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سنگاندازی دستگاههای اجرایی
مشکل اصلی شرکتهای دانشبنیان

ایسنا -معاون علمی رئیس جمهور گفت :امروز عمده مشکل شــرکتهای دانش بنیان مشکل بازار است که بخشــی از مشکالت به خود جوانان
برمیگرددکهایدهندارندومحصولراتجارینمیکنندوبخشدیگریازمشکلنیزسنگاندازیبرخیازدستگاههایاجراییاست.ستاری افزود:
در معاونت علمی و فناوری یک مجموعه بسته حمایتی برای شرکتهای دانش بنیان داریم که نقش پارک علم و فناوری در این حمایتها مهم است.

...
اخبار

نظرسنجیجهرمیازمردمدرباره
پیامکهایتبلیغاتیمزاحم
وزیــر ارتباطات با انتشارتوئیتی از مردم
درباره شیوه های سامان دهی پیامک های
تبلیغاتی نظر خواهی کــرد.آذری جهرمی
روز گذشته در صفحه شخصی توئیتر خود با
اعالم این که مردم از پیامک های تبلیغاتی
مــزاحــم متنفرهستند نــوشــت  :ایــن یک
واقعیت است  .وی افــزود 70 :هــزار سیم
کارت متخلف را مسدود کردیم ولی بازهم
هستند  .متاسفانه سرمنشأها زیادند و هزینه
پیگیری قضایی هم زیاد است .اما باالخره
باید به سرانجام برسد  .وی با طرح چهار
راهکار " )1ایجاد امکان تبلیغ ارزان" )2،
"باالبردن قیمت سیم کارت "  ")3،باال بردن
قیمت پیامک ها " و" )4محدودیت تعداد
پیام در روز" ،خطاب به کاربران نوشت :
شما با کدام اقــدام بیشتر موافق هستید؟
به زودی تصمیم نهایی را خواهیم گرفت.
طبق آخرین بررسی ،تا ساعت  16دوشنبه
از مجموع  9هزار و  837نفر شرکت کننده
در این نظرسنجی27درصد به گزینه اول
5 ،درصد به گزینه دوم9 ،درصد به گزینه
سوم و  59درصد به گزینه آخر رای داده اند .

شورای عالی آب مامور رسیدگی
به احیای زاینده رود و کارون شد

به دنبال مطالبه مردم و مسئوالن اصفهان
برای بازگرداندن حیات دوبــاره به زاینده
رود آن هم بعد ازطــرح هــای مختلفی که
نتیجه چندانی برای این رودخانه نداشت،
سرانجام در جلسه عصر یک شنبه هیئت
دولــت گــا مهــای نخستین تشکیل ستاد
احیای زاینده رود با پیگیری نمایندگان
استان اصفهان در مجلس برداشته شد و در
جلسه هیئت دولت به نتیجه نهایی رسید.
تشکیل ستاد احیای زاینده رود از جمله
خواستههای نمایندگان اصفهان در مجلس
شــورای اسالمی بــود که به دنبال تعیین
تکلیف وضعیت حوضه آبریز زایــنــد هرود
و به ثمر نشستن حقابه کــشــاورزان مورد
بررسی قرار گرفت .به دنبال دستور چندی
پیش رئــیــس جمهوربه مــعــاون اول خود
ایــن موضوع در هیئت دولــت مطرح شد و
در نهایت در جلسه هیئت دولت به تصویب
رسید .نماینده اصفهان در مجلس با اشاره
به تصویب تشکیل ستاد احیای زاینده رود
درجلسههیئتدولتگفت:هیئتوزیرانبه
شورای عالی آب به عنوان مرجع هماهنگی
سیاست گــذاری در زمینه تأمین ،توزیع و
مصرف آب کشور مأموریت داد .فوالدگر
ادامه داد :بر اساس این ماموریت شورای
عالی آب باید بــا تشکیل کارگرو ههایی
موضوع احیای رودخانه زاینده رود و سامان
دهی کمی و کیفی رودخانه کارون بزرگ و
درصورتلزومدیگررودخانههایمهمکشور
را در دستور کار قرار دهد.نماینده گلپایگان
نیز چندی پیش با اشــاره به جلسه مجمع
نمایندگان گفت :در آن جلسه استاندار
مطرح کرد که «نیاز آبی اصفهان حدود یک
میلیارد و  ۲۰۰میلیون متر مکعب است که
از این میزان در سال آبی آینده حدود ۷۰۰
میلیون متر مکعب آب نیاز داریــم ،اما این
که بقیه آب مورد نیاز را باید چگونه تأمین
کنیم ،محرمانه اعــام کرد».علی بختیار
خاطرنشان کرد :در سالهای تَرسالی آب
در رودخانه جریان پیدا میکند ،اما در این
سالها که میزان آب نصف میزان مورد نیاز
استوازیکسوموضوعگردشگریاصفهان
و حفظ آثار تاریخی در شهرهای در مسیر
رودخانه که اقتصاد شهر را تحت تأثیر قرار
میدهد ،مطرح است ،احیای زایندهرود الزم
و ضروری است هرچند البته در این مسیر
چیزهایی را نیز از دست خواهیم داد.

وزیر ارتباطات مطرح کرد :

توافق با  ۵کشور برای کاهش آثار تحریمی درحوزه اینترنت
حاجیان -وزیرارتباطاتازبرنامهریزی
و توافق با پنج کشور منطقه برای ایجاد
توسعه پایدار ارتباطات و کاهش آثار
تحریمی آمریکا در حوزه اینترنت خبر
داد .آذری جهرمی دیــروز در مراسم
بــازدیــد خبرنگاران از دستاوردهای
فــضــایــی در پــژوهــشــگــاه فــضــایــی
ایــران همچنین افــزود  :از آن جا که
ممکن است بحث دسترسی به اینترنت
وپایداریارتباطاتباوجودآثارتحریمی
آمریکا دچار مشکل شود ،موضوع توافق
چندجانبه با برخی کشورهای منطقه
را برای ایجاد ارتباط دوجانبه و بهبود
پــایــداری ارتــبــاطــات در زمــان تحریم
در دستور کار قــرار دادیـــم.وی گفت:
ممکن است به دلیل آثار تحریم و مسائل
مالی برخی اپراتورها و پرووایدرهای
بین المللی نتوانند تــداوم همکاری با
ایــران داشته باشند .بر این اســاس ما
با کشورهای منطقه از جمله ترکیه،
آذربایجان ،ارمنستان ،عمان و عراق،
موضوع ارتباط دوجانبه با هدف رشد
کیفیت ارتباطات و افزایش پایداری

شبکه را در دستور کار قرار داده ایم.
▪خلف وعده اروپاییها در پرتاب
ماهواره «مصباح»

وزی ــر ارتــبــاطــات همچنین درب ــاره
همکار یهای بینالمللی ایــران در
عرصه فضایی نیز گفت  :متاسفانه
سابقه خوبی در زمینه همکاری های
بین المللی در حوزه فضا نداریم  .ما
یک ماهواره مشترک به نام «مصباح»
با کشورهای خارجی تولید کردیم که
از س ــا ل 80تاکنون بــه دلیل خلف
وعــده اروپاییها ،منتظر پرتاب آن
هستیم .ای ــن م ــاه ــواره هـماکــنــون
درخارج از کشور نگهداری میشود
و با این که استفاده کام ً
ال صلحآمیز و
کاربردهای مخابراتی برای آن دیده
شده است ،هیچ همکاری بینالمللی
برای پرتاب آن نمی شود و از آن جا که
این ماهواره طول عمر مفیدی داشت،
با وجود خلف وعدههای بینالمللی،
هماکنون از رده خــارج شــده است
بنابراین نباید بــرای پرتاب ماهواره

5

منتظر همکاریهای بینالمللی ماند
وکسانی هم که ادعا میکنند ایران
نباید در صنعت صلحآمیز فضایی
توسعه یابد ،حرف بیربط میزنند.
▪حذف صــدور قبض کاغذی آب و
برق با دستور رئیس جمهور

جهرمی همچنین دربــــاره آخرین
وضعیت اجرای دولت الکترونیک نیز
خاطر نشان کرد  :تصمیم بر این است
که از ظرفیت دولــت الکترونیک و از
طریق کانال های فناوری اطالعات و
ارتباطات از جمله اپلیکیشن ،پیامک
و کدهای دستوری ،قبوض خدماتی
بــرای کــاربــران قابل دریــافــت باشد و
قــبــوض کــاغــذی حــذف شــود.بــرایــن
اساس با وزارت نیرو برای حذف قبوض
کاغذی آب و بــرق مذاکراتی انجام
شده است که تا اردیبهشت سال آینده
اجرایی می شود.وی افزود  :در مرحله
اول حذف قبوض مخابرات را در یک
بازه  ۴۵روزه در دستور کار قرار داده
ایم و با دستور رئیس جمهور مرحله

بعدی این پروژه ها را برای حذف قبوض
کاغذی آب و برق در نظر گرفته ایم.
▪سهم ناچیز ایران از اقتصاد فضا

دکتر مرتضی بــراری رئیس سازمان
فضایی ایــران نیز در ایــن مراسم با
اشاره به سهم ناچیز ایران از اقتصاد
فضا گفت  :هم اکنون سهم فناوری
فضایی از اقتصاد دنیا  ۳۴۵میلیارد
دالر برآورد می شود که اگر سهم ایران
یک درصد از اقتصاد دنیا باشد ،باید
سهم اقتصاد فضایی ایــران به 3.5

میلیارد دالر برسد اما برخی برآوردها
نشان می دهد سهم اقتصاد فضا در
ایران دو هزار و  ۵۰۰میلیارد تومان
اســت که دو هــزار میلیارد تومان از
آن مربوط به اقتصاد تلویزیون های
ماهواره ای می شود.وی با بیان این
که هم اکنون پنج ایستگاه دریافت
مـــاهـــواره در مــاهــدشــت ،بوشهر،
سلماس ،چناران و قشم وجود دارد،
افــزود :ما از  ۱۰ماهواره در مدار لئو
و ژئو روزانــه حــدود  ۲۰۰گیگابایت
اطالعات دریافت می کنیم.

از میان خبرها
ایران؛ پنجمین تولیدکننده مهندس در جهان

رئیس موسسه ارزشیابی آموزش مهندسی ایران گفت :پنجمین تولید کننده مهندس در جهان
هستیم.به گزارش ایلنا ،فرجی دانا ،دیروز در نشست خبری درباره امضای تفاهم نامه بین
معاونت آموزشی وزارت علوم و موسسه ارزشیابی آموزش مهندسی ایران گفت :پنجمین تولید
کننده مهندس در جهان هستیم و براساس فهرستی که موسسه یونسکو در سال 2016منتشر
کرده،مادرمقامسومقرارداریم.ویافزود:بافاصلهکمیازآمریکاپنجمینتولیدکنندهمهندس
هستیم و می توانیم از این تعدادمهندس برای توسعه کشور استفاده کنیم.

نظر آیتا ...مکارم شیرازی درباره حجاب زنان در ادارات
آیت ا ...مکارم شیرازی از مراجع تقلید با تاکید بر این که مسئوالن باید مسئله حجاب را جدی
بگیرند ،گفت :دولت باید این مسئله را ازخود آغاز کند و بانوان کارمند در ادارات مکلف به رعایت
حجاب شرعی شوند .به گزارش فارس  ،وی دیروز در درس خارج فقه خود در مسجد اعظم قم
با اشاره به نامه ارسال شده از سوی جمعی از روحانیون و مردم متدین شهر قم و نگرانی ایشان
از وضعیت بدحجابی در این شهر تصریح کرد :در این نامه از دستگاههای مسئول خواسته شده
است به وضعیت حجاب در استان اهتمام بیشتری داشته باشند.

...
جامعه

مصوبه استخدام ایثارگران
بدون شرکت در آزمون
استخدامی باطل شد
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ،صورت
جلسه بین ســازمــان بنادر و بنیاد شهید
مبنی بر استخدام خانواده های شاهد و
ایثارگران جویای کــار ،بــدون شرکت در
آزم ــون استخدامی و به صــرف معرفی از
سوی بنیاد شهید را غیرقانونی دانست و
باطل کــرد .بنابرخبر ایرنا ،در بند ششم
صورت جلسه مورخ  18اردیبهشت 1396
بنیاد شهید و امور ایثارگران و سازمان بنادر
و دریــانــوردی دربــاره سهمیه استخدامی
ایثارگران آمده است :چنان چه از سهمیه
 25درصد پس از برگزاری آزمون ،سهمیه
ای باقی مانده باشد ،بنیاد شهید می تواند
برابر مجوز سازمان امور اداری و استخدامی
به شماره  726323مــورخ  21شهریور
سال 95از بین افراد جویای کار که در آزمون
شرکت نکرده انــد ،معرفی کند .به دنبال
شکایت چند تن از خانواده های شاهد و
ایثارگر جویای کار که به رغم قبولی در آزمون
استخدامی سازمان بنادر و دریــانــوردی،
پــذیــرش نشدند ،هیئت عمومی دیــوان
عدالت اداری بررسی صــورت جلسه یاد
شده را در دستور کار قرار داد و پس از تبادل
الیحه با اکثریت آرا مبادرت به صدور رأی
کرد که ایثارگران بدون شرکت در آزمون
استخدامی نمی توانند استخدام شوند.

تکذیب وجود سکه های طال در
کوزه های کشف شده در شهر ری

ماجرای امامزاده شدن مقبره پدر نماینده مجلس
وجود هزاران امام زاده در گوشه و کنار ایران در
سا لهای گذشته یکی از دا غترین سوژ ههای
رسانهها بوده است .واکنش رسانهها به خبرهایی
درباره افزایش امام زاده ها هم پیگیری از فالن
مسئول و متولی بوده است و کمتر کسی به سراغ
خانوادههای در قید حیات امام زادهها رفته است؛
اما حاال دربــاره یکی از این امــام زادهها چنین
فرصتی فراهم شــده ،جالبتر اینکه پسر این
امام زاده که مقبرهاش در دشت مغان قرار دارد و
صاحب گنبد ،بارگاه و هیئت امنا و متولی است،
نماینده مجلس اســت .بنابرگزارش باشگاه
خبرنگاران ،مــاجــرای مقبره پــدر میرحمایت
میرزاده ،نماینده مردم گرمی استان اردبیل در
مجلس ،به محض اینکه در یکی از شبکههای
اجتماعی به گوش دیگر کاربران رسید ،موج
واکنشهاشروعشد؛همینموضوعهمباعثشد
میرزاده ترجیح بدهد که گفتوگو نکند .او اصرار
میکرد که از بقیه نمایندههای استان اردبیل و
مردم منطقهای که مقبره پدرش در آن قرار دارد،
درباره این موضوع سوال کنیم اما درنهایت حاضر

ابالغ دادستان کل کشور:

ازفعالیتتاکسیهایاینترنتی
تااطالعثانویممانعتنشود
دادســتــان کل کشور با ارس ــال نامه ای به
تمامی دادستانیهای استانی اعالم کرد تا
زمان تدوین دستورالعمل مشترک نظارت
شهرداریها بر تاکسیهای اینترنتی،از
هرگونه بــرخــورد و ممانعت از کسبوکار
این شرکتها به درخواست شهرداریها
خــــــودداری کــنــنــد .ب ــه گـــــزارش فـــارس،
دادستان کل کشور با ارسال نامهای خطاب
به دادستانهای عمومی و انقالب مراکز
استانها بر بخشنامه قبلی دربــاره ضوابط
و شرایط فعالیت شرکت های حمل و نقل
مسافروباراینترنتیمبنیبرضرورتنداشتن
صــدور پروانه فعالیت و هرگونه مجوز دیگر
از ناحیه شهرداریها تاکید و عالوه بر این،
اعالم کرد که فقط نظارت بر این نوع کسب
وکارهایاینترنتیبرعهدهشهرداریهاستو
تازمانیکهدستورالعملنظارتشهرداریها
بر فعالیت تاکسیهای اینترنتی به شکل
مشترکازسویوزارتصنعتووزارتکشور
تهیه نشده ،از هرگونه برخورد و ممانعت
از کسبوکار این شرکتها به درخواست
شهرداریهاخودداریبهعملآید.

شد چند خطی توضیح بدهد.
آیا درست است که پدر شما امام زاده است؟
من بهعنوان پسر آن مرحوم بهتر است دربارهاش
حرفنزنم؛برویدازمردممنطقهکهبهایشانارادت
دارنــد ،بپرسید ایشان چه کسی بوده و برای چه
مردم از جیب خودشان برای مقبره ایشان هزینه
و نذر میکنند .پدر مرحوم من سیدی بــوده که

مردم او را صاحب کرامت می
دانستند و برای ایشان احترام
زیادی قایل بودند .پدر مرحومم
زمانی که زنــده بودند ،بسیار
مــورد احــتــرام بــودنــد و زمانی
هم که به رحمت خــدا رفتند،
این احترام و ارادت باقی ماند
و مــردم تصمیم گرفتند برای
ایــشــان مــقــبــرهای بسازند که
محل مراجعه خودشان باشد.
یعنی شما در ساختهشدن
گنبد و بارگاه برای «آستان
مقدس امام زاده سید عزیز»
هیچ نقشی نداشتهاید؟
من اصال آنجا بزرگ نشدم؛ این ها سالها پیش
ساختهشدهاست.منفرزندکوچکخانوادهبودم
و زمانی که پنجم ابتدایی بودم ،به تبریز رفتم و در
تعطیالتی مثل تابستان و عید به خانه میرفتم.
کال در تبریز بزرگ شدم و تحصیالت و مشاغل
مختلفی که داشتم در همانجا بوده است نه در

زادگاهم.
االن مقبره پدر شما متولی و هیئت امنا دارد
شما در آن عضو نیستید؟
نه اصال؛ این ها قبل از اینکه من نماینده بشوم،
ساخته شــده بــود .ایــشــان 30ســال پیش فوت
کردند و همان موقع هم مردم خودشان تصمیم
گرفتند همانطور که در زمان حیات نزد ایشان
میرفتند و درخواستهایی داشتند و کمکهایی
میخواستند ،بعد از فوت شان هم جایی باشد که
مراجعه کنند .تمام این ها با پول خود مردم ساخته
شدهاستوخیلیازمردمآندهاتاصالنمیدانند
کهپسرایشاننمایندهاست،خیلیهاهمنمیدانند
که پدر بنده ایشان است .من هیچ اقدامی برای این
مسئله نکردهام ،حاال ممکن است عدهای بگویند
پسر چنین سید بزرگواری نباید نماینده مجلس
میشد ،نباید وارد سیاست میشد ،ایــن ها را
میپذیرم ،اگر این ها جرم است و من بهعنوان پسر
کوچکآنسیدبزرگوارنبایددستبهچنینجرمی
میزدم ،میپذیرم .بیشتر از این نه کاری از دست
من برمیآید و نه نقش و تقصیری دارم.

مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری استان تهران گفت« :بر اساس
بررسی های اولیه به احتمال زیاد ،قدمت
دو خمره کشف شده در شهر ری به دوران
اسالمی (سلجوقیان) باز می گردد».دالور
بزرگ نیا دیروز دوشنبه با اشاره به کشف
دو خمره تاریخی در شهر ری به میراث آریا
گفت« :این دو خمره تاریخی عصر یک شنبه
هنگام انجام عملیات ساختمانی در خیابان
بابک شهر ری کشف شده است».او افزود:
«بررسی های اولیه نشان می دهد قدمت
تاریخی این دو خمره که از آن ها به عنوان
محلی برای انباشت و ذخیره مواد غذایی
استفاده می شده است ،به دوره سلجوقیان
باز میگــردد ».وی افــزود« :ایــن دو خمره
محلی برای ذخیره مواد غذایی بوده اند و
اخبار گوناگون در باره وجود سکه های طال
و اشیای قیمتی در این دو خمره به طور کامل
تکذیب می شود چرا که اصال چنین چیزی
وجود نداشته است».

