
رئیس سازمان امور اجتماعی کشور:
رشد طالق در کشور متوقف شد

هاشمی:
پرونده ۱۳۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت شهرداری همچنان باز است

عده ای کامیون داران را تهدید می کنند

با عوامل خرابکار برخورد می شود رئیس سازمان امور اجتماعی کشور گفت: رشد جهشی طالق طی ۳ تا ۴ سال 
اخیر متوقف شده و امروز شاهد کنترل آمار طالق در کشور هستیم.

به گزارش ایسنا، تقی رستم وندی در حاشیه یکصدو ششمین جلسه شورای اجتماعی 
کشور گفت: گزارش ارائه شده امروز در شورای اجتماعی مرتبط با بحث طالق و مسائل 
البته این سومین جلسه هست که در یک سال گذشته در شورای  خانوادگی بود؛ 

اجتماعی به مسائل طالق اختصاص داده می شود.
وی ادامه داد: خانواده یکی از مسائل زیربنایی در حوزه آسیب های اجتماعی است و 
مانند نظام آموزش و پرورش، بحث سبک زندگی مسائل خانواده برای ما اهمیت ویژه ای 
دارد و امروز از آخرین آمار مرتبط با طالق مطلع شدیم  که در این جلسه سازمان ثبت 
احوال روند چهار سال اخیر را در این حوزه اطالع رسانی کردند و نتیجه این است که  
رشد جهشی طالق طی ۳ تا ۴ سال اخیر متوقف شده و امروز شاهد کنترل آمار طالق در 

کشور هستیم. رئیس سازمان امور اجتماعی کشور افزود: یکی از آسیب هایی که در زمینه 
اطالع رسانی در این حوزه وجود دارد این است که آمارهای غلط در این حوزه منتشر 
می شود و بر اساس آمارهای صحیح طی سه چهار سال اخیر به دلیل حساس شدن مردم 
به خانواده ها آموزش هایی داده شد و ساز و کارهایی که برای مشاوره به خانواده ها طراحی 
شد این توفیق حاصل  شد که کنترل شاخص های طالق رخ داده است. وی در ادامه 
صحبت هایش به ارائه آمار طالق از سال ۹۲ تا ۹۶ پرداخت و گفت: در سال ۹۲ جمعا 
۱۶۸ هزار و ۴۲۲ واقعه طالق،  سال ۹۳   ۱۷۵ هزار و ۲۵۵ مورد، سال ۹۴ این واقعه 
۱۷۳ هزار و ۷۶۷ مورد، سال ۹۵ میزان طالق ۱۷۴ هزار و  ۳۹۲واقعه و در سال گذشته 
۱۷۶ هزار و ۹۲۲ واقعه طالق در کشور ثبت شده است اگرچه این آمارها شیب صعودی 
دارد و نشان می دهد که واقعه طالق تا حدود زیادی شده اما شاخصی که برای ما اهمیت 

دارد و آن هم  شاخص طالق زنان متأهل است، کاهش یافته است.

رئیس شورای شهر تهران از مفتوح بودن پرونده انتشار ۱۳۰۰ میلیارد تومان 
در دو بانک خبر داد.

به گزارش ایسنا، محسن هاشمی صبح امروز در حاشیه جلسه شورای شهر تهران 
با حضور در جمع خبرنگاران در مورد اقدامات شهرداری تهران در مراسم اربعین 
گفت: ستاد مرکزی اربعین در وزارت کشور است که یکی از وظایف نیز بر عهده 
شهرداری تهران گذاشته شده است و وزیر کشور نیز حکمی را برای معاون خدمات 

شهری شهرداری زده است.
وی با بیان اینکه در بودجه ۹۷ منافعی را برای شهرداری برای پوشش اربعین در 
نظر گرفته ایم، گفت: البته شهرداری تهران اعالم کرده است که با توجه به تحوالت 
ارزی و افزایش قیمت ریالی این بودجه کافی نیست و الیحه ای را در خصوص 
افزایش بودجه اربعین به شورا تقدیم کرده است که در کمیسیون تخصصی در 

حال پیگیری است.
رییس شورای شهر تهران با بیان اینکه یکی از ۱۶ خدمت پوشش اربعین به 
عهده شهرداری تهران گذاشته شده است و آن هم بحث خدمات شهری است ، در 

واکنش به برخی از اخبار گفت: از حوادثی که می گویید من اطالع دقیقی ندارم  و 
در مورد شنیده ها ، صحبت  کردن درست نیست. چرا که اگر ما مسئولین در مورد 

این شایعات صحبت کنیم کم کم تبدیل به واقعیت می شود.
وی با بیان اینکه اربعین حرکت سیاسی و عبادی است و نباید پیرامون آن حاشیه 

سازی کرد به شوخی ادامه داد: امام حسین )ع( را عصبانی نکنید.
هاشمی در مورد از دست دادن فرصت انتشار ۱۳۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت 
توسط شهرداری گفت: مشکل شهرداری با بانک ها است. چرا که به دلیل حجم 
بدهی زیاد، بانک ها از انتشار اوراق شهرداری پرهیز می کنند. چرا که می ترسند 

پولشان بر نگردد و یا می گویند بیایید بدهی هایتان را تعیین تکلیف کنید.
وی با بیان اینکه شورای پول و اعتبار نیز درباره انتشار اوراق و دریافت وام های 
بزرگ حساس است تصریح کرد: مگر این که دولت کمک کند و در مورد این اوراق 
نیز باید بگویم تعداد اوراق ۲۰۰۰ میلیارد تومان بود که ۷۰۰ میلیارد تومان آن به 
فروش رفت؛ اما ۱۳۰۰ میلیارد تومان باقی مانده است که هنوز در بانک صادرات و 

سپه در حال بررسی است.

عده ای  امروز  گفت:  قضاییه  قوه  اول  معاون 
جاده ها  در  و  خیابان  و  کوچه  در  را  کامیون داران 
با اشد  با این عوامل خرابکار  تهدید می کنند که 

مجازات برخورد خواهد شد.
حجت االسالم  زنجان،  منطقه  ایسنا،  گزارش  به 
معارفه  و  تودیع  مراسم  در  محسنی اژه ای  غالمحسین 
روسای کل دادگستری استان زنجان، اظهار کرد: امروز 
استان زنجان برندی جهت معرفی عاشورا شده است، این 
شور و شعف تنها معطوف به ایام عزاداری نمی شود، بلکه 
در سایر ایام نیز مردم زنجان حضور پررنگی در صحنه 

دارند.
وی افزود: امروز تمام کفر در مقابل ایمان قرار گرفته 
وجود  صف آرایی  چنین  همواره  تاریخ  طول  در  است. 
داشته است، در نتیجه در چنین مقطعی وظیفه دین داران 
و حق طلبان سخت بوده و پرداخت پاداش این افراد مهم 

و ضروری است.
محسنی اژه ای در ادامه تصریح کرد: نماد همه کفر، نماد 
روح دیکتاتوری که همان آمریکا است در مقابل اسالم 
قرار گرفته است و عزم خود را جزم کرده که نماد عدالت، 
با ظلم نظام جمهوری  این مبارزه  نماد  حق جویی که 

اسالمی است را از پای دربیاورد.
روحیه  و  آمریکا  برای  امروز  آنچه  شد:  یادآور  وی 
سلطه طلبی نگران کننده است، ترس از پرچم واقعی »ال 

اله اال اهلل« و اسالم حقیقی است.
معاون اول قوه قضاییه گفت: امروز استکبار جهانی با 
بهانه های واهی، نظام جمهوری اسالمی ایران را به انجام 
کارهای مختلف متهم و تهدید می کند، بی تردید دشمن 
با ماهیت نظام کار دارد و بالطبع در چنین شرایطی باید 
با توکل بر خدا، اتحاد، تالش، مجاهدت، صبر بر مبنای 

ایمان و بصیریت در این میدان حضور یابیم.
وی در ادامه افزود: خون امام حسین )ع( درس فداکاری 
و ایثارگری را به ملت ایران داده است، در نتیجه این ملت 
در مقابل زیاده خواهی و ظالم می ایستد و همواره پیروز 

خواهد بود.
وی تصریح کرد: حال این سئوال مطرح است که نقش 
قوه قضاییه در چنین شرایطی چیست، امروز آنچه که 
دشمن از به راه انداختن فتنه ها، ترورها و فشار بر اقتصاد 
کشور دنبال می کند، عملیات روانی تمام عیار است که 
بخشی از این ها نیز به قوه قضاییه سرریز می شود؛ وظیفه 
قوه قضاییه در این مقطع چیست، مردم قوه قضاییه را پناه 
خود می دانند. اگر چنین قوه ای نباشد و نتواند پاسخ قانع و 
قاطعی بدهد، مردم احساس بی پناهی و در عوض دشمن 

احساس پیروزی خواهد کرد.
معاون اول قوه قضاییه افزود: در چنین شرایطی باید 
به نکاتی چون تشخیص حق و باطل در وهله نخست، 
در  درست  تدبیری  داشتن  نیز  و  اولویت ها  شناسایی 

موقعیت های مختلف توجه داشته باشیم.
وی خاطرنشان کرد: مشکالت را می دانیم، از کمبودها 
اطالع داریم و از فشارهایی که بر مجموعه قوه قضایی 
وجود دارد آگاه هستیم. امروز قوه قضایبه هدف نخست 
دشمن قرار دارد، در نتیجه باید با تدبیر و اولویت بندی و 
تشخیص درست، یک جهاد واقعی را به نمایش بگذاریم.

معاون اول قوه قضاییه یادآور شد: مقام معظم رهبری 
فرمودند که قوه قضاییه باید صد درصد انقالبی باشد؛ امروز 
در هر حوزه ای که حضور داریم، ضروری است به قوه 
قضاییه اشرافیت کامل داشته و با همه مسئوالن معاشرت 

و ارتباط کامل و مستقیم با مردم داشته باشیم.
امروز  کارهای  از  بزرگی  بخش  گفت:  محسنی اژه ای 

تک بعدی نیست؛ در چنین شرایطی که محتکران خواسته 
و ناخواسته در زمین دشمن بازی می کنند، باید با اشد 

مجازات با آنان برخورد کرد.
وی در ادامه افزود: در بحث احتکار، اگر فرض بگیریم 
مواد اولیه ای در یک انباری احتکار شده، فرد را شناسایی 
و به پرونده وی رسیدگی و انبار را نیز پلمب کنیم، این 
در حالی است که به مواد اولیه در انبار نیاز ضروری وجود 
دارد اما تا رسیدگی به پرونده، مواد در انبار باقی بماند 
این یک نوع رسیدگی است اما در بخش دوم با مجموعه 
مسئوالن ذی ربط در چارچوب قانون فکر شود که این 
مواد اولیه که نیاز مردم و تولید است در انبار نماند و در 
کنار آن هر چه سریع تر به پرونده رسیدگی شود که در 
چنین حالتی باید بخش دوم را در نظر گرفت و بدان 

عمل کرد.
محسنی اژاه ای خاطرنشان کرد: امروز باید با سرعت و 
دقت به پرونده های مهم که مردم درخواست رسیدگی 
به آن را دارند، رسیدگی شود تا این اعتماد به مردم داده 
شود که قوه قضاییه همواره در کنار مردم بوده و با مجرمان 

برخورد قاطع و به موقع خواهد داشت.
امروز  دشمن  کرد:  تصریح  قضاییه  قوه  اول  معاون 
امروز عده ای  بزرگی زده است؛  دست به شیطنت های 
کامیون داران را در کوچه و خیابان و در جاده ها تهدید 
می کنند که با این عوامل خرابکار با اشد مجازات برخورد 

خواهد شد.
وی یادآورشد: در مقطع کنونی این قوه باید همواره 
پشتیبان سازمان اطالعات و نیروی انتظامی باشد اما 
حتما باید نظارت بر عملکرد این سازمان ها را نیز انجام 
دهد تا به سالمت کشور از این برهه سخت و دشوار 

عبور کند.

 سازوکاری ویژه
برای حفظ برجام

هماهنگ کننده ستاد اطالع رسانی
 و تبلیغات اقتصادی خواهم بود

گروه ۱+۴ در پی ایجاد »سازوکار ویژه« برای حفظ برجام است  وزیر کشور در جمع خبرنگاران :
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حسن روحانی به خود می آید؟
سریال »تغییرات در راه است«! 

 حسن روحانی که سال ها قبل و در زمانی که دونالد ترامپ به عنوان شومن 
وارد برنامه تلویزیونی شده بود شیخ دیپلمات لقب شناخته می شد جمله ای بیان 
کرد که دستاورد سفر چهارروزه روحانی را می توان در آن خالصه کرد. او دعوت 
مذاکره از سوی رئیس جمهور جنجالی آمریکا را رد نکرد، اما گفت: »برای گفتگو 

نیاز به گرفتن عکس های دو نفره نیست، من گفتگو را از همین جا آغاز می کنم«
 بسیاری این سخنرانی را بهترین سخنرانی روحانی در سازمان ملل می دانند. 
با وجود آنکه این سخنان بر نرخ دالر در تهران تاثیر زیادی نداشت، اما واکنش ها 
به آن به گونه ای بود که گویا هنوز روزنه ای وجود دارد. روحانی که ستاره بختش 

در یک سال گذشته افول کرده بود، حاال با یک موضع گیری خردمندانه و احتماال 
با بهره گیری از مشاوره دیپلمات های وزارت خارجه دوباره نگاه ها را به سوی 

خود دوخته است.

Etehademelat

 حق پخش تلویزیونی
معضل مزمن فوتبال ایران

پیش نویس نظام حقوقی سالمندان 
آماده شد

 FATF نیاز امروز نظام بانکی ایران

چه با تحریم چه بی تحریم

فتوشاپ یا اصالت عکس ؛ مساله کدام است

به جای حباب، بالن ارزی داریم!

 دریافتی فوتبال باشگاهی ایران
از حق پخش تلویزیونی »هیچ« است

رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور:

FATF گزارشی از لزوم تصوب قانون

 آشنا نبودن با مساله اصالت عکس 
مشکلی بزرگ تری است

 رییس فدراسیون واردات
اتاق بازرگانی ایران:
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بمناسبت هشتم مهر؛ روز موالنا صفحه ۴

کند می  کایت  ح چون  نی  از  بشنو 

کند کایت می  اه ش                                              وز جدایی 


