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ازمیانخبرها

«دفتر ازدواج شیک»
غیر قانونی است

رئیس کانون سردفتران ازدواج و طالق دربــاره
دفاتر ازدواج و طالقهای غیررسمی و با نماهای
شبیه به کلیسا در برخی شهرها توضیحاتی داد.
علی مظفری در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران
جوان ،درباره گسترش دفاتر ازدواج و طالقهای
غیررسمی و با نماهای شبیه به کلیسا در برخی
شهرها اظهار کرد :دریافت مجوز دفاتر ازدواج و
طالق محدودیتها و معذوریتهای قانونی دارد،
بههمیندلیلبهتازگیشاهدهستیمافرادیاقدام
به تاسیس دفاتر غیر قانونی ازدواج و طالق با عنوان
«دفتر ازدواج شیک» کرده اند که هیچ مجوز قانونی
ندارد.وی ادامه داد :در دفاتر رسمی ازدواج باید
مسائلی مانند حجاب اسالمی و پخش موسیقی
رعایت شود ،همچنین دفاتر رسمی ازدواج مجاز به
تبلیغات نیستند ،اما به تازگی مشاهده شده است
افــرادی اقــدام به تاسیس دفاتر غیر مجاز ازدواج
کردهاند که در این دفاتر مراسم عقد به صورت
مختلط برگزار میشود و مسائل شرعی در این
اماکن رعایت نمیشود.رئیس کانون سردفتران
ازدواج و طالق گفت :در تهران نزدیک به  ۳۰دفتر
غیرمجاز ازدواج تاسیس شده است و در شهرهایی
مانند مشهد ،شیراز ،اصفهان و کرج نیز گزارش
تاسیس این گونه دفاتر را دریافت کردهایم که با
اقدامات انجام شده تمام دفاتر غیر مجاز در کرج
پلمب شدند.مظفری بیان کرد :کانون سردفتران
ازدواج و طالق از موسسان دفاتر غیر مجاز شکایت
کردهاستکهپروندهدرشعبه ۸بازپرسیدادسرای
سعادتآباد با عنوان اتهامی جعل عنوان در حال
رسیدگی است.او درباره رواج مراسم عقد ایرانی
دربینزوجهایجوانتاکیدکرد:مادرقانونوشرع
چیزی به نام عقد آریایی نداریم و دفاتری که این
مراسم را اجرا میکنند ،غیر مجاز هستند.او گفت:
در تابلوی سردر دفاتر رسمی ازدواج و طالق کدی
درج شده است در صورتی که اگر شهروندان به
تابلوی سردر دفاتر ازدواجی که در آنها مراس م غیر
متعارف برگزار میشود ،دقت کنند هیچ کدی درج
نشده است.وی افزود :عقدی که در دفاتر ازدواج
غیرمجاز انجام میشود در هیچ جا ثبت نمیشود و
در آینده برای زوجین مشکالتی را ایجاد می کند.

موتوروال یک موبایل اندروید ارزان قیمت عرضه
کرده که قابلیت فیلم بــرداری ویدئو با کیفیت باال
را دارد .در این موبایل از الگوریتم های نرم افزاری
استفاده شــده تا میزان لــرزش در فیلم بــرداری
کم شــود.بــه گــزارش مهر به نقل از ورج ،شرکت
مــوتــوروال ســال گذشته ســری موبایل هــای ارزان
قیمت «وان»( )Oneرا به بازار معرفی و روز جمعه
نیز آخرین مدل آن را رونمایی کرد.این دستگاه
 Motorola One Actionنام دارد و همان طور
که نامش نشان می دهــد قابلیت تصویربرداری
ویدئو با کیفیت دوربین هــای قدرتمند را دارد.
 Actionدر نام این دستگاه به سومین دوربین پشتی
دستگاه اشاره دارد .این یک دوربین مخصوص فیلم
برداری اولترا واید با میدان دید ۱۱۷درجه است که
هدف از طراحی آن ثبت ویدئوهایی مانند GoPro
است .موتوروال در این میان ترفندهایی به کاربرده
تا  Actionبا دوربین های فیلم برداری مخصوص
موبایل متمایز شود.در همین زمینه نخستین نکته
متمایز لنز آن است .موتوروال به طور فیزیکی حسگر
دوربین را چرخانده است .به عبارت دیگر هنگامی
که کاربر موبایل را به طــور عمودی نگه داشته،
فریم دوربین ویدئو را به طور افقی ثبت می کند
( وبالعکس) .این تغییری کوچک اما هوشمندانه
است.عالوه بر آن موتوروال با استفاده از الگوریتم
های نرم افــزاری مختلف ویژگی «تثبیت افــزوده
ویدئو»( )Enhanced Video Stabilizationرا ارائه
کرده تا از میزان لرزش هنگام فیلم برداری بکاهد.
بقیه مشخصات موبایل  One Actionبا ویژگی
هــای یک موبایل ارزان قیمت انــدرویــد مطابقت
دارد و عبارت است از نمایشگر  6.3اینچی +FHD
که دارای یک بریدگی است .دوربین جلویی این
دستگاه  ۱۲مگاپیکسلی است .دوربین های پشتی
این موبایل نیز معمولی هستند.در این دستگاه از
پردازشگر سامسونگ  Exynos ۹۶۰ -۹استفاده
شده است .همچنین موبایل مجهز به  ۴گیگابایت
 RAMو  ۱۲۸گیگابایت حافظه داخلی ،پورت یو
اس بی سی و باتری  ۳۵۰۰میلی آمپری است.

سواالتی درباره چرایی تصدیگری در امور بانک و بیمه؛معاون بنیاد شهید پاسخ گو نبود

محمد جواد رنجبر -شاید بیشتر مردم فکر
کنندکهجانبازان،آزادگانوخانوادههایشهدا
که در پیروزی انقالب مقدس اسالمی ،هشت
سالدفاعمقدسودیگرمواردازخودگذشتگی
و ایثار کردند ،حاال دیگر هیچ مشکلی ندارند
و از همه لحاظ تامین هستند؛ اما واقعیت ،این
گونه نیست.به گــزارش خراسان ،هم اکنون
ایثارگران همچنان درگیر مشکل دریافت
هزینه های خود از بیمه دی هستند و تاخیر در
پرداخت مطالبات درمانی ایثارگران از سوی
بیمه دی ،باعث به وجود آمدن مشکالتی برای
آنان شده است.تا یکی دو سال گذشته پرداخت
هزینه های درمانی ایثارگران توسط بیمه ایران
انجام می گرفت؛ اما پس از آن بنیاد شهید و امور
ایثارگران طی قــراردادی با بیمه دی ،این کار
را به این شرکت بیمه ای سپرد و از همان ابتدا
تاکنون ایثارگران در زمینه دریافت مطالبات
خود با مشکل مواجه اند .البته بیمه دی هم
مطالبات خود را از دولت دریافت نکرده و آن
طور که میرمرادی معاون توسعه مدیریت بنیاد
شهید حدود دو هفته پیش اعالم کرده است،
بنیاد شهید االن  1800میلیارد تومان بدهی
به بیمه دی دارد.
▪پیام های ایثارگران

جمعی از ایثارگران در این زمینه پیام هایی به
خراسان ارسال کرده اند که در ادامه مطلب
می خوانید:
* شما را به خدا قسم می دهم از بیمه تکمیلی

داخلی باسابقه رفتم برای نوبت ویزیت باکمال
ناباوری فرمودند از پذیرش جانبازان معذوریم،
فقط آزاد .دلیل را از آقــای دکتر پرسیدم،
فرمودند بنیادجانبازان قــرارداد را با ما قطع
کرده است.
* هر جا میریم پزشکان دفترچه بنیاد را قبول
نمیکنند داروخانه میریم دفترچه بنیاد را
قبول نمیکنند پول نقدی میدیم .بیمه دی
پول دارو و ویزیت را بعد از شش ماه پرداخت
میکنه .یادشون رفته کی جوانی و سالمتیش
رو برای این کشور داده.
▪چند سوال

دی(جانبازان) گزارش تهیه کنید .برای جانباز
از درمان مهم تر چیزی وجود ندارد .متاسفانه
بنیاد با بیمه دی که زیرمجموعه خود بنیاد است
قرارداد بسته و فقط به دنبال سودش است.
* بند ه جانباز صعبالعال ججنگتحمیلی
هستم .دلما نخو شبو د حداقل درما نما
را جــوابــگــوبــودنــد؛ازمــوقــع ـیکــهقــــرارداد
از بیمه ایــــران ب ـه بیمه دی تغییر ک ــرده،
بــیــمــارســتــان ،آزمــایــشــگ ـاه و پــزشــکــان نیز
ق ــراردا د خــود را با ایــن بیمه فسخکرد هاند.
خــودمــانب ـهبــدبــخــت ـیهــزیــن ـهدرمــانرامــی
دهــــــیــــــم.ازبــــــرج۸ســــــالگــــــذشــــــتــــــه
تــاحــاالپــرداخ ـتنــکــردهانــد؛ خواهشمندم
بهگوشمسئوالن برسانید خستهشدهایم.

* حاال که بیمه دی هزینه رو قبول کرده این
قدر دیر به دیر مطالبات دکترها رو داد که همه
دکترها حتی خیریه ها هم قرارداد خود را با این
بیمه قطع کردند .دمت گرم بیمه دی ،خوب
حق ادا کردی درحق جانبازان ،شهدا و اسرا.
* خوبه که بیمه دی مال خود جانبازان هست
وگرنه چقدر طول می کشید پول هزینه دکتر و
آزمایشگاه ما جانبازان را بدهد .هیچ دکتری
قرارداد با بیمه دی ندارد .یک خیریه هم بودکه
اونم به شکرخدا قراردادشو قطع کردن .فقط
منت به سر ما جانبازان هست.
* خــواهــش مــی کنم بــه وضعیت جانبازان
رسیدگی کنید .هزینه درمان خیلی زیاد شده.
* چند روز پیش بــه مطب دکتر متخصص

حال ســوال اصلی این جاست که چه لزومی
به تاسیس بانک و بیمه از سوی بنیاد شهید و
امور ایثارگران وجود داشته است و چرا بنیاد
شهید که دستگاهی خدماتی است،وارد حوزه
تصدیگریشدهکهتخصصخودرامیطلبد؟!
همچنین چرا قرارداد بیمه تکمیلی ایثارگران
از بیمه ایران به دی تغییر یافته است؟ افزون
بر این سرانجام چه زمانی هزینه های درمانی
ایثارگران از سوی بیمه دی پرداخت می شود؟
ســـواالتـــی ک ــه بــــرای یــافــتــن پــاســخ آن ها
با عبدالرضا عباسپور معاون بهداشت و درمان
بنیاد شهید و امور ایثارگران تماس گرفتیم،
اما وی پاسخ گو نبود و خبرنگار خراسان را به
روابط عمومی این بنیاد ارجاع داد.
محمد رضا کشاورز مدیر عامل بیمه دی نیز
پاسخ گوی تماس های خبرنگار خراسان نبود.

مدیرعاملصندوقبازنشستگیازدخالتروحانیدربرکناریاشخبرداد
درحــالــی که علی ربیعی سخنگوی دولــت،
دستور رئیسجمهور بــرای برکناری رئیس
صندوق بازنشستگی را تکذیب کــرده بود،
صالحی در توئیتی کنایهآمیز ،دخالت حسن
روحــانــی در ایــن برکناری را تأیید کرد.به
گــزارش فــارس 22 ،مــرداد بــود که صالحی
 37ساله مدیر جــوان صندوق بازنشستگی
کشوری از سمت خود عزل شد.در میان اخبار

برکناری این مدیر جوان،گفته شد که عزل وی
توسط رئیس جمهوری اتفاق افتاده موضوعی
که چندی بعد از سوی علی ربیعی سخنگوی
دولت رد شد.ربیعی در جمع خبرنگاران گفته
بود که «کمال بیانصافی است که مدت هاست
میدانیم که این بحث مطرح است و نباید به
دستور رئیسجمهور منتسب کنیم ،خوانش
خوانش نادرست و غلطی است .از روزهای اول

ظریف:همهماوامدارایثارگران،شهداوآزادگانهستیم
هادی محمدی –وزیرامورخارجهدربیستو
نهمین سالروز ورود آزادگان سرافراز به میهن
اسالمی تاکیدکرد:آنچهکشورراحفظکرده
ودربرابرسختیهاوفشارهاباعثشدهبهپیش
برود و در برابر زورگوه ا و قلدرها تسلیم نشود،
فرهنگ ایثار و شهادت است و همه ما وامدار
ایثارگران،شهدا وآزادگانهستیم.بهگزارش
خراسان ،محمدجواد ظریف روز گذشته در
کنگرهملیالماسهایدرخشانکهبهمنظور
تجلیل از آزادگان در سالن حوزه هنری برگزار
شدبابیاناینکهدردنیایکنونیقدرتفقط
توانمندیسیاسی،اقتصادیونظامینیست،
افزود:امروزشاخصههایقدرتمتنوعومتکثر
شدهاندوفرهنگ،باوروتوانمندیایستادگی
یک عامل و شاخصه بزرگ قدرت است.وی
یادآورشد:همینپیشرفتهارانیزمدیونمردم
ومقاومتآنهاهستیم،چراکههرچهپیشرفت
کردیم ،نه به خاطر کمک از خارج بلکه باوجود
مانع تراشیهای خارجی به دست آوردیم .هر
چه توفیق پیدا کردیم ،نه به خاطر قرار گرفتن
زیر چتر حمایتی این و آن ،نه به خاطر بهره
بردن از امکانات علمی و تخصصی این و آن
بلکه باوجود فشارهای روزانــه و تحریمهای
ظالمانه این و آن به دست آوردیم.ظریف در
ادامه سخنانش ،مردم را مبنای قدرت ایران
ذکر کرد و افزود :هر چه داریم از مردم داریم.
مردمیکهبهعلتتحملسختیهاوایستادگی
ولینعمتهمهماهستند.یعنیهرچهنعمت
داریم در زیر سایه پروردگار از این مردم داریم
و این یک عامل بزرگ قدرت است .اگر امروز
آمریکاباهمهادعایقدرقدرتیاشنمیتواند
دربرابرمردمایستادگیکندبهدلیلفرهنگی
استکهشمانمادآنفرهنگهستیدوبهخاطر
همین است که ما وامــدار ایثارگران هستیم
و خواهیم بود .وزیرخارجه خاطرنشان کرد :
حتما اقتدار ،انسجام مردمی ،قدرت نظامی،
توانمندیوپیشرفتاقتصادی،توسعهعلمی،
سیاسی و اجتماعی ما مهم است ،ولی مهم تر
از همه ،وابستگی ما به مردم و فرهنگ ایثار و
شهادتمردماست.
▪مردم برای ما تعیین تکلیف میکنند

ظریف با بیان این که ما به عنوان خدمت
گزاران مردم موظفیم در پس مقاومت شما
پنهان نشویم و هزینه بر مقاومت شما تحمیل
نکنیم ،تصریح کرد  :وظیفه ما این است که
قدردان مقاومت شما و مردم باشیم .باری
را از روی دوش این مردم بزرگ و فشاری
را از روی زندگی این مردم بزرگ برداریم،

عکس:عباسپور

عرضه موبایل ارزان قیمت با
قابلیت فیلم برداری قدرتمند

فغانایثارگرانازتاخیرپرداختهزینههایدرمان

هزینههای معیشت ایــن مــردم بــزرگ را
کاهش دهیم ،اگر باور داریم که به خاطر این
مردم است که ما هستیم .اگر باور داریم که به
خاطر همین مردم است که ما سربلندیم .این
مردم صاحب اختیار ما هستند ،ما صاحب
اختیار مــردم نیستیم ،مــردم هستند که
بــرای ما تعیین تکلیف میکنند .رهبری
معظم انقالب میفرمایند رای مــردم حق
الناس است ،یعنی مردم هستند که برای ما
تعیین تکلیف میکنند .باید این واقعیت را
بپذیریم و تجلی این واقعیت شهدا ،جانبازان
و آزادگان عزیز ما هستند.
▪شهیدی :شرمنده آزادگان هستیم

پیش از سخنان وزیر خارجه  ،حجت االسالم
و المسلمین شهیدی معاون رئیس جمهور و
رئیس بنیاد شهید و ایثارگران نیز در سخنانی
با بیان این که آزادگــان دارای ویژگیهای
زیــادی هستند ،در دوران اســارت سختی
بسیاریمتقبلشدندوبهواسطهشکنجههای
سنگینی که به جان خریدند ،تاکید کرد  :ما به
خاطر این همه ایثار شرمنده آن ها هستیم
.وی افــزود :نقش آزادگــان در اســارت نقش
واالیی بود و تا آخرین گلوله ای که در دست
داشتند جنگیدند و هنگام اسارت  ٩٠درصد
آزادگان ما مجروح بودند که اسیر شدند و ما
تسلیمیدراسارتنداشتیم .اکنون ۴٢هزار
و  ٨٧٩نفر آزاده داریم که  ٣۶هزار رزمنده و
بقیه از مردم عادی بودند  .همچنین ۴۵٠
نفر از آزادگان کشورمان در دوران اسارت به
شهادترسیدند.معاونرئیسجمهورافزود:
اسرای عراقی پس از دستگیری و اسارت در
ایران بالفاصله دست تسلیم را باال میبردند
و به رهبرشان صــدام ،مــرگ بر صــدام می
گفتندامااسرایماکهاسیردردستسربازان
عراقی بودند ،ندای مرگ بر صدام سر می
دادند .در ادامه این مراسم ،حجتاالسالم
والمسلمین سیدمحمدعلی شهید محالتی
از محمدجواد ظریف وزیــر امــور خارجه به
نمایندگی از خانوادههای شهدا ،ایثارگران و
آزادگان قدردانی کرد.همچنین از  10آزاده
سرافراز ایران با اعطای لوح و یادمان همایش
تقدیر به عمل آمد.

سازمانهای نظارتی اعالم کردند که با توجه به
ماده قانونی ایشان حائز شرایط نیست و دیوان
محاسبات این را بهصراحت اعالم کرده بود،
حتی در دورهای که مرتضوی این مقام را کسب
ن به مدرک تحصیلی او ایراد گرفت.
کرد ،دیوا 
این ایراد دستگاه نظارتی بوده است».
ایــن درحــالــی اســت کــه جمعه شــب گذشته
سیدمیعاد صالحی مدیر عــزل شــده وزارت

رفــاه در توئیتی نــوشــت " :بــرای خدمت به
کشور و انــقــاب ،بنبستی وجــود ن ــدارد .از
آقای شریعتمداری برای سپردن مسئولیت
صندوق بازنشستگی به یک جوان دهه شصتی
صمیمانه تشکر می کنم و به تصمیم جناب
رئیسجمهور نیز برای برداشتن بار مسئولیت
از دوش این جوان احترام می گذارم.
جناب آقای ربیعی ،شما هم خداقوت! "
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اخبار

ابالغ تشکیل وزارت میراث فرهنگی
از سوی الریجانی به رئیس جمهور
سخنگویهیئترئیسهمجلسبااشارهبهتصویب
تشکیل وزارت میراث فرهنگی ،صنایع دستی
و گردشگری و تأیید ش ــورای نگهبان گفت:
رئیس مجلس روز شنبه (دی ــروز)در نامهای به
رئیسجمهور تشکیل این وزارتخانه را ابالغ کرد.
بــه گـــزارش فـــارس ،اســــدا ...عباسی در جمع
خبرنگاران افــزود :براساس اصل  123قانون
اساسی و طرح یک فوریتی نمایندگان مجلس
درباره تشکیل وزارت میراث فرهنگی ،گردشگری
وصنایعدستیکهبهتصویبپارلمانوتاییدشورای
نگهبان رسیده است روز شنبه ،علی الریجانی این
مصوبه را به رئیس جمهور ابالغ کــرد .وی ادامه
داد :رئیس جمهور وقت دارد تا پنج روز بعد تشکیل
وزارتمیراثفرهنگی،گردشگریوصنایعدستی
را در روزنامه رسمی منتشر کند .عباسی گفت:
پیشنهاد ما به دولت آن است که رئیسجمهور تا
نیمه اول شهریور وزیر پیشنهادی میراث فرهنگی،
صنایع دستی و گردشگری را بــه هــمــراه وزیــر
پیشنهادی آموزش و پرورش معرفی کند.

واکنش به ادعای قطعی
خودخواسته اینترنت

نایب رئیس هیئتمدیره شرکت ارتباطات زیر
ساخت به ادعای قطعی خودخواسته اینترنت
واکنش نشان داد.به گزارش وزارت ارتباطات و
فناوری اطالعات ،در پی توئیت یک کاربر شبکه
اجتماعی توئیتر که با تقطیع بخشی از مصاحبه
اخیر محمدجواد آذری جهرمی با خبرگزاری ایرنا
مدعی شده بود وزارت ارتباطات خودخواسته
اینترنترابرایآزمودنشبکهملیاطالعاتقطع
کند؛ نایبرئیس هیئتمدیره شرکت ارتباطات
زیرساخت به طرح این ادعا واکنش نشان داد.
سجاد بنابی در پاسخ به ایــن ادعــا در حساب
کاربری خود در توئیتر نوشت :هیچگاه اینترنت
مردم برای تست شبکه ملی قطع نشده و نخواهد
شد .برخی مراجع در ارزیابی تــابآوری شبکه
ملی در برابر تحریمها ،بعض ًا اینترنت بانکها یا
شبکه انــرژی را قطع و تــداوم خدمت را بررسی
کردند».وی در خاتمه تأکید کرد :نادان نیستیم
که تحریمهای ناموفق آمریکا را ما به مــردم و
شرکتهای ایران تحمیل کنیم.

