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صفحه

روزنامه

ریسک  تجارت،  دنیای  در  اصواًل 
امری  پذیرفتن  خطر  و  کردن 
چراکه  است  اجتناب ناپذیر 
سیاستمداران  تصمیمات  با  هرلحظه 
اگر  می یابد.  فرازوفرود  جهان، 
تّجاری  برای  جهان  کشورهای  در 
تجارت  بین المللی  سطح  در  که 
دولت ها  خارجی  روابط  می کنند، 
عالوه  ایرانی  تّجار  برای  است  مهم 
داخلی  شرایط  جهانی،  شرایط  بر 
است.  غیرقابل پیش بینی  شدیدًا  نیز 
در  ایرانی  تّجار  به عبارت دیگر 
و  باالتر  به مراتب  ریسک  معرض 
میان  این  در  دارند.  قرار  سخت تری 
طال،  نفت،  همانند  کاالها  بعضی 
دارند  جهانی  جایگاه  که  و...  ارز 
انعقاد  در  مهم  دولت های  تصمیم  با 
قراردادها و توافقنامه ها و یا لغو آنها، 
با نوسان مواجه می شوند و سقوط و 
دولت ها  نه تنها  آنها،  ارزش  صعود 

قرار  تأثیر  تحت  را  حکومت ها  و 
خصوصی  بخش  تّجار  بلکه  می دهد 
قرار  منفی  یا  مثبت  شرایط  در  نیز 
تحوالت  اساس  همین  بر  می گیرند. 
آمریکا،  و  چین  بین  مثبت  تجاری 
برد  باال  را  بازار  در  ریسک پذیری 
پایین  را  امن  برای سرمایه  تقاضا  و 
آورد و باعث شد که قیمت طال دو 
داخل  در  البته  کند.  سقوط  درصد 
ایران مردمی که خریدار انبوه وار طال 
هستند تاجر محسوب نمی شوند بلکه 
نقش داللی و واسطه ای ایفا می کنند؛ 
صعود  و  سقوط  با  هم  همین ها  اما 
گاهی  جهان،  سطح  در  طال  قیمت 
ضررهایی  به  زمانی  و  منافعی  به 
نتیجه  بعضًا  که  می رسند  سنگین 
می بلعد.  را  آنها  دسترنج  عمر  یک  
سکه  و  طال  روی  بر  سرمایه گذاری 
و ارز در کشور ما ریسک باالتری 

نسبت به کشورهای دیگر دارد.

تعاون  توسعه  بانک  مدیرعامل 
پرداختی  تسهیالت  رقم  اعالم  با 
همه  از  فراگیر  اشتغال  طرح  به 
تا  خواست  اجرایی  دستگاه های 
کمک  بانک  سرمایه  افزایش  به 

کنند.
حجت اله مهدیان در گفت وگو با 
پرداختی  تسهیالت  درباره  ایسنا، 
فراگیر  اشتغال  طرح  به  بانک 
اشتغال  طرح  در  کرد:  اظهار 
تومان  میلیارد   ۵۵۰ فراگیر حدود 
و  کردیم  پرداخت  تسهیالت 
بانک هایی  رنکینگ  در  همواره 
می کند  اعالم  صمت  وزارت  که 

جزو ۱۰ بانک اول هستیم. 
بودجه  قانون   ۱۸ تبصره  الف  بند 
طرح  همان  ادامه  درواقع   ۱۳۹۸
حال  در  که  است  فراگیر  اشتغال 
بانک  به عنوان  ما  و  است  اجرا 

عامل مشارکت داریم.
اشتغال  اینکه آیا طرح  بابیان  وی 

است؟  رسیده  اتمام  به  فراگیر 
نرسیده  پایان  به  این طرح  گفت: 
و هنوز ادامه دارد و ما طرح جدید 
در  را  بودجه  قانون   ۱۸ تبصره 

دست داریم.
تعاون  توسعه  بانک  مدیرعامل 
پرداخت  اولویت  به  اشاره  با 
و  خانگی  مشاغل  به  تسهیالت 
در  خانوار گفت:  سرپرست  زنان 
زنان  برای  خانگی  مشاغل  بحث 
سرپرست خانوار هم سهمیه داریم 

اینکه  به واسطه  عالقه مندیم  هم  و 
بانک،   یک بانک توسعه ای است 
در این حوزه ورود کنیم اما ورود 
مسئولیت های  انجام  به قصد  ما 
انتفاعی  نگاه  و  است  اجتماعی 

نداریم.
سرمایه  افزایش  درباره  مهدیان 
بانک که قرار بود اختصاص یابد، 
مشکل  تنها  متأسفانه  کرد:  اظهار 
ما در شرایط کنونی همین مسئله 
افزایش  ما  درخواست  و  است 

بهتر  خدمت رسانی  برای  سرمایه 
حل  مشکل  این  اگر  که  است 
شود بانک قوی تر از گذشته عمل 

خواهد کرد.
به گفته وی سازمان برنامه وبودجه، 
دارایی  و  اقتصاد  امور  وزارت 
باید  مربوطه  دستگاه های  و 
سرمایه  افزایش  تا  کنند  کمک 
محقق  تعاون  توسعه   بانک 

شود.
قرار  پیش ازاین  ایسنا،  به گزارش 
عدم  از  ناشی  بدهی  محل  از  بود 
 ۴۴ اصل   ۲۹ بند  قانون  اجرای 
در بودجه ۹۸ هزار میلیارد تومان 
برای افزایش سرمایه بانک توسعه 
تعاون اختصاص یابد و دو سازمان 
تومان  میلیارد   ۹۰۰ برنامه وبودجه 
دلیل شرایط  به  اما  بپردازد  را  آن 
محدودیت های  و  کشور  بودجه 
تخصیص  تاکنون  رقم  این  مالی 

نیافته است.

امیر سرتیپ ستاد علیرضا صباحی فرد فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش گفت: یک فروند پهپاد متجاوز توسط سامانه های بومی نیروی پدافند هوایی 
ارتش مستقر در منطقه عمومی ماهشهر تحت هدایت شبکه یکپارچه قرارگاه پدافند هوایی کشور منهدم شد.

به گزارش ایسنا، فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش بابیان این مطلب، تصریح کرد: این اقدام قاطع و شلیک موشک در واکنش به تجاوز یک فروند 
پهپاد متجاوز خارجی به حریم هوایی کشورمان بوده است و پهپاد متجاوز قبل از رسیدن به اماکن حساس با هوشیاری کامل شبکه یکپارچه پدافند 
هوایی کشور منهدم شد. امیر سرتیپ صباحی فرد تأکید کرد: ما بارها اخطار داده ایم که شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور با آمادگی کامل، قاطعانه 

با هرگونه تجاوز به حریم هوایی کشور پاسخ خواهد داد.
منابع محلی از شنیده شدن صدای انفجار در بندر ماهشهر خبر دادند که مدتی بعد مشخص شد صدای انفجار ناشی از هدف قرار گرفتن یک پرنده 

ناشناس، توسط پدافند هوایی ارتش بوده است.

به گزارش ایرنا معاون وزیر امور 
عدم  کنفرانس  حاشیه  در  خارجه 
اشاعه در گفت وگو با یک رسانه 
تهران  انتظار  که  گفت  روسی 
و  نفت  فروش  تضمین  اروپا  از 
دریافت درآمد آن از طریق بانکی 

است.
برای  که  عراقچی  عباس  سید 
کنفرانس  پنجمین  در  شرکت 
سفرکرده،  مسکو  به  اشاعه  عدم 
خبرگزاری  به  گفت وگو  در 
روسی اسپوتنیک گفت که نتایج 
انتخابات رئیس جمهور آمریکا در 
سال آینده میالدی هیچ تأثیری بر 

برنامه ریزی های ایران ندارد.
که  سؤال  این  به  پاسخ  در  وی 
است  ممکن  شرایطی  چه  تحت 
آمریکا به برجام بازگردد، گفت: 
آن ها باید تحریم هایی را که تا به 
کرده اند  وضع  ایران  علیه  امروز 

لغو کنند.
معاون وزیر امور خارجه در پاسخ 
اسپوتنیک  خبرنگار  پرسش  به 

عدم  صورت  »در  اینکه  بر  مبنی 
سوی  از  برجام  تعهدات  انجام 
گام های  اروپایی،  کشورهای 
غنی سازی  درزمینه  ایران  بعدی 
بود؟«،  خواهد  چگونه  اورانیوم 
تصریح کرد: ما بسته به تحوالتی 
گرفت،  خواهد  شکل  که 
هیچ  کرد.  خواهیم  تصمیم گیری 
نمی توانیم  االن  از  را  تصمیمی 

اعالم کنیم.
معاون وزیر امور خارجه همچنین 
درباره توقعات ایران از اروپایی ها 

منافع  باید  گفت:  آمریکا،  و 
که  شود  تأیید  برجام  در  ایران 
ایران  توانایی  بحث  آن  مهمترین 
و  خودش  نفت  فروش  برای 
آن  از  ناشی  درآمدهای  دریافت 
خواهد  بانکی  مبادالت  طریق   از 

بود.
اشاعه  عدم  بین المللی  کنفرانس 
و  سالح  خلع  هسته ای-  )انرژی 
بزرگترین  از  یکی  اشاعه(  عدم 
هسته ای  موضوع  با  کنفرانس ها 
با  روز  سه  مدت  به  که  است 

حضور ۴۰ کشور و ۲۵۰ شخصیت 
بین المللی در مسکو برگزار خواهد 

شد.
نمایندگانی  که  کنفرانس  این  در 
 IAEA، بین المللی  سازمان های  از 
CTBTO، UNODA نیز حضور 
مانند  موضوعاتی  داشت  خواهند 
و  روسیه  بین  تسلیحات  کنترل 
آمریکا،  جنبه های مختلف برنامه 
)برجام(  مشترک  اقدام  جامع 
عدم   - خاورمیانه  تنش های   –
هسته ای  سالح  خلع  در  پیشرفت 
موضوعات  سایر  و  شمالی  کره 
مرتبط موردبحث و تبادل نظر قرار 

خواهد گرفت.
ریابکوف«  پنل »سرگئی  این  در 
روسیه،  خارجه  وزیر  معاون 
سرویس  دبیرکل  اشمید«  »هلگا 
و  اروپا  اتحادیه  خارجی  اقدام 
دپارتمان  مدیرکل  کونگ«  »فو 
سالح  خلع  و  تسلیحات  کنترل 
وزارت خارجه چین نیز سخنرانی 

می کنند.

تحوالت تجاری مثبت بین چین و 
آمریکا، ریسک پذیری در بازار را 
را  امن  سرمایه  برای  تقاضا  و  باال 
پایین آورد تا قیمت طال ۲ درصد 

سقوط کند.
به گزارش خبرنگار مهر به نقل از 
تحوالت  درحالی که  سی ان بی سی، 
آمریکا  و  چین  بین  مثبت  تجاری 
ریسک پذیری در بازار را باالبرده، 
تقاضا برای سرمایه امن پایین آمد 
و قیمت طال دو درصد سقوط کرد.
دادند  خبر  مقامات  که  پس ازاین 
کردند  توافق  آمریکا  و  چین 

یکدیگر  بر  شده  وضع  تعرفه های 
را به عنوان بخشی از توافق تجاری 
فاز یک خود بردارند، سهام جهان 

جهش کرد و دالر تقویت شد.
طال  اونس  هر  نقدی  خرید  قیمت 
 ۱۴۶۸.۵۱ تا  اسپات گلد(  )شاخص 

دالر سقوط کرد تا بزرگترین افت 
 ۲۰۱۷ می  ماه  از  قیمت  هفتگی 
تاکنون را رقم بزند. بر این اساس، 
معامالت  در  شاخص  این  قیمت 
پایین ترین سطح یک ماهه خود  تا 

افت کرده بود.
اونس  هر  پیش خرید  قیمت 
دو  سقوط  از  پس  آمریکا،  طالی 
و  کرد  رشد  درصد   ۰.۲ درصدی، 

به ۱۴۶۹.۸۰ دالر رسید.

از  مرکزی  بانک  رئیس کل 
داد  خبر  پویا  رمز  فعال سازی 
بانک،   ۳۰ از  بیش  گفت:  و 
شروع  را  پویا  رمز  فعال سازی 
هوشمند  دلیل  به  اما  کرده اند، 
اجباری  موبایل ها،  از  خیلی  نبودن 
کردن استفاده از رمز پویا در حال 

حاضر مقدور نیست.
جدید  پست  در  همتی  عبدالناصر 
با  مقابله  درباره  را  نکاتی  خود 
فعال سازی  همچنین  و  فیشینگ 

رمز پویا ارائه کرد.
وی در متن یادداشت خود نوشت: 
برای  انجام گرفته  اقدامات  درباره 
زیر  نکات  فیشینگ  با  مقابله 

قابل ذکر است:
اطالعات  از  مسئولیت حفاظت   .۱
و  بوده  بانک ها  به عهده  مشتریان 
هرگونه ضرر و زیان وارده از این 
آن ها  عهده  به  مشتریان  به  ناحیه 

است.
درباره  اطالع رسانی  بانک ها،   .۲
مزایای استفاده از رمز پویا را آغاز 
کرده اند. در حال حاضر رمز ایستا 
فعال هستند و  و رمز پویا توأمان 
دلیل  به  مشتریان  دلیل،  همین  به 
رمز  از  می دهند  ترجیح  راحتی 

ایستا استفاده کنند.
به گونه ای  بایستی  ایستا،  رمز   .۳

نگرانی  موجب  که  شود  غیرفعال 
روزانه  دریافت  در  مشتریان، 
نشود  خدمت  میلیون   ۱۰ از  بیش 
هنوز  بانک ها  از  تعدادی  نیز  و 
انطباق  برای  شاهکار  سرویس  به 
مشتریان  موبایل  و  ملی  شماره 

خود، متصل نیستند.
به موازات  ایران  بانک مرکزی   .۴
رصد  با  پیشگیرانه،  الزم  اقدامات 

مرتب شبکه های اجتماعی و پایش 
کشور  پرداخت  شبکه  درگاه های 
نظیر  نهادهایی  با  تعامل  نیز  و 
دادستانی، پلیس فتا و مرکز ماهر، 
اقدام به مسدودسازی تعداد زیادی 

سایت های جعلی نموده است.
فعال سازی  بانک،   ۳۰ از  بیش   .۵
اما  کرده اند،  شروع  را  پویا  رمز 
از  خیلی  نبودن  هوشمند  دلیل  به 
استفاده  کردن  اجباری  موبایل ها، 
از رمز پویا در حال حاضر مقدور 

نیست.
سیستم  یک  مرکزی  بانک   .۶
را  پیامک  بر  مبتنی  متمرکز 
لیکن،  است،  نموده  راه اندازی 
تا  آن  به  بانک ها  کلیه  اتصال 
دارد.  الزم  زمان  دی ماه  ابتدای 
الزم  اطالع رسانی  مرکزی  بانک 
هم وطنان  به  را  خصوص  این  در 

عزیز انجام خواهد داد.

اروپا  که  گفت  آلمان  صدراعظم 
به  باید  واکنشی  چه  نمی داند  هنوز 
تعهدات  کاهش  چهارم  گام  آغاز 

برجامی ایران نشان دهد.
به گزارش ایسنا، به نقل از روزنامه 
مرکل،  آنگال  نیویورک تایمز، 
صدراعظم آلمان در واکنش به آغاز 
گام چهارم کاهش تعهدات برجامی 
تصمیم  هنوز  اروپا  گفت:  ایران 
تصمیم  به  چگونه  که  است  نگرفته 
ایران مبنی بر ازسرگیری غنی سازی 
محدود  برجام  مطابق  که  اورانیوم 
شده بود، واکنش نشان بدهد اما هر 

قدمی که تهران برمی دارد، اوضاع را 
سخت تر می کند.

اظهارات  این  ایسنا،  گزارش  به 
می شود  مطرح  این  پی  در  مرکل 
چهارشنبه  روز  کشورمان  که 
کاهش  برای  خود  گام  چهارمین 
گازدهی  با  برجامی اش  تعهدات 
آغاز  را  سانتریفیوژ   ۱۰۴۴  به 

کرد.
گفت:  دراین باره  رئیس جمهور 
و  آمریکا  سیاست های  خاطر  به 
به زودی  فردو  سایت  متحدانش، 

به طور کامل فعالیت می کند.

دارای  ایرانی  برق  مهندس  یک 
اقامت دائم در آمریکا متهم شده که 
ایران  به  را  حساسی  تجاری  اسرار 

منتقل کرده است.
 :NPR از نقل  به  فارس  خبرگزاری 
شده  متهم  آمریکا  مقیم  ایرانی  یک 
است که اسرار تجاری حساسی را از 

آمریکا به ایران ارسال کرده است.
امین حسن زاده، مهندس برق و دارای 
سال  از  که  آمریکا  در  دائم  اقامت 
2010 در این کشور زندگی می کند 
متهم است که اسرار تجاری حساسی 
را برای برادر خود در ایران فرستاده 

است.
که  هستند  مدعی  آمریکایی ها 
ایران  فضای  و  هوا  در  پیش تر  وی 

فعالیت داشته و از سال 2011 نیز 
پیمانکاری  شرکت های  برخی  در 
نظامی در آمریکا مشغول به کار شده 
است. وی از سال 2015 نیز در یک 
شرکت که نامش ذکر نشده فعالیت 
داشته و اطالعات حساس پروژه های 
فرستاده  ایران  به  را  شرکت  این 

است.
امین  آمریکایی،  مقامات  ادعای  به 
سینا  به  را  اطالعاتش  حسن زاده 
حسن زاده منتقل کرده که وی نیز با 
مقامات نظامی ایران در ارتباط است.
می گویند؛  آمریکا  قضایی  مقامات 
فایل  صدها  تاکنون  حسن زاده 
فرستاده  ایران  در  برادرش  به   را 

است.

است،  حاکی  حوادث  اخبار 
سرپرست  کیهانی  حجت االسالم 
شهرستان  اسالمی  تبلیغات 
جریان  در  کبودرآهنگ 
توسط  دختر  دو  به  امربه معروف 
خودروی  با  و  آن ها  از  یکی 
مجروح  و  گرفته  زیر   شخصی 

شد.
کیهانی  حجت االسالم  رویداد۲۴: 
اسالمی  تبلیغات  سرپرست 
به  که  کبودرآهنگ  شهرستان 
خاطر امربه معروف دو خانم که در 
توسط  و  بودند  حال سگ گردانی 
یکی از آن ها با خودروی شخصی 
زیر گرفته شد، به تشریح جزئیات 

ماجرا پرداخت.
وی بابیان اینکه در حین بازگشت 
خودروی  یک  دیدم  منزل  به 
شاسی بلند در ورودی محوطه منزل 
پارک  خاطر  به  و  شده  پارک  ما 
است،  کرده  معبر  سد  نادرست 
گفت: به همین خاطر از خودروی 
خودم پیاده شدم و اطراف را نگاه 
پیدا  را  آن  صاحب  شاید  کردم 
کنم، اما خبری از ایشان نشد، حتی 
صاحب  تا  شدم  منتظر  هم  مدتی 
خودرو بیاید و آن را جای دیگری 
خبری  هم  باز  ولی  کند،   منتقل 

نشد.
اطراف  در  اینکه  بابیان  کیهانی 
به  پارک هست که  ما یک  منزل 
آنجا رفتم تا شاید صاحب خودرو 
پارک  داخل  گفت:  کنم  پیدا  را 
گردانی  سگ  حال  در  خانم  دو 

مطمئن  و  پرسیدم  وقتی  بودند، 
آن هاست  به  متعلق  خودرو  شدم 
به جای  را  آن  کردم  درخواست 

دیگری منتقل کنند.
به  آرام  بابیانی  هم  بعد  افزود:  وی 
آن ها گفتم »چون مردم و کودکان 
می کنند  رفت وآمد  پارک  این  در 
داخل  را  حیوانات  این  است  بهتر 

پارک نیاورید«.
اسالمی  تبلیغات  سرپرست 
بابیان  کبودرآهنگ  شهرستان 
برای  خواستم  آن ها  از  اینکه 
محل، سگ  آلودگی  از  جلوگیری 
را به جاهای دیگری که تردد مردم 
انتقال دهند گفت: در  کمتر است 
این حین یکی از آن خانم ها شروع 
شما  که  گفت  و  کرد  فحاشی  به 

چه کاره اید؟
وی ادامه داد: در آن هنگام حرفی 
تماس   ۱۱۰ پلیس  با  تنها  و  نزدم 
پلیس  کنید  صبر  گفتم  گرفتم، 
کسی  چه  کند  بررسی  و  بیاید 
به  شروع  باز  اما  است،  مقصر 
فحش های  هم  آن  کردند  فحاشی 
رکیک، بعد هم سوار ماشین شدند 
با سرعت گاز آن را گرفتند و  و 

به من زدند.
وقتی  اینکه  به  تأکید  با  کیهانی 
شدم،  گرفته  زیر  خودرو  توسط 
پرت شدم و سرم گیج رفت افزود: 
که  فرار  حین  در  خودرو  صاحب 
به  می کرد  رانندگی  هم  با سرعت 
چند خودرو هم ضربه زد و آسیب 

رساند.

صابر سهرابی دبیر شورای فرهنگ 
برگزاری  به  اشاره  با  استان  عمومی 
هجدهمین دوره آزمون سراسری حفظ 
جزئیات  تشریح  به  قرآن  مفاهیم  و 
و  پرداخت  آزمون  این  از  بیشتری 
گفت: این آزمون در دو بخش کتبی 
و الکترونیکی به همت معاونت قرآن 
ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  عترت  و 

اسالمی برگزار می شود.
از  نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
عمومی  روابط  و  اطالع رسانی  پایگاه 
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  کل  اداره 
استان فارس، صابر سهرابی، به تشریح 
دوره  هجدهمین  از  بیشتری  جزئیات 
آزمون سراسری حفظ و مفاهیم قرآن 
و  پرداخت  جاری  سال  در  کریم 
از ۲۰  آزمون  این  در  ثبت نام  گفت: 

آبان ماه جاری آغاز می شود.
بخش  دو  در  آزمون  این  افزود:  وی 
کتبی و الکترونیکی به همت معاونت 
و  فرهنگ  وزارت  عترت  و  قرآن 
همزمان  به صورت  و  اسالمی  ارشاد 
فارس  استان  نقاط  تمام  در  سراسری 

برگزار می شود.
آزمون  این  اجرای  از  هدف  سهرابی 
کیفی  و  کمی  ارزیابی  و  سنجش  را 
عملکرد آموزشی مؤسسات و مراکز 
میان  در  انگیزه  ایجاد  کشور،  قرآنی 
نوجوانان  به ویژه  جامعه  مردم  عموم 
معارف  فراگیری  برای  جوانان  و 
قرآن و عترت،  راهبری آموزش های 
قرآن و عترت در مؤسسات و مراکز 
و  نخبگان  معرفی  و  شناسایی  قرآنی، 
به ویژه  قرآنی  درخشان  استعدادهای 
و  نوجوانان و جوانان  در گروه سنی 
جامع  بانک  تکمیل  و  به روزرسانی 
اطالعات قرآنی در رشته های مختلف 

آموزش قرآن و عترت عنوان کرد.
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
در  آزمون  این  کرد:  اظهار  فارس 
رشته   ۱۵ و  امتحانی  گروه  چهار 
قرآن،  ترجمه  و  مفاهیم  گروه  شامل 
گروه  )ع(  اهل بیت  معارف  گروه 
آموزش های  گروه  و  قرآن  حفظ 

الکترونیک برگزار می شود.
ترجمه  و  مفاهیم  گروه  گفت:  وی 
سوره  تفسیر  رشته های  شامل  قرآن 
بقره از کتاب تفسیر نمونه و ترجمه 
و درک معانی سوره بقره از مصحف 
است  متداول  ترجمه های  با  شریف 
نیز  )ع(  اهل بیت  معارف  گروه  و 
از  نهج البالغه  ترجمه  و  حفظ  شامل 
خطبه  و  نهج البالغه  اول  حکمت   ۵۰
۱۹۳ و حفظ و ترجمه صحیفه سجادیه 
 ۱۰ از  )ع(  سجاد  امام  نیایش های  و 
دعای اول صحیفه سجادیه و مناجات 
هم  حفظ  گروه  و  بوده  عشر  خمس 

شامل ۹ رشته حفظ جزء ۳۰، جزء 
 ۱۰ اول،  جزء  پنج  بقره،  سوره  اول، 
جزء اول، ۱۵ جزء اول، ۲۰ جزء اول، 
۲۵ جزء اول و حفظ کل از مصحف 

شریف است.
سبک  رشته  دو  شد:  یادآور  سهرابی 
زندگی و سیره معصومین یک و ۲ در 
سامانه مجازی نورالمجتبی و روخوانی 
قرآن کریم در سامانه مجازی حامیم 
برگزار  الکترونیکی  به صورت 

می شوند.
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
آزمون  برگزاری  زمان  فارس 
روزهای  را  الکترونیکی  رشته های 
چهارشنبه و پنج شنبه، ۲۵ و ۲۶ دی ماه 
روز  را  کتبی  رشته های  آزمون  و 
جاری  سال  بهمن ماه  سه  پنج شنبه، 
کتبی  آزمون  گفت:   و  کرد  اعالم 
تعداد  که  شهرستان هایی  تمامی  در 
باشد،   نفر   ۳۰ حداقل  آن  داوطلبان 

برگزار می شود.
وی بابیان اینکه در تمامی شهرستان ها 
دارد،  وجود  امتحانی  حوزه  فقط یک 
رشته های  تمامی  در  شرکت  گفت: 
آزمون برای همه داوطلبان مرد و زن، 
آزاد  سنی  محدودیت  هرگونه  بدون 
هر  اینکه  بر  تأکید  با  سهرابی  است. 
داوطلب می تواند در هر گروه امتحانی 
تنها یک رشته را انتخاب کند، گفت: 
آزمون به صورت کتبی و الکترونیکی 

برگزار می شود.
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
در  شرکت  اینکه  بر  تأکید  با  فارس 
برگزاری  عوامل  برای  کتبی  آزمون 
شهرستان ها  و  استان ها  در  آزمون 
ممنوع است، گفت: عوامل برگزاری 
آزمون در صورت تمایل می توانند در 
آزمون  الکترونیکی  رشته های  گروه 

شرکت خواهند کرد.
تفسیر  رشته  به جز  اینکه  بابیان  وی 
تمام رشته های آزمون  بقره در  سوره 
می شود،   برگزار  کتبی  به صورت  که 
و  ثبت نام  جهت  عالقه مندان  افزود: 
پایگاه  به  می توانند  کارت  دریافت 
 www.quranedu.ir اینترنتی 

مراجعه کنند.
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
این  در  ثبت نام  هزینه  میزان  فارس 
آزمون را هفت هزار تومان برشمرد و 
گفت: پس از اعالم نتایج آزمون، به 
به قیدقرعه جوایز  برگزیدگان آزمون 

نقدی اهدا می شود.
در  قبولی  تأکید کرد: حدنصاب  وی 
و  حفظ  سراسری  آزمون  هجدهمین 
آزمون کتبی  در  قرآن کریم  مفاهیم 
 ۸۰ الکترونیکی  آزمون  در  و   ۷۰ 

است.

 تشریح جزئیات برگزاری هجدهمین دوره آزمون 
سراسری حفظ و مفاهیم قرآن؛

 آزمون سراسری حفظ و مفاهیم 
قرآن ۲۰ آبان ماه اعالم شد

علم الهدی: 
 برخالف کشور های دیگر، ما آغاز جنگ 

را جشن می گیریم نه پایان آن را!

مرکل: 
 اروپا هنور نمی داند چه واکنشی 
به اقدام برجامی ایران نشان دهد

 متهم شدن یک ایرانی به انتقال 
اسرار تجاری آمریکا

 دو دختر با خودروی شاسی بلند 
 یک روحانی را در کبودرآهنگ 

همدان زیرگرفتند

نقد و تحلیل خبر
گروه نقد و تحلیل خبر روزنامه طلوع

تحلیل این خبر را در ستون سمت 
راست بخوانید

از هر دری کالمی

فرمانده پدافند هوایی ارتش:

عراقچی: 

در بازارهای جهانی رخ داد؛

همتی: 

مدیرعامل بانک توسعه تعاون:

در بازارهای جهانی رخ داد؛


