
مهاجرانی که "خوتکا فسنجان" می شوند!

چگونگی پوشش بیمه ای »زنان خانه دار« اعالم شد

لوح های هخامنشی در سد آخر آمریکا

"لیست قرمز" در دست تکمیل

شکارچیان در کمین خوتکاهای سفید، بالفاصله با ورود این گروه از پرندگان 
آنها را شکار و در بازارهای رشت در معرض فروش گذاشتند.

به گزارش ایسنا، اصغرخودکار رئیس اداره محیط زیست رشت گفت: خوتکای پرسفید 
اولین گروه از پرندگان مهاجر به تاالبهای شمالی کشور است که هر سال در اواخر 
مرداد و شهریورماه به زیستگاههای استان گیالن مهاجرت می کنند. وی با اشاره به اینکه 

سودجویان به محض ورود این پرندگان به طمع فروش آنها برای شکار اقدام می کنند، 
افزود: امروز مامورین یگان حفاظت محیط زیست شهرستان رشت در اجرای پایش 
بازارهای محلی رشت تعداد هفت قطعه پرنده وحشی خوتکای پرسفید را کشف و ضبط 
کردند. خودکار خاطرنشان کرد: یگان محیط زیست شهرستان رشت ضمن اعالم آمادگی 
کامل از نیروهای مردمی و حامیان حیات وحش هم جهت جلوگیری از تخلفات شکار 
غیرمجاز استمداد می کند. متخلفین براساس قانون شکار و صید تحت پیگرد قضایی 
قرار می گیرند و پرندگان کشف و ضبط شده پس از معاینه دامپزشک اداره کل در 
زیستگاه هایشان رهاسازی خواهند شد. به گزارش ایسنا، خوردن خوتکا فسنجان یکی 
از دالیلی است که مردم برای خرید خوتکا به بازار می روند، این در حالیست که شکار و 
فروش هر گونه پرنده مهاجر در بازار ممنوع است. انتقال بیماری آنفوالنزای پرندگان یکی 
از خطراتی است که خریداران خوتکاها را تهدید می کند. مطمنا مردم با آگاهی از این 

اطالعات از خرید این پرندگان خودداری خواهند کرد. 

سازمان تأمین اجتماعی به منظور توسعه بیمه به تمامی افراد جامعه و 
بهره مندی آنان از حمایتها و تعهدات قانونی، زنان خانه دار را بر اساس 

مقررات بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد، تحت پوشش قرار می دهد.
به گزارش ایسنا، زنان خانه داری که تاکنون بیمه نشده اند، می  توانند در صورت 
تمایل مشمول مقررات بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد قرار گرفته و از حمایتها و 

تعهدات قانونی مربوطه بهره  مند گردند.
برای  قرارداد  عقد  و  درخواست  پذیرش  اساس، حداکثر سن جهت  این  بر 
زنان، ۵۰ سال تمام در زمان ارائه تقاضا است؛ در غیر این صورت، متقاضی باید 
معادل مازاد سنی مقرر دارای سابقه پرداخت حق بیمه قبلی نزد سازمان تأمین 

اجتماعی باشد.
همچنین کلیه زنانی که حداقل ۱۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشند، 

بدون رعایت شرط سنی تقاضای آنان پذیرفته خواهد شد.
گفتنی است، نرخ پرداخت حق بیمه و حمایت های بیمه ای زنان خانه دار به صورت، 
١٤درصد )١٢ درصد سهم بیمه شده + ٢ درصد سهم دولت( شامل بازنشستگی 
و فوت بعد از بازنشستگی، نرخ پرداخت حق بیمه ١٦درصد )١٤درصد سهم بیمه 
شده+ ٢درصد سهم دولت( شامل بازنشستگی و فوت قبل و بعد از بازنشستگی و نرخ 

پرداخت حق بیمه ٢٠درصد )١٨درصد سهم بیمه شده+ ٢درصد سهم دولت( شامل 
بازنشستگی، فوت و ازکارافتادگی است.

همچنین بیمه شدگان زنان خانه دار می توانند با پرداخت حق سرانه درمان )به 
ازای هر نفر ۴۴ هزار تومان در سال ۹۷( برای خود و افراد تحت تکفل با دریافت 
دفترچه درمانی از کلیه امکانات مراکز درمانی ملکی سازمان تأمین اجتماعی در 
سراسر کشور و نیز امکانات مراکز تشخیصی، درمانی و دارویی طرف قرارداد این 

سازمان استفاده کنند.
به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، گفتنی است، میزان 
سهم بیمه شده از هزینه درمان که فرانشیز نامیده می شود، برای خدمات پزشکی 

سرپایی ۳۰درصد و برای خدمات درمانی بستری ۱۰درصد است.
سازمان تأمین اجتماعی در راستای اجرای طرح تکریم ارباب رجوع، روانسازی 
اندازی  اقدام به راه  افزایش رضایتمندی مخاطبان،  امور، پاسخگویی سریع و 
بیمه  برای  بیمه  حق  پرداخت  برگ  صدور  غیرحضوری)اینترنتی(  سرویس 
شدگان زنان خانه دار نموده است و بیمه شدگان می توانند با مراجعه به آدرس 
اینترنتی www.samt.tamin.ir نسبت به صدور برگ پرداخت و همچنین 

پرداخت حق بیمه خود اقدام نمایند.

"دفتر کنترل دارایی های خارجی آمریکا" آخرین 
سد ورود لوح های هخامنشی به ایران است، که ۸۳ 
سال پیش براساس مصوبه وقت دولت، برای مطالعه 
به آمریکا رفت با وجود انجام اقدامات اولیه سازمان 
میراث فرهنگی، اکنون منتظر جواب این نهاد است 
تا با صدور مجوزهای الزم، به ایران برگردانده شود.

معاون   - طالبیان  محمدحسن  ایسنا،  گزارش  به 
میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی 
اولیه  با وجود آن که کارهای  و گردشگری - می گوید: 
اما  انجام شده است  ایران  به  الواح هخامنشی  استرداد 
برای تحقق این مهم در انتظار جواب اوفک )دفتر کنترل 
دارایی های خارجی آمریکا( هستیم تا مجوزهای الزم برای 

بازگشت الواح هخامنشی را صادر کند.
نیز  مؤسسه شرق شناسی شیکاگو  این که  بیان  با  او 
است،  را مطرح کرده  آثار  بسته بندی  مانند  بهانه هایی 
باید  الواح  همه  که  داریم  تاکید  همیشه  ما  می گوید:  
همزمان به ایران برگردند، چون درحال حاضر حدود دو تا 
سه هزار لوح بسته بندی شده است اما براساس تخمین ما 
۱۲ هزار لوح سالم و تعداد زیادی از قطعات شکسته باید 

در یک محموله به ایران برگردانده شوند.
وی با اشاره به شماره گذاری تمام لوح ها، اظهار می کند: 
به محض آنکه "اوفک" اجازه الزم را صادر کند، حاضر 
آمریکا  به  ایران  از  را  کارشناسان  از  تعدادی  هستیم 
بفرستیم تا در کار بسته بندی و تحویل گیری الواح کمک 

کنند.
طالبیان اما معتقد است: هر چند بسته بندی کامل آثار 
و تحویل آنها تا در موزه ملی ایران ازجمله مسئولیت های 
موسسه شرق شناسی آمریکاست، اما با توجه به شرایط 

موجود و مشکالتی که در حوزه بیمه با آن روبه رو هستیم،  
ترجیح می دهیم به محض آنکه مجوز از گمرک آمریکا 
صادر شد، الواح هخامنشی را به ایران بازگردانیم، این کار 

در اولویت ما قرار دارد.
او همچنین درباره وضعیت بیمه لوح های هخامنشی 
می افزاید: با توجه به شرایط موجود، بیمه های آمریکا این 
الواح را در بازگشت به ایران بیمه نمی کنند. مسائلی در این 
زمینه مطرح شده است، همان طور که توانستیم راهکاری 
برای بازگشت سردیس سرباز هخامنشی به ایران پیدا 
کنیم، راه هایی نیز برای بازگشت سریع تر الواح هخامنشی 

به ایران پیدا می کنیم.

فاز اول »لیست قرمز« آثار تاریخی تکمیل شده
فرهنگی  میراث  سازمان  فرهنگی  میراث  معاون 
همچنین درباره آخرین وضعیت پرونده های در دست 
بررسی بخش حقوقی سازمان برای استرداد آثار تاریخی 
ایران در دیگر کشورها و عملکرد »لیست قرمز« می گوید: 
در حال حاضر با همه کشورها تعامل خوبی نداریم که 
بخواهیم در این حد پیگیری کنیم، معموال کشورهایی 
کشور  به  را  اثری  دولتی  تفاهم نامه های  براساس  که 
معرفی  به  خود  کاتالوگ های  در  کرده اند  منتقل  خود 
اثار موزه ای شان می پردازند، که ان ها مشکلی ندارند، اما 
نمی توانیم قضاوت کنیم اکنون در کدام موزه در کدام 

کشور چه آثاری از ایران به صورت غیرقانونی رفته است.
طالبیان با این وجود تاکید می کند: آن چه که مسلم 
است قطعاِت آثاری تاریخی از کشور بیرون رفته اند و در 
بسیاری از زیرزمین های موزه دنیا این قطعات را نگه داری 
باید روند بازپس گیری آن ها را به تدریج  اما  می کنند، 

پیگیری کرد، هنوز اطالعاتمان کامل نیست.
وی با بیان این که تاکنون مرحله ی اول تهیه ی »لیست 
قرمز« که شامل یکسری آئین نامه بوده انجام شده است، 
بیان می کند:این لیست برای موزه های زیرنظر سازمان 
است،  تهیه  در حال  ایکوم  موزه های  و  میراث فرهنگی 
اما هنوز دو فاز دیگر آن در حال انجام است که باید با 

همکاری ایکوم جهانی تکمیل شود.
او ادامه می دهد: تهیه لیست قرمز یک فرمت دارد و در 
سه فاز معموال تهیه می شود. که اکنون فاز اول به زبان 
فرانسوی در دست اماده شدن است و باید کلیات آن را 
آماده کرد، در این زمینه  با همکاران ایکوم کشور فرانسه  

ارتباط داریم.

 اجالس اوراسیا فرصتی مهم
برای همکاری پارلمانی است

در مذاکره با آمریکا را 
نبسته ایم
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بازار بورس در انتظار اخبار خوش سیاسی
چرا بازار سرمایه افول کرد؟

 پس از گذشت ماه های طالیی بازار بورس به نظر می رسد روز های افول فرا 
رسیده است. بازار سرمایه در روز های گذشته شاهد نوسان، هیجان و باال و 
پایین هایی بوده است. پس از رشد های عجیب و غریب از ابتدای سال تاکنون 
حاال شاخص ها سقوط می کنند. گفته می شود کاهش نرخ دالر تاثیر به سزایی 

در نوسان های اخیر داشته است. البته دالر تنها عامل نیست بلکه عوامل دیگر 
در این وضعیت نقش دارند. 

"اف   به  نظام  رویکرد  اصلی اند.  بازیگر  عوامل سیاسی  حاال  دالر  توقف  با 
ای تی اف"، اعمال تحریم های نفتی، نقشه راه ارپا برای ادامه برجام و ... هر 

یک می تواند بر وضعیت بازار سرمایه اثر متفاوتی بگذارد. یک تحلیلگر بازار 
سرمایه معتقد است که حاال فقط اخبار خوش سیاسی می توانند باز هم بازار 

را به اوج برسانند.   

Etehademelat

 کارت سوخت؛ ابزار مقابله با قاچاق
و مصرف بی رویه بنزین

آنچه در سوریه رخ می دهد جدای از 
"معامله قرن" نیست

هم شاگردی سالم

»زنگ ها برای که به صدا درمی آیند؟!«

FATF دیروز برجام امروز

 کارت سوخت، بهترین کارآمدی را در مدیریت مصرف سوخت
داشته است

بشار اسد: توافق ادلب "موقتی" است

 جوانترین گلزنان تاریخ لیگ برتر را
بشناسیم

 بی تاثیری دستورات مدیریت بحران
در بحران های اخیر

 سناریو تکراری
حاشیه سازان
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به بهانۀ نودمین زادروز سهراب سپهری

تولدت مبارک؛ آقای شاعر سکوت و تماشا!


