اين آثار در موزه 
ملي ايران رونمايي شوند و به نمايش درآيند و احتمااًل 
در آينده اي نزديک به موزه هاي مختلف کشور براي 

نمايش فرستاده شوند.

 از انتقاد تا تأیید اعضای شورای شهرنقش زنان در صلح و توسعه پایدار
بازتابشامشهرداربرایبهارستانیها

شهردار تهران، دو هفته مانده به خداحافظي قطعي نمايندگان مجلس نهم از 
عمارت بهارســتان، آنها را به برج ميالد تهران دعوت كرد تا در ضيافت شامي كه 
البته هنوز علت اصلي آن معلوم نيست و اعضاي شوراي شهر نيز از آن بي اطالعند، 
شــرايط »خداحافظي« را براي آنهايي كه مي روند، ســهل تر كرده و به آنهايي كه 
در اين دوره مي مانند هم خوشــامد بگويد. اين ضيافت شــام البته بيش از آنكه 
نگراني هــا در باب ريخت و پاش هاي اضافي مديريت شــهري را كه هم اكنون به 
گفته مسئوالنش درشــرايط بد مالي بويژه براي پرداخت بدهي 6 هزار ميلياردي 
خود به پيمانكاران بســر مي برد زياد كند، شــائبه تحركات سياســي از يك نهاد 
خدمات رســان را گوشــزد مي كند. نهادي كه به گفته احمد حكيمي پور، رئيس 
فراكسيون اصالح طلبان شوراي شهر يك مؤسسه غير دولتي و نهاد خدماتي است 
و مســئوليتش هم اداره شهر و خدمت به شهروندان تعريف شده است.  اين عضو 
شورا معتقد است كه شــهرداري نبايد از اعتبارات مديريت شهري براي برگزاري 
ميتينگ هايي كه بوي سياست زدگي مي دهد استفاده كند و به همين علت شورا 
نيز به جد اين موضع را پيگيري كرده و به چالش مي كشد.  حكيمي پور البته نقد 
ديگري هم دارد و اينكه شورا در دوره چهارم همه تالشش را كرده تا از حاشيه رفتن 
و رنگ و بوي سياســي گرفتن دوري كند، اما مديريت شهري بدون توجه به اين 
اصل، بارها خودش را دردســت انداز سياست زدگي و حاشيه ها گرفتار كرده است. 

مسأله اي كه البته به گفته او، پيش از اين دوره، بي سابقه بوده است! 
محسن سرخو، عضو ديگر شورا نيزبا اعالم مخالفت خود نسبت به برگزاري اين نوع 
مجالس از سوي مديريت شهري مي گويد: ما مخالف استفاده از اعتبارات شهري براي 
برگزاري ضيافت هاي پر هزينه كه بوي فعاليت سياسي مي دهند، هستيم. ضمن اينكه 
اعضاي شــورا هم در جريان برگزاري اين ضيافت نبوده اند.  به گفته او، صرف هزينه 
براي برگزاري اين نوع مجالس در ســالي كه بودجه شهرداري تهران با هدف اجراي 
طرح ها و برنامه هاي عمران شــهري و رفع عقب ماندگي ها، انقباضي بسته شده هيچ 
ضرورتي ندارد. همچون خط هفت مترو كه بر اساس برنامه بايد سال گذشته تكميل 
و به بهره برداري مي رسيد، اما هنوز تمام نشده است. او ادامه مي دهد: عمليات اجرايي 
خط شــش مترو نيز بايد تا پايان سال جاري تكميل و به بهره برداري برسد، كه اتمام 
آن تا پايان سال بعيد به نظر مي رسد. به گفته وي، به طور حتم شهردار يا نمايندگان 
شهرداري تهران بايد در جلسه امروز درباره داليل و ضرورت برگزاري اين ضيافت شام 
به شــورا توضيح دهند. محمد ساالري هم با تأكيد بر اينكه اين نوع مراسم براساس 
رويكردها و اهداف سياسي شكل مي گيرد، مي گويد: شهرداري به عنوان نهاد مدني، 
اجتماعي و خدماتي موظف به ارائه خدمات به مردم اســت، چون درآمد شهرداري از 
محل عوارض پرداختي شهروندان تأمين مي شود و به طور حتم شهروندان راضي به 
اين نوع هزينه ها نيســتند. آن چيزي كه از اين نوع حركات برداشت مي شود، صرفًا 
سياسي كاري است، ضمن آنكه مجلس نهادي ملي است و رويكرد غالب آن سياسي 
است و برگزاري چنين مراسمي از سوي شهردار يك شهر به هيچ عنوان موضوعيت 
ندارد. وي ادامه مي دهد: برگزاري اين مراسم بويژه در شرايطي كه درگير ودار انتخاب 

رئيس مجلس دهم هستيم هم مي تواند بسيار سؤال برانگيز باشد. 
اقبال شــاكري با اين حال نظر متفاوتي از ديگر شورايي ها دارد. او معتقد است 
شهردار تهران هم به عنوان يك فرد سياسي لحاظ مي شود و مي تواند جريان هاي 
سياســي را به مالقات با خــود فرابخواند. چراكه مجلس در تهران واقع شــده و 
نمايندگان نيز به هرحال در اين شهر فعاليت مي كنند و بايد مديريت شهري مورد 
توجه آنها باشد. او در عين حال مي گويد: از تبصره هاي مربوط به بودجه به شهردار 
تهران اختيار داده شده تا در مواردي كه در قانون ديده شده، هزينه كند، بنابراين 
بايد ديد كه آيا برگزاري چنين ضيافتي خالف اختياراتش است يا نه؟ گرچه به نظر 

مي رسد كار غيرمجازي انجام نشده، مگر اينكه خالف آن ثابت شود.

تغييرذائقهگردشگرانبا»يارانهسفر«

طرح »يارانه ســفر« براي معرفي جاذبه هاي كمتر شــناخته شده هفت 
اســتان كشور از سوي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري 
كشــور كليد خورد. »مرتضي رحماني موحد« معاون گردشــگري سازمان 
ميراث فرهنگي، در گفت و گو با »ايران« اســتان هاي سيستان وبلوچستان، 
هرمزگان، كرمانشــاه، كردســتان، ايالم و كرمان را از جمله هفت استاني 
برشــمرد كه با كمك دفاتر و شــركت هاي بزرگ گردشــگري كشــور به 
گردشــگران معرفي مي شــوند. او از اين يارانه به عنوان »بسته سفر« ياد 
مي كند كه آن را راهي براي تشــويق مردم به ســفر به اســتان هاي كمتر 

شناخته شده مي داند. 
او در توضيح »يارانه ســفر« مي گويد: »براي مثال اگر ســفر به يكي از 
اين اســتان ها براي هر نفر 500 هزار تومان خرج دارد، بخشي از اين پول 
از طرف دولت به تورها پرداخت مي شــود تا اين ارزان ســازي به تشــويق 
گردشــگران براي تغيير مسير ســفر به اين استان ها منجر شود.« او تعداد 
شركت هاي طرف قرارداد با سازمان براي اجراي طرح يارانه سفر را محدود 
اعالم مي كند و طرف قرارداد اين طرح ها را شــركت هاي بزرگ توريستي 

مي داند. 

به گفته رحماني موحد، اداره كل هاي ميراث فرهنگي در اين اســتان ها 
همچنيــن به دنبال ارائه تخفيف ها در مراكز اقامتي هســتند تا در نهايت 
به يك »عدد«جذاب براي ســفر گردشــگران به اين استان ها منجر شود. 
او اين طرح و پايلوت را مقدمه براي انبوه ســازي سفر به استان هاي كمتر 
شناخته شده در آينده مي داند. استان هايي كه در طرح پايلوت يارانه سفر 
قرار دارند از جمله اســتان هاي پر از جاذبه هاي طبيعي و تاريخي هستند 
كــه به دليل عدم تبليغات و گراني مســير كمتر با اقبال گردشــگر رو به 
رو مي شــوند. برخي بناهاي موجود دراين اســتان ها از جمله بيستون در 
كرمانشــاه يا ارگ بم و منظر فرهنگي شــهر بم به ثبت جهاني رسيده اند. 
كوير لوت هم در بخشــي از دو اســتان پايلوت اين طــرح يعني كرمان و 
سيســتان وبلوچستان قرار دارد و در ســال جاري در تركيه شانس خود را 
براي جهاني شدن مي آزمايد. بيشترين هزينه براي سفر به اين استان ها در 
بخش حمل و نقل اســت. رحماني موحد مي گويد: »يكي از داليل انتخاب 
شــركت هاي تورگردان بــزرگ، امكان رايزني اين شــركت ها با ايرالين ها 
براي گرفتن تخفيف و آشــنا بودن آنها با زمان كاهش قيمت بليت قطار و 
هواپيما هاســت.« او طرح يارانه سفر را با ارزان سازي سفر متفاوت مي داند 
و مي گويد: »ارزان شدن سفر معمواًل كاهش كيفيت سفر را در پي دارد اما 
اين طرح با شركت هايي كه بخواهند كيفيت خدمات خود را پايين بياورند 
بســته نمي شــود.« نكته ديگري هم وجود دارد كه در اين طرح به گفته 
او ســفر ارزان نمي شود بلكه بخشي از هزينه ســفر توسط دولت با هدف 
آشنا ســازي به قصد انبوه سازي مسافر در اين مســيرها پرداخت مي شود. 
رحمانــي موحد در نهايت هدف اين طرح را كه در مرحله آزمايشــي قرار 
دارد ايجاد ذائقه جديد در مسافر براي افزايش شكوفايي و توسعه اجتماعي 

و اقتصادي در استان هاي مقصد اعالم مي كند. 

روزه  يــك  همايــش  نخســتين 
مشــترك ايران و ژاپن با عنوان »زنان، 
صلح و توســعه پايدار« ديروز با حضور 
شهيندخت موالوردي معاون امور زنان 
و خانواده رياست جمهوري، »آكيه آبه« 
ژاپن، سيدعباس  نخســت وزير  همسر 
عراقچي معاون امور حقوقي و بين الملل 
وزارت امور خارجه، »يوهي ساساكاوا« 
رئيس بنياد صلح ساساكاوا و معصومه 
ابتكار، رئيس ســازمان حفاظت محيط 
زيســت در دفتر مطالعات سياســي و 
بين المللي وزارت امور خارجه برگزارشد. 
معاون رياســت جمهــوري در امور 
زنان و خانواده در اين همايش در ديدار 
با همسر نخســت وزير ژاپن، اشتراكات 
فرهنگي گســترده بين دو تمدن كهن 
ايران و ژاپن را موجب نزديكي بيش از 
پيش دو ملت به هم دانســت و گفت: 
تبادل تجربيات دو كشور بويژه در حوزه 
زنان و خانواده كه با بهاي سنگيني هم 
به دســت آمده مي تواند به رفع برخي 
چالش ها با ابعاد جهاني منجر شود. به 
گزارش »ايران«، موالوردي با اشاره به 
برگزاري نخستين سمپوزيوم مشترك 
ايــران و ژاپن با موضــوع »زنان، صلح 
و توســعه پايدار« افــزود: اميدوارم در 
پايان اين نشســت به چارچوبي براي 
همكاري هاي دو كشور در حوزه زنان و 
خانواده برسيم. معاون رئيس جمهوری 
در امور زنان و خانواده اظهار داشــت: 
تبادل هيأت هاي علمي، دانشــگاهي و 
اقتصادي بين دو كشور بويژه از فعاالن 
زن اين عرصه ها مي تواند عالقه مندي دو 
كشور براي تبادل تجربيات را عملياتي 
كند. وي در ادامــه به ارائه توضيحاتي 
درباره دستاوردهاي جمهوري اسالمي 
در حــوزه زنان و خانــواده پرداخت و 
تصريح كــرد: خانواده در دين اســالم 
اهميت بســيار زيــادي دارد و قانون 
اساســي ايران نيز تأكيد دارد كه همه 
سياســت ها و تصميمات در كشور بايد 
در راستاي تحكيم مباني خانواده باشد. 
»آكيه آبه« همسر نخست وزير ژاپن 
كه رئيس بنياد تشــويق به مشــاركت 
اجتماعي كشــورش نيز هست، در اين 
ديدار با ابراز خرســندي از سفرش به 
تهران، سفر همسرش به ايران در آينده 
نزديك را نشــانه اهميت ايــران براي 
كشــورش و عالقه ژاپن به گســترش 
روابط با تهران برشــمرد. وي با تأكيد 
بر اشتراكات فرهنگي دو كشور نسبت 
به همكاري و تبادل تجربيات در حوزه 
زنان و خانواده با ايران ابراز عالقه مندي 
كرد و خاطرنشان ساخت: متأسفانه در 
ژاپن شناخت كافي از جامعه ايران بويژه 
وضعيت زنان اين كشــور وجود ندارد و 
اميــدوارم پس از برگزاري اين همايش 
و سفر نخســت وزير ژاپن، با گسترش 
روابــط و افزايــش تعامــالت و آمد و 
دقيق تري  دو طرف، شناخت  شدهاي 
از جوامــع دو طرف بــراي يكديگر نيز 

حاصل شود. 
ë  با همكاري  تقويت  آماده  ايران 

ژاپن است 
سيدعباس عراقچي معاون وزير امور 
خارجه نيز در نشســت »زنان، صلح و 
توسعه پايدار« در دفتر مطالعات وزارت 
امور خارجه گفت: جمهوري اســالمي 
ايــران تقويت همكاري هــاي دوجانبه 
و چندجانبه بــه منظور مقابله با موانع 

توســعه پايدار را يك اولويت اصلي در 
سياســت خارجي خود مي داند و بدين 
لحــاظ آمادگي خود را بــراي تقويت 
همــكاري با ديگر كشــور ها بخصوص 

ژاپن، اعالم مي دارد. 
وي با ابراز خرســندي از گسترش 
تعامالت بين ايران و ژاپن، خاطرنشان 
كرد: خوشــبختانه پــس از مذاكرات 
هسته اي و تحوالت به وجود آمده پس 
از توافق ايــران و همچنين ديدارهايي 
كه مســئوالن دو كشور آقايان روحاني 
و شــينزو آبه در حاشــيه اجالس هاي 
تماس ها  اين  امروز  داشتند  بين المللي 
مســتمرتر و مرتب تر شــده اســت تا 
جايي كه سفر قريب الوقوع شينزو آبه، 

نخســت وزير ژاپن به ايران را شــاهد 
خواهيم بود.

ســفير ســابق ايران در ژاپن اظهار 
داشــت: روابط دو ملت ايــران و ژاپن 
قدمتــي بيش از هــزار ســال دارد و 
تعامالت انســاني آنها بواســطه جاده 
ابريشــم همواره برقرار بوده اســت. به 
هميــن دليل اســت كــه قرابت هاي 

فرهنگي بين دو ملت بسيار است. 
عراقچــی گفت: مناســبات نزديك 
و خوب ايران و ژاپن ريشــه هايي بس 
عميق تر از نفت و انرژي ايراني يا خودرو 
و تكنولوژي هاي نوين ژاپني دارد. روابط 
اقتصادي دو كشور كه اكنون و پس از 
رفــع تحريم ها در مســير يك تحول 

بنيادين قرار گرفته است، ميوه اي است 
كه بر شاخسار روابط انساني و فرهنگي 

دو كشور روييده است. 
وی تأكيــد كــرد: برگــزاري اين 
نشســت، اقــدام ديگري در مســير 
تحول بنيادين مناسبات دو كشور در 
حوزه اجتماعــي و مردمي بويژه زنان 
است و اســتقبال معاونت امور زنان و 
خانواده رياست جمهوري نشانه اراده 
و آمادگي طرف ايراني براي آغاز اين 
مســير است. معاون وزير امور خارجه 
افزود: آرمان برقراري توســعه پايدار 
به عنوان برآيند نهايي اهداف 2030 
توسعه  اقتصادي،  توســعه  مبناي  بر 
اجتماعي و محيط زيست پايدار استوار 
است و اين سه هر كدام به نوبه خود 
به سطح مشاركت فعال جمعيت زنان 
تكيه دارند. بي شــك دستيابي به اين 
سه هدف به صورت موازي و همزمان، 
بدون حضور فعال، متناسب و متوازن 
اين جمعيت در هر سه عرصه ناممكن 

خواهد بود. 
عراقچي اظهار داشــت: جمهوري 
اســالمي ايــران با تكيه بر پشــتوانه 
اعتقادي خود مبني بــر برابري زن و 
مرد در شــان و كرامت انساني، كه در 
اصول20 و 21 قانون اساســي تجلي 
يافته اســت، طي ســي و هفت سال 
گذشــته به ارتقــای جايــگاه زنان و 
بسياري  اهتمام  آنان  توانمندســازي 
كرده و در برنامه هاي توســعه اي خود 
همواره اين امر را مورد توجه قرار داده 
است. به گفته وي، حاصل اين توجه، 
رشد چشمگير سطح مشاركت زنان در 
اقتصادي،  سياسي،  حوزه هاي  تمامي 
فرهنگي و اجتماعي بوده است. معاون 
حقوقي و بين الملل وزارت امور خارجه 
تأكيد كرد: معتقدم در اجراي كامل و 
پايدار،  مؤثر دستوركار 2030 توسعه 
دو ملت ايــران و ژاپــن فرصت هاي 
خوبي براي همكاري دارند. معاون وزير 
امور خارجه افزود: جاي تأسف بسيار 
است كه اكنون خشونت و افراط گرايي 
به عنوان بزرگترين دشــمن توســعه 
پايدار باعث شــده است تا پيشرفت و 
ارتقاي زنان در مناطق درگير مناقشه 
در خاورميانــه و بويژه در فلســطين، 
ســوريه، عراق و  يمن افول پيدا كرده 
و در برخي موارد حتي متوقف شــده 
است. وي گفت: در آستانه برنامه ريزي 
و تالش جامعــه بين الملل براي نيل 
به »آينده اي كــه مي خواهيم«، زنان 
اين كشــورها شــاهد متالشي شدن 
خانواده هاي خود در جريان حمالتي 
هســتند كه با نابودي زيرساخت هاي 
ملــي و گســترش ناامنــي، آنهــا و 
كودكانشان را بي خانمان و سرگردان 
كرده و در معرض مــرگ، معلوليت، 
گرســنگي، محروميت از آموزش، فقر 
و مهاجرت اجباري قرار داده اســت. 
چالش هايي كه تأثيــرات منفي خود 
را تا ســال ها و حتي نسل ها بر زنان و 
كودكان اين كشــورها بر جاي خواهد 
گذارد. وي اظهار داشــت: واقعيت آن 
است كه توســعه پايدار جهاني منوط 
به صلح پايدار است و در فضاي جنگ 
و ناامني، خشونت و افراطي گري و فقر 
و عقب ماندگي، فرصتي براي توسعه 
و توانمند سازي انسان ها باقي نخواهد 

ماند. 
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»کاراکارت«بازنشستگان
تهرانوالبرزصادرشد

کارت اعتباري رفاه اجتماعي ايرانيان )کاراکارت( که از سوي وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعي با همکاري بانک رفاه کارگران براي بازنشستگان و مستمري بگيران سازمان 
تأمين اجتماعي در نظر گرفته شده است، براي تمامي بازنشستگان استان تهران و استان 
البرز صادر شده و در شعبه بانک رفاه کارگران مربوطه آماده تحويل به بازنشستگان است.  
بر اين اساس بازنشستگان گرامي با در دست داشتن مدارک شناسايي خود مي توانند به 
شعبه بانک رفاه کارگران که حقوق خود را از آن دريافت مي کنند حداکثر تا 31 خرداد 

1395 مراجعه کنند. الزم به ذکر اســت؛ متقاضيان مشمول ساير استان ها مي توانند از 
طريق سامانه خدمات رفاهي به نشاني: www.smanehrefah.ir و همچنين سامانه 
پيامکي 10001422 اقدام به ثبت نام کنند. کارت اعتباري صادر شده ويژه خريد کاالها 
و خدمات از تمامي فروشــگاه هاي زنجيره اي و تعاوني هاي مصرف طرف قرارداد بوده و 
صرفًا پس از هر بار خريد به صورت اقســاط 12 ماهه با سود 12 درصد بانکي از حقوق 

بازنشستگان توسط بانک رفاه کارگران کسر مي شود. 

گزارش خبری

تلفن تماس:  88769075 سالم ايران

   وام کم بهره به مسکن: آقاي صادقي از کرج چنين بيان کردند که 
براي رونق مسکن بهتر است دولت وام هاي کم بهره )حدود 10 درصد( به 
آپارتمان هاي زير 60 متر پرداخت کند تا هم مسکن در جامعه کوچک تر و 
کم هزينه تر شود و هم رونق در واحدهاي کوچک بيشتر شود تا سازندگان 

به ساخت و خريد و فروش واحدهاي کوچک تر ترغيب شوند.
  نابودي تدريجي درختان: هموطن محترمي در پيامک ارســالي 
نوشــته اند چند ماهي است شــهرداري منطقه 20 تهران دراقدامي قابل 
تقدير حاشيه هاي جاده تعريض شده قم به سمت باقرشهر را درختکاري 
کرده اســت.  اما براثر گذشت زمان جاي آبخوري اکثر نهال ها و درخت ها 
از بين رفته و مســلمًا سيراب نشــدن کافي عاملي براي نابودي تدريجي 

آنها است.
  موانع دريافت وام: آقاي علي رجب پور در پيام ارســالي نوشته اند 
براي تهيــه چهارميليون تومان پول به هر بانکي رفتم اما در جواب گفتند 
بايد مبلغ يک ميليون تومان به مدت چند ماه در حساب داشته باشي تا وام 
پنج ميليوني به شما بدهيم. تکليف چيست؟ خواهشمندم رسيدگي شود.

 سال بیست و دوم  شماره 6209 
 سه شنبه  21 ارديبهشت  1395

 برنامه هاي معاونت حقوقي ریاست جمهوري
 براي اجراي اقتصاد مقاومتي اعالم شد 

حذفقوانينمزاحموتسهيلسرمايهگذاريخارجي
معاون حقوقــي رئيس جمهوري گفت: همزمان 
با ابالغ  دســتور معــاون اول رئيــس جمهوري به 
دستگاه هاي دولتي درباره اجراي فرمان رهبر معظم 
انقالب پيرامون اقتصاد مقاومتي و شناسايي قوانين 
مزاحم در اين راســتا گزارش هــاي مربوطه آماده و 

تقديم دولت شده است.
دكتر الهام امين زاده در پنجاهمين نشست شوراي 
هماهنگي امور حقوقي دســتگاه هاي اجرايي ضمن 

اعالم اين خبر از گسترش فرهنگ قانونمداري و احترام به حقوق شهروندي، حركت 
به سمت قانونگذاري معكوس و  اجراي اقتصاد مقاومتي در بحث حقوقي خبر داد. در 
اين نشست وزير آموزش و پرورش نيز با اعالم اينكه يك سوم مدارس كشور ناايمن 

هستند خواستار توجه جدي مسئوالن به حل اين معضل شد. 
به گزارش خبرنگار حقوقي »ايران« دكتر الهام امين زاده در اين نشست كه صبح 
ديروز با حضور وزير آموزش و پرورش، معاون حقوقي اين وزارتخانه و مديران حقوقي 
دستگاه هاي اجرايي در مجتمع فرهنگي شهيد باهنر تهران برگزار شد، گفت: در سال 
94 همگاني كردن آموزش هاي حقوقي و گسترش فرهنگ قانون مداري مهم ترين 
اقدام ما بود چرا كه عالوه بر آموزش و پرورش با  رسانه ها و ساير دستگاه هاي متولي 
فرهنگي در اين زمينه همكاري داشتيم و خوشبختانه  فرهنگ احترام به قانون و 

حقوق شهروندي در سه قوه در حال نهادينه شدن است.  
وي در ادامه به موضوع دعاوي مدني عليه دولت هاي خارجي اشاره كرد و اظهار 
داشــت:  براســاس ماده 6 قانون صالحيت محاكم ايراني براي رسيدگي به دعاوي 
عليه دولت هاي خارجي كارگروهي تشكيل شد كه شاهد پيشرفت خوبي هم بوديم. 
امين زاده با اشاره به جلسه مشترك دولت و نمايندگان منتخب مجلس دهم گفت: هنر 
مجلس، ايجاد قانون نيست بلكه قانونگذاري بايد آخرين راه حل باشد. ما از نمايندگان 
خواستيم كه به سمت قانونگذاري معكوس يعني حذف قوانين موجود و كاهش تورم 
قوانين حركت كنند.  معاون حقوقی رئيس جمهوري با اشاره به ابالغ معاون اول رئيس 
جمهوري به دستگاه های مختلف درخصوص اجراي  اقتصاد مقاومتی تصريح كرد:  به 
معاونت حقوقی هم ابالغ شده تا درخصوص شناسايی قوانين مزاحم و مخل اقتصاد 
مقاومتی اقدام کند و نخســتين  گزارش ما در مورد قوانين مزاحم، سرمايه گذاری 
خارجی بود که يکشنبه گذشته تقديم دولت شد و دو هفته ديگر در حوزه کشاورزی، 

صنعت و فضای کسب و کار نيز گزارش هاي مربوطه را ارائه خواهيم کرد. 

استراتژيجديدبيمهسالمت
برايكنترلدرخواستهايجديد

مديرعامل سازمان بيمه سالمت ايران، ميزان بدهي بيمه سالمت به مراكز 
و بخش هاي درماني كشــور را 6500 ميليارد تومان اعالم كرد. محمد جواد 
كبير با بيان اينكه حدود 41 ميليون نفر در كشور تحت پوشش بيمه سالمت 
هستند، گفت: از اين تعداد يازده ميليون نفر بيمه شده جديد و بالغ بر 22 
ميليون نفر آنها نيز بيمه شده روستايي هستند. وی افزود: معتقديم توسعه 
پزشــك خانواده و نظام ارجاع براي شهرهاي با جمعيت كمتر از 100 هزار 
نفر مي تواند مهم ترين و اصلي ترين استراتژي براي كنترل تقاضا باشد. وي 
تصريح كرد: اســتراتژي پيشنهادي بيمه سالمت در جهت كنترل تقاضا در 
جمعيت يازده ميليون بيمه شــده جديد، استفاده از سيستم ارجاع در ارائه 
خدمات بستري و ســرپايي در مراكز دولتي است. مديرعامل سازمان بيمه 
سالمت ايران اظهار كرد: در جهت كنترل تقاضا همچنين از يك سال پيش 
كارگروه هاي تحليل هزينه را در اســتان هاي مختلف راه اندازي كرده  و 50 
خدمتي كه داراي هزينه هاي باال هســتند را شناســايي كرده و در تالشيم 
تا مديران كل بيمه ســالمت مداخله هاي الزم را براي كنترل اين هزينه ها 

داشته باشند.

پذيرشدانشجودرپژوهشگاههامحدودشد
مديرکل پژوهشي وزارت علوم گفت: در سال جاري روند پذيرش دانشجو 
در مراکز پژوهشــي و پژوهشــگاه ها تغيير کرده و پذيرش دانشجو نيز در 
اين مراکز کاهش يافته اســت.مظفر شــريفي با بيان اين مطلب به »مهر« 
گفت: براساس برنامه وزارت علوم تنها پژوهشگاه هاي دولتي بزرگ مي توانند 
دانشــجوي تحصيالت تکميلي پذيرش کنند. پژوهشــگاه هايي مي توانند 
پذيرش دانشجو داشته باشــند که داراي برنامه راهبردي و زيرساخت هاي 

الزم مانند اعضاي هيأت علمي مناسب باشند.
مديرکل پژوهشي وزارت علوم با بيان اينکه پژوهشگاه ها بايد پروژه هاي 
کاربــردي را در کشــور اجرا کنند، خاطرنشــان کرد: بنابرايــن اين مراکز 
درصورتي مي توانند دانشجو پذيرش کنند که داراي طرح کاربردي باشند و 

دانشجويان را در اجراي اين پروژه ها وارد کنند.

برگزاریسيوسوميندوره
مسابقاتبينالملليقرانکريم

ســي وسومين دوره مسابقات بين المللي قرآن کريم با شعار »يک کتاب 
يک امت« از22 ارديبهشــت ماه تا 28 ارديبهشــت ماه امسال در مصالي 

بزرگ تهران برگزار مي شود.
به گزارش »ايران«، حجت االســالم محمدی رئيس سازمان اوقاف و امور 
خيريه روز گذشته  در نشستی خبري با اعالم اين خبر گفت: اين مسابقات 

با حضور بيش از 75 کشور در دو رشته حفظ و قرائت برگزار مي شود.
وي افزود: 32 کشــور از قاره آفريقا، 23 کشــور از قاره آسيا، 20 کشور 
از قاره اروپا، دو کشــور از قاره امريکا و يک کشور از قاره اقيانوسيه در سي 
وسومين دوره مسابقات بين المللي قرآن کريم حضور دارند.رئيس ستاد عالی 
سی و سومين دوره مســابقات بين المللی قرآن کريم در ادامه تصريح کرد: 
130 نفر در اين مســابقات شــرکت خواهند کرد که از اين تعداد 57 نفر 
حافظ قرآن، 57 نفر قاري قرآن و 16 نفر روشندل حافظ کل قرآن هستند.

به گفته وي، 17 داور بين المللي که 10 نفر خارجي و 7 نفر ايراني هستند به 
لحاظ  تخصصي و فني اين دوره از مسابقات را  مديريت مي کنند.همچنين 

ميهمانان ويژه اي در اين مسابقات حضور دارند.
محمدي به برنامه هاي جانبي اين دوره از مســابقات اشاره کرد و بيان 
داشت: برگزاري نمايشگاه،  تجليل از 20 بانوي موفق، رونمايی از فراخوان 
دهميــن همايش بين المللی پژوهش های قرآنــی و... از جمله برنامه هاي 
جانبي خواهد بود.وي همچنين به جوايزنفرات اول تا ســوم اين مسابقات 
اشــاره کرد و يادآور شد: به نفر اول اين دوره از مسابقات مبلغ 60 ميليون 
تومــان، نفر دوم 50 ميليون تومان و نفر ســوم 40 ميليــون تومان اهدا 

خواهد شد.
وي  دليل تغيير مکان برگزاري مســابقات از ســالن اجالس به مصالي 

تهران را  دسترسي راحت مردم بويژه جامعه قرآني ذکر کرد.

اخبار

ديروز درخت صلح و دوستی بين ملت ايران و 
ژاپن، توسط »آکيه آبه« همسر نخست وزير ژاپن 
در پارک پرديســان کاشته شد. آکيه آبه که برای 
شرکت در نخستين ســمپوزيوم مشترک ايران و 
ژاپن با عنوان زنان، صلح و توســعه پايدار به ايران 
ســفر کرد، ديروز  با حضور معصومه ابتکار معاون 

رئيس جمهوري و رئيس سازمان حفاظت محيط زيست، نهال زيتون را 
به عنوان درخت صلح و دوستی بين دو ملت ايران و ژاپن در پرديسان 
کاشت. ابتکار در اين مراسم گفت: امروز به رسم صلح و دوستی خانم 
آبــه يک نهال زيتون را در پارک پرديســان غرس کرد. معاون رئيس 
جمهوري افزود: اين درخت می تواند نشــانه ای از صلح و دوستی بين 
ملل و بويژه تقويت روابط و دوســتی بين دو کشــور باشد. آکيه آبه، 
همسر نخست وزير ژاپن نيز گفت: برای نخستين بار است که به ايران 
ســفر کرده ام و بسيار خوشحالم که اين درخت را کاشته ام. وي  ادامه 
داد: اينجا دوســتان جديدی پيدا کردم و از اين بابت بسيار خوشحال 
هستم، االن که درخت زيتون را به عنوان نشانه و سمبل دوستی بين 
دو کشور کاشتم، اميدوارم زمانی که اين درخت بزرگ شد، دوباره آن 

را ببينم.
ë افزايش 40 سانتيمتري سطح درياچه اروميه

رئيس سازمان حفاظت محيط زيســت نيز درنخستين سمپوزيوم 
مشترك ايران و ژاپن با اشاره به بهبودي وضعيت درياچه اروميه گفت: 
ســطح آب اين درياچه در مقايســه با مدت مشــابه سال گذشته 40 
ســانتيمتر افزايش داشته است و مســاحت درياچه 5 برابر شده است. 
معصومه ابتكار، با ابراز خرســندي از اينكه با بارندگي هاي مناسب در 
شمال غرب كشور، وضعيت درياچه اروميه نسبت به سال گذشته بهبود 
يافته است، خاطرنشان كرد: عالوه بر بارندگي هاي خوب، تأمين حقابه 
درياچه اروميه، اليروبي و بازكردن مسيل هاي منتهي به درياچه اروميه 
و همچنين اصالح الگوي كشت و تغيير شيوه هاي آبياري در كشاورزي، 
امروز شاهد بهبود وضعيت درياچه اروميه هستيم. وي در ادامه با اشاره 
بــه توجه دولت يازدهم به بحث محيط زيســت افزود: از ابتداي دولت 
يازدهم دولت رويكرد جدي نســبت به محيط زيســت داشته است و 
برنامه هاي خوبي براي بهبود شــرايط محيط زيست و همچنين نقش 
زنان و حفاظت از محيط زيست دارد. وي يكي از اين برنامه هاي موفق 
را توان افزايي زنان روستايي ساكن در محدوده درياچه اروميه دانست و 
بيان داشت: اين زنان با يك برنامه آموزشي توانستند در كشاورزي پايدار 
ايفاي نقش كنند. رئيس ســازمان حفاظت محيط زيست خاطرنشان 
كرد: دولت عالوه بر وعده هايي كه داده است، اقدامات عملي فراواني هم 

داشته است كه اين روند ادامه خواهد داشت. 

كاشتدرختصلحودوستیايرانوژاپن

جزئياتیاز73قطعهاشيايباستانيبازگرداندهشدهايرانازامريکا

در »نخستین سمپوزیم مشترك ایران و ژاپن« تأکید شد 
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