
جلسات ستاد اطالع رسانی اقتصادی دولت به صورت هفتگی برگزار می شودپیام خبر2
رئیس ستاد اطاع رسانی و تبلیغات اقتصادی دولت گفت: هر دستگاهی متولی مواضع خود است 
ما تنها سیاستگذار و هماهنگ کننده هستیم. در جلسه امروز تصویب شد که هر دستگاه برای خود 
یک مسئول برای پاسخگویی داشته باشد.
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از  جمعـی  و  خارجـه  امـور  وزیـر  ظریـف  جـواد  محمـد 
و  اخبـار  آخریـن  بررسـی  بـرای  شـنبه  سـه  معاونانـش 
تحوالت بین المللی در کمیسـیون امنیت ملی و سیاسـت 

خارجـی مجلـس شـورای اسـامی حضـور مـی یابنـد.
از  جمعـی  و  خارجـه  امـور  وزیـر  ظریـف  جـواد  محمـد 
و  اخبـار  آخریـن  بررسـی  بـرای  شـنبه  سـه  معاونانـش 
تحـوالت بیـن المللـی در کمیسـیون امنیـت ملـی مجلس 

یافـت. خواهنـد  حضـور 
وضعیـت حمـل و نقـل بیـن المللـی کشـور با حضـور وزیر 
راه و شهرسـازی و جمعـی از مسـووالن بانـک مرکـزی در 

جلسـه روز یکشـنبه ایـن کمیسـیون بررسـی می شـود.
سـفیران  بـا  مشـترک  نشسـت  دربـاره  اندیشـی  هـم 
کشـورهای اروپایـی یکشـنبه در ایـن کمیسـیون برگزار می 

شـود.
پیـش نویـس طـرح اصـاح مـاده 9۸9 قانـون مدنـی بـا 
حضـور مسـووالن ذی ربـط در جلسـه روز یکشـنبه ایـن 
کمیسـیون بررسی می شـود.همچنین وزیر جهادکشاورزی 
هفتـه بـرای پاسـخ بـه سـوال 11 نماینـده در جلسـه روز 
سـه شـنبه کمیسـیون کشـاورزی مجلس شـورای اسامی 

حضـور مـی یابد.

ظریف به کمیسیون امنیت 
ملی مجلس می روند

امیـد  ارتقـای  و  حفـظ  رییس جمهـور، 
تریـن  عمـده  را  عمومـی  اعتمـاد  و 
وظیفـه پیـش روی دولـت و دلسـوزان 
کشـور دانسـت و تاکیـد کـرد: دولـت و 
همـه جناح هـای سیاسـی و نهادهـا و 
و کشـور،  نظـام  مختلـف  بخش هـای 
بایـد حفـظ و ارتقـای امیـد و اعتمـاد 
عمومـی را به عنـوان مهم ترین سـرمایه 
کشـور و نظـام، اصلی ترین مسـاله خود 
والمسـلمین  االسـام  حجـت  بداننـد. 

در  چهارشـنبه  عصـر  روحانـی  حسـن 
سیاسـی  فعـاالن  از  جمعـی  دیـدار 
از حمایـت  بـا قدردانـی  اصـاح طلـب 
هـا و تـاش هایی کـه فعاالن سیاسـی 
هـای  دولـت  قبـال  در  طلـب  اصـاح 
گفـت:  داشـتند،  دوازدهـم  و  یازدهـم 
دوسـتان اصـاح طلـب را همـراه دولت 
هـای یازدهـم و دوازدهم دانسـته و می 
دانم.رئیـس جمهور افـزود: علت ورودم 
بـه انتخابـات سـال 92 این بـود که باور 

داشـتم بایـد کشـور را از آن شـرایط و 
بـن بسـت بوجـود آمده نجـات داد، چرا 
کـه در آن مقطـع ایـران را بـه بهانه های 
واهـی نـه تنها بـا آمریـکا، بلکه بـا اروپا 
و دیگر کشـورها و شـورای امنیت درگیر 
کـرده بودند. در این نشسـت تعدادی از 
فعاالن سیاسـی اصاح طلـب حاضر در 
جلسـه نیـز به بیان دیدگاه هـا و نظرات 
عمـده  از  بخشـی  پرداختنـد کـه  خـود 
تریـن محورهـای این نظـرات؛ ضرورت 
تـاش و توجـه بیش از پیـش دولت و 
دلسـوزان کشـور به حفـظ و ارتقای امید 
و اعتمـاد عمومـی بـه عنـوان مهم ترین 

سـرمایه کشـور و نظـام بـود.

توقعات از دولت 

باید متناسب با شرایط باشد

رهبر انقالب:
ملت سیلی دیگری به آمریکا 

خواهد زد

رهبــر معظــم انقــاب اســامی فرمودنــد: ملــت ایــران بــا شکســت دادن تحریــم 
ســیلی دیگــری بــه آمریــکا خواهــد زد.

ــکوه  ــم و پرش ــاع عظی ــامی در اجتم ــاب اس ــر انق ــه ای رهب ــت هللا خامن آی
بســیجیان در ورزشــگاه یکصــد هــزار نفــری آزادی بــا تأکیــد بــر اینکــه جوانــان، 
راه حــل مشــکات کشــور هســتند، بــه ارائــه تحلیلــی از شــرایط حســاس کنونــی 
پرداختنــد و افزودنــد: امریکایــی هــا بــا عربــده کشــی، بیــان ســخنان ســخیف و 
تصوراتــی واهــی درصــدد تصویرســازی کامــاً وارونــه از قــدرت خــود و از اوضــاع 
ایــران هســتند امــا مجموعــه عظیــم جوانــان میهــن و ملــت بــزرگ ایــران مــی 
ــه باقیمانــده دشــمن یعنــی  ــاکام گذاشــتن آخریــن حرب ــا ن داننــد کــه بایــد ب
ــر  ــد زد.رهب ــه ان شــاءهللا خواهن ــد ک ــکا بزنن ــه امری ــم، ســیلی دیگــری ب تحری
ــب  ــرت زین ــکوه حض ــی و پرش ــه نوران ــه حماس ــاره ب ــا اش ــامی ب ــاب اس انق
کبــری)س( و حضــرت امــام ســجاد)ع( در جاودانــه کــردن واقعــه عاشــورا به در 
پیــش بــودن ایــام اربعیــن حســینی اشــاره و خاطرنشــان کردند: حماســه بزرگ 
اربعیــن کــه بــا حضــور ملــت ایــران، ملــت عــراق و مســلمانان دیگــر کشــورها هر 
ســال تکــرار مــی شــود پدیــده فــوق العــاده مهمــی اســت کــه بــه فضــل الهــی و 

در هنــگام نیــاز شــدید دنیــای اســام شــکل گرفتــه اســت.

پیام رسـانه

پارلمانبین الملل

الیحه CFT در دستور کار این هفته مجلسناتو باید نگران سیاست های آمریکا باشد
سـخنگوی وزارت امـور خارجـه 
بـا تاکیـد براینکـه دبیـرکل ناتو 
بیـش و پیـش از هـر چیز باید 
یـک  هـای  سیاسـت  نگـران 
جانبـه گرایانـه و خطرنـاک آمریـکا و عـدم پایبندی این 
عضـو ناتـو بـه تعهـدات بیـن المللی خـود باشـد، تاکید 
کـرد: برنامـه موشـکی جمهوری اسـامی ایـران ماهیت 
دفاعـی و بازدارندگـی دارد. بهـرام قاسـمی در واکنـش 
بـه اظهـارات دبیـرکل ناتـو در کنفرانسـی مطبوعاتـی در 
آسـتانه برگـزاری اجـاس وزیران دفاع پیمـان آتانتیک 
خـود  کـه  ایـران  اسـامی  جمهـوری  گفـت:  شـمالی 
بزرگتریـن قربانی پدیده شـوم تروریسـم اسـت، به رغم 

ائتـاف هـای تبلیغاتـی - نمایشـی علیـه جریـان های 
تروریسـتی سـاخته پرداختـه برخی کشـور هـای خاص 
و شـرکای آنـان موثرتریـن نقـش را در پایان بخشـیدن 
بـه حاکمیـت گروههـای تروریسـتی از جملـه داعش در 
منطقـه ایفـا نموده اسـت. وی افزود: بر خـاف اظهارات 
دبیـر کل ناتـو، نقـش سـازنده ایـران در ایجـاد ثبات در 
منطقـه خلیـج فـارس و خاورمیانـه مـورد اذعـان بخش 
اعظـم جامعـه بیـن المللی اسـت و اگر مبـارزه بی دریغ 
ایـران بـا ایـن گـروه هـای افراطی تروریسـتی شـناخته 
شـده نبـود؛ امـروز بسـیاری از کشـور هـا و شـهرهای 

اروپایـی از امنیـت الزم برخـوردار نبودنـد.

ـــورای  ـــس ش ـــدگان مجل نماین
الحـــاق  الیحـــه  اســـامی 
ــامی  ــوری اسـ ــت جمهـ دولـ
کنوانســـیون  بـــه  ایـــران 
بین المللـــی مقابلـــه بـــا تامیـــن مالـــی تروریســـم را 
ـــی و سیاســـت خارجـــی  ـــت مل ـــه کمیســـیون امنی ـــه ب ک
ـــده  ـــاع ش ـــان ارج ـــور کارشناس ـــا حض ـــی ب ـــرای بررس ب
بـــود در دســـتور کار هفتـــه جـــاری دارنـــد. بررســـی طـــرح 
ـــورای  ـــده از ش ـــاده ش ـــک )اع ـــدور چ ـــون ص ـــاح قان اص
ــاح  ــی اصـ ــک فوریتـ ــرح یـ ــی طـ ــان(، بررسـ نگهبـ
ـــت، بررســـی طـــرح  ـــه تابعی ـــوط ب ـــن مرب برخـــی از قوانی
یـــک فوریتـــی اصـــاح مـــاده )2۴2( قانـــون آییـــن  

ـــوری  ـــت جمه ـــت دول ـــه عضوی ـــری، الیح ـــی کیف دادرس
ــای تاییـــد صاحیـــت  ــران در همکاری هـ اســـامی ایـ
ـــور دوم  ـــزارش ش ـــیه، گ ـــیا – اقیانوس ـــگاهی آس آزمایش
کمیســـیون امنیـــت ملـــی و سیاســـت خارجـــی در مـــورد  
ـــای  ـــی نیروه ـــع دریای ـــازمان صنای ـــکیل س ـــه تش الیح
مســـلح، الیحـــه معافیـــت وزارتخانه هـــا و موسســـات 
دولتـــی از پرداخـــت هزینه هـــای ثبتـــی، رد طـــرح 
دهیاری هـــا )در اجـــرای مـــاده )1۴9( و بـــا تقاضـــای 
ـــاده )10۴(  ـــن م ـــان و همچنی ـــر از طراح ـــش از 15 نف بی
آیین نامـــه داخلـــی مجلـــس، طـــرح استفســـاریه 
مـــاده )36( بخشـــی از دســـتور کار مجلـــس اســـت
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عــدم حضــور الیــاس حضرتــی و غامحســین کرباســچی در 
نشســت اصــاح طلبــان بــا رئیــس جمهــور در حالــی صــورت 
مــی گیــرد کــه ایــن دو شــخصیت اصــاح طلب طــی چندماه 
ــت  ــت و نحــوه مدیری ــه دول ــادات را ب ــر بیشــترین انتق اخی

حســن روحانــی داشــته انــد.
نشســت اصــاح طلبــان با حســن روحانــی رییــس جمهوری 
کشــورمان چهارشــنبه شــب )11 مهرمــاه( در محــل ریاســت 
ــن نشســت  ــل توجــه در ای ــه قاب ــزار شــد. کت ــوری برگ جمه
حضــور صفــدر حســینی رئیــس ســابق صنــدوق توســعه ملی 

اســت.
در حالــی در ایــن جلســه بیــش از پنــج عضــو ســابق حــزب 
منحلــه مشــارکت از 22 اصــاح طلــب حاضــر در ایــن جلســه 
شــرکت کردنــد کــه شــخصیت هایی همچــون حجت االســام 
هــادی خامنــه ای، رســول منتجــب نیــا، احمــد حکیمــی پور، 
محســن رهامــی، الیــاس حضرتی و غامحســین کرباســچی 
حضــور نداشــتند.عدم حضــور الیــاس حضرتی و غامحســین 
کرباســچی در نشســت اصــاح طلبــان بــا رئیــس جمهــور در 
ــن دو شــخصیت اصــاح  ــه ای ــرد ک ــی گی ــی صــورت م حال
طلــب طــی چندمــاه اخیــر بیشــترین انتقــادات را بــه دولت و 
نحــوه مدیریــت حســن روحانــی داشــته اند. الیــاس حضرتی 
در جریــان اســتیضاح کراســیان وزیــر اقتصــاد دولــت روحانی 
بــه عنــوان موافــق اســتیضاح نطــق کــرد و گفــت: حــق اش 
بــود آقــای رییــس جمهور، آقــای جهانگیــری ، آقــای نوبخت، 
آقــای ســیف و آقــای نهاوندیــان اســتیضاح مــی شــدند ولــی 

مــا مجبوریــم وزیــر اقتصــاد را اســتیضاح کنیــم.

غیبت معنادار کرباسچی و 
حضرتی در دیدار با روحانی

چشم بازار ارز به رای مجلس
کمیسیون امنیت ملی امروز برای ساز و کار جلسه بررسی CFT تشکیل جلسه می دهد

ــران  ــتن ای ــان پیوس ــان و مخالف موافق
تامیــن  بــا  مقابلــه  بــه کنوانســیون 
در   )CFT( یــا  تروریســم  مالــی 
ماههــای اخیــر در رســانه های رســمی و 
فضــای مجــازی بــه مقابلــه بــا یکدیگــر 
می پردازنــد. مخالفــان پیوســتن بــه 
ــن  ــی را رفت ــیون بین الملل ــن کنوانس ای
اســتعمار  و  زیــر ســلطه غــرب  بــه 
ــن  ــه ای ــاق ب ــان الح ــد و موافق می دانن
الیحــه را راه بــرون رفــت اقتصــاد ایــران 
ــعی  ــته و س ــی دانس ــت کنون از بن بس
ــدگان مجلــس  در متقاعــد کــردن نماین

ــد. ــه آن دارن ــرای رای دادن ب ب
ــرار  ــه پیــش ق ــده هفت ــر اســاس وع ب
اســت روز یکشــنبه نماینــدگان مجلــس 
ایــن  بــه  پیوســتن  خصــوص  در 

کنوانســیون رای گیــری کننــد.
رییــس کمیســیون  پیشــه  فاحــت 
برگــزاری  از  خبــر  ملــی  امنیــت 
ــن  ــاط در ای ــن ارتب ــه ای در همی جلس

اســت. داده  کمیســیون 
و  ملــی  امنیــت  رئیــس کمیســیون 
مجلــس گفــت:  خارجــی  سیاســت 
امــروز جلســه ای در کمیســیون امنیــت 
ملــی بــرای رســیدن بــه ســاز و کار 
ــس  ــر مجل جلســه روز یکشــنبه 15 مه
بــرای بررســی الیحــه الحــاق ایــران بــه 
ــی  ــن مال ــا تامی ــه ب ــیون مقابل کنوانس
تروریســم )CFT( برگــزار می شــود.
در  پیشــه  فاحــت  هللا  حشــمت 
ــا  ــرد: ب ــار ک ــنا، اظه ــا ایس ــو ب گفت وگ
ــه اینکــه قــرار اســت مجلــس  توجــه ب

یکشــنبه آینــده بنــا بــه درخواســت 
ــیون  ــی کمیس ــه میزبان ــدگان و ب نماین
جهــت  را  جلســه ای  ملــی  امنیــت 
کنوانســیون های  و   CFT بررســی 
ــل  ــد، قب ــزار کن ــا FATF برگ ــط ب مرتب
از آن یعنــی در روز شــنبه )14 مهــر( 
جلســه هماهنگــی در  ایــن کمیســیون 

می شــود. تشــکیل 
وی توضیــح داد: ایــن جلســه ســاعت 
ــی  ــت مل ــیون امنی ــل کمیس 12 در مح
ــیون های  ــای فراکس ــور روس ــا حض و ب
حاجــی  یعنــی  مجلــس  سیاســی 
ــراه  ــه هم ــی ب ــارف و جال ــی، ع بابای
ــا  ــس ب ــه مجل ــات رئیس ــو هی دو عض
FATF مخالــف  و  موافــق  نظــرات 

می شــود. برگــزار 
ملــی  امنیــت  کمیســیون  رئیــس 
بــا  مجلــس  خارجــی  سیاســت  و 
ــنبه  ــه روز یکش ــه جلس ــادآوری اینک ی
ــس و  ــن مجل ــل صح ــس در مح مجل
ــورت  ــه ص ــح ب ــا 8 صب ــاعت 6 ت از س
ــرای بررســی CFT تشــکیل  عمومــی ب
در  اســت  قــرار  گفــت:  می شــود، 
جلســه روز یکشــنبه یعنــی قبــل از 
آغــاز جلســه علنــی وزرای اطاعــات 
ــاد،  ــت وزارت اقتص ــه، سرپرس و خارج
ســایر  و  مرکــزی  بانــک  رئیــس 
مســئوالن مربوطــه حضــور پیــدا کننــد. 
همچنیــن صاحبنظــران دانشــگاهی نیــز 
در مجلــس حضــور پیــدا می کننــد.
وی افــزود: مــا می خواهیــم در جلســه 
هماهنگــی بــه ایــن نتیجــه برســیم کــه 
ــت  ــیون صحب ــر فراکس ــر از ه ــد نف چن
بــا حضــور  جلســه  اینکــه  و  کــرده 
پیشــنهاد  شــود.  برگــزار  رســانه ها 

کمیســیون امنیــت آن اســت کــه از هــر 
ــرده  ــت ک ــر صحب ــک نف ــیون ی فراکس
و همچنیــن صاحبنظــران دانشــگاهی 
عمدتــا مخالفــان، نمایندگانــی از مرکــز 
غیــر  پدافنــد  دولــت،  پژوهش هــا، 
ــای درخواســت  ــایر ارگان ه ــل و س عام
ــد.  ــر بپردازن ــار نظ ــه اظه ــز ب ــده نی کنن
تاکیــد مــا حضــور رســانه ها اســت کــه 
هنــوز در ایــن بــاره تعییــن تکلیــف 

ــت. ــده اس نش
مجــددا  پایــان  در  پیشــه  فاحــت 
ــت  ــم جه ــا می خواهی ــرد: م ــد ک تاکی
ــه  ــی ب ــه اعتراض ــر گون ــری از ه جلوگی
ســاز و کاری بــرای اداره جلســه ســاعت 
ــرای بررســی  6 تــا 8 صبــح مجلــس ب
ــد از  ــس بع ــون مجل ــیم چ CFT برس
آن بــه صــورت علنــی وارد بررســی ایــن 
الیحــه شــده و در آن جلســه تعــداد 
ــد. ــت کنن ــد صحب ــدودی می توانن مح

الیحــه CFT یکــی از لوایــح چهــار گانــه 
 )FATF( گــروه اقــدام ویــژه مالــی
اســت و کمتــر از 10 روز بــه پایــان مهلــت 
بــه  توصیــه   41 انجــام  FATFبــرای 
ــادالت  ــفاف شــدن مب ــت ش ــران جه ای

ــده اســت. ــی مان ــی باق ــی و بانک پول

موافقان چه می گویند؟
حــزب  مقــام  قائــم  منصــوری  آذر 
اتحــاد ملــت در گفــت و گــو بــا ایســنا 
ــت برخــی  ــت مخالف ــا عل ــاط ب در ارتب
ــانی  ــد کس ــح FATF می گوی ــا لوای ب
کــه مــی خواهنــد در جهــت شــفافیت 
هــر چــه بیشــتر مبــادالت ارزی کشــور 
 FATF تــاش کننــد، نمــی تواننــد بــا
 FATF مخالفــت کننــد. الحــاق بــه

بــه طــور قطــع در کنــار شــفافیت 
»تســهیل  زمینــه  پاســخگویی  و 
المللــی «را  بیــن  همــکاری هــای 

ــد. ــی کن ــم م ــز فراه نی
کــه  عــده ای  گفــت:  منصــوری 
بــا  را در مغایــرت  ایــن  شــفافیت 
ــی  ــدی خــود م ــع بان ــداف و مناف اه
بیننــد نیــز بــه بهانــه هــای غیــر 
ــی  ــا سیاس ــه کام ــی و البت کارشناس
بــا آن مخالفــت مــی کننــد. ایــن 
الحاقیــه تــاش موثــر دولــت اســت 
از  ایــران  کــه نتیجــه اش تعلیــق  
همیــن  و  بــوده  ســیاه   لیســت 
موفقیــت بــه معنــی یــک گام بــه 

جلــو رفتــن اســت.
ایــن فعــال سیاســی اصاح طلــب 
دشــمنان  کــه  حالــی  در  گفــت: 
تــاش  در  ایــران  اســتراتژیک 
در  همچنــان  ایــران  کــه  هســتند 
لیســت ســیاه بمانــد، عــده ای در 
داخــل از ســر تغافــل یــا تجاهــل 
ــدون  ــل ب ــم تقاب ــر بگوی ــن ت و روش

ــود در  ــای خ ــر رفتاره ــه تاثی ــه ب توج
ــع خــود را در  ــی کشــور، نف ــع مل مناف
ــی  ــی م ــکار عموم ــردن اف ــوش ک مش

بیننــد.
  FATF  کــه شــد  یــادآور  وی 
ــورای  ــی ش ــه حت ــت ک ــی اس موضوع
نســبت  نیــز  ملــی  امنیــت  عالــی 
ــه  ــته و هم ــت داش ــه آن نظــر مثب ب
ــرای الحــاق طــی  ــی را ب مراحــل قانون

اســت. نمــوده 

مخالفان چه می گویند؟
همدانــی  نــوری  حســین  آیــت هللا  

الیحــه  ایــن  بــا  رابطــه  در 
علیــه  همیشــه  می گوید:»دشــمن 
ــامی  ــران اس ــژه ای ــلمانان و به وی مس
نقشــه ها  از  یکــی  و  داشــته  نقشــه 
ــه  ــن الیح ــب ای ــام تصوی ــد از برج بع
ــاب خــود  اســت، دشــمن همیشــه نق
را زیــر الفــاظ و عبــارات جالــب نشــان 
ــا  ــارزه ب ــه مب ــن الیح ــد، در ای می ده
ــن در  ــر اســت، ای تروریســت ها مدنظ
ــان را  ــزب هللا لبن ــه ح ــت ک ــی اس حال
معرفــی می کند.آیــت هللا   تروریســت 
ــه  ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــی ب ــوری همدان ن
ــه  ــن الیح ــاره ای ــد درب ــوزه نمی توان ح
بی تفــاوت باشــد، تصریــح کــرد: ایــن 

ــی  ــی و عرب ــری، غرب ــان عب ــک پیم ی
پیمــان  ایــن  گرداننــدگان  اســت، 
ــوده  ــرائیل ب ــکا و اس ــداران آمری طرف
ــتان  ــرائیل و عربس ــه اس ــن الیح و ای
نمــی آورد  به حســاب  تروریســت  را 
را  لبنــان  حــزب هللا  کــه  درحالــی 
تروریســت معرفــی می کنــد.وی بــا 
ــه  ــن الیح ــادا ای ــه مب ــر اینک ــد ب تأکی
ــار شــده و  ــام دچ ــه سرنوشــت برج ب
ــن  ــرد: ای ــراز ک ــد، اب ــب برس به تصوی
روزهــا ایــن الیحــه بــرای تصویــب 
بــه مجلــس آمــده اســت، امــا مــا در 
برابــر تصویــب ایــن الیحــه ایســتادگی 

ــد. ــم آم ــاه نخواهی ــرده و کوت ک

ته
نک

می گویند؟ چه  موافقان 
آذر منصـوری قائـم مقـام حـزب اتحاد ملـت در گفت و 
گـو بـا ایسـنا در ارتبـاط بـا علـت مخالفـت برخـی بـا 
FATF می گویـد کسـانی کـه مـی خواهنـد در  لوایـح 
جهـت شـفافیت هـر چـه بیشـتر مبـادالت ارزی کشـور 
تـالش کننـد، نمـی تواننـد بـا FATF مخالفـت کننـد. 
FATF بـه طـور قطـع در کنـار شـفافیت و  الحـاق بـه 
بیـن  هـای  همـکاری  »تسـهیل  زمینـه  پاسـخگویی 

المللـی «را نیـز فراهـم مـی کنـد.

مخالفـان چه می گویند؟
آیـت هللا  حسـین نـوری همدانـی در رابطه با ایـن الیحه 
می گوید:»دشـمن همیشـه علیـه مسـلمانان و به ویـژه 
ایـران اسـالمی نقشـه داشـته و یکـی از نقشـه ها بعـد 
از برجـام تصویـب ایـن الیحـه اسـت، دشـمن همیشـه 
نشـان  جالـب  عبـارات  و  الفـاظ  زیـر  را  خـود  نقـاب 
تروریسـت ها  بـا  مبـارزه  الیحـه  ایـن  در  می دهـد، 
مدنظـر اسـت، ایـن در حالی اسـت کـه حـزب هللا لبنان 

می کنـد. معرفـی  تروریسـت  را 

آرش بیداد
خبر نگار

پیام رسـانه

روزنامه گاردین از قول نخسـت 
وزیر بریتانیا نوشـته: از من در برگزیت 
پشـتیبانی کنید و من به دهه ریاضت 

پایان می دهم.

خبرگـزاری اسپوتنیک از تحویل 
کامل سـامانه دفاعی اس300 روسیه به 

سوریه خبر داده.

خبرگزاری الجزیره از مفقود شـدن 
مشـکوک یک خبرنگار سعودی خبر داده.

خاورمیانهروسیهانگلستان
خبرگـزاری دویچه وله از قول هلند 

نوشـته: روسیه برای هک سیستم های 
نگهبان سـاح های شیمیایی تاش کرده.

آلمان
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کشور در جمع آوری پسماند 
با مشکل روبروست

مرتضـی الویـری رئیس شـورای عالی 
اسـتان هـا بـا بیـان اینکـه در حـوزه 
مدیریـت شـهری در مورد جمـع آوری 
پسـماند و زباله با مشکل جدی روبرو 
هسـتیم، گفـت: بطـور متوسـط در کشـور تولیـد زبالـه توسـط هر 
فـرد روزانـه 700 گـرم اسـت در صورتی کـه در دنیا این میـزان 300 
گـرم اسـت .رئیس شـورای عالی اسـتان ها با بیان اینکـه در حوزه 
مدیریـت شـهری در مـورد جمـع آوری پسـماند و زباله با مشـکل 
جـدی روبـرو هسـتیم، گفـت: در دنیـا پسـماند بـه عنـوان طای 
کثیف شـناخته و از آن به خوبی بهره برداری می شـود. در شـهری 
همچـون تهران سـالیانه ۸00 میلیـارد تومان برای جمـع آوری زباله 

و پسـماند هزینه می شـود

سالمت

جزییات "بسته 
حمایتی" این هفته 

اعالم می شود
رفـاه  و  کار  تعـاون،  وزارت  سرپرسـت 
اجتماعی اظهار کرد: در شـرایط فعلی برای 
جبـران افزایـش قیمـت هـا حمایت های 
اجتماعـی در اولویـت قـرار دارد و بحـث 
افزایـش حقـوق کارگـران مطـرح نیسـت.
اعـام  از  بندپـی  محسـنی  انوشـیروان 
جزییـات بسـته های حمایتـی در روزهای 
آینـده خبـر داد و افـزود: کیفیـت بسـته 
هـای حمایتـی، جمعیـت تحت پوشـش 
و اینکـه چـه مبلغـی در قالـب بسـته کاال 
بـه اقشـار نیازمند اهـدا خواهد شـد، اعام 
می شـود. وی با اشـاره بـه افزایش قیمت 
ها در کشـور، گفت: در این شـرایط اولویت 
اول دولـت حمایت هـای اجتماعـی اسـت 
کـه دولـت بـرای همـه اقشـار کـم درآمـد 
در نظـر گرفتـه اسـت و قـرار اسـت قیمت 
برخی اقام اساسـی ماننـد دارو و کاالهای 
و  مـرغ، گوشـت  برنـج،  ماننـد  اساسـی 
روغـن بـا توجـه بـه ارزی کـه دولـت بـه 
آن اختصـاص داده افزایـش پیـدا نکنـد. 
افزایـش  بندپـی در خصـوص  محسـنی 
دسـتمزد کارگـران بـرای جبـران افزایـش 
قیمـت هـا نیز گفـت: چنانچـه راهکارهای 
اتخـاذ شـده کفاف ندهـد، سـراغ افزایش 
حقـوق خواهیـم رفـت، امـا فعـا بحـث 
افزایـش حقـوق کارگـران مطـرح نیسـت.  
وی در ادامـه بـا اشـاره بـه راه انـدازی ۴6 
خانه کوچک در سـطح کشـور، گفـت: این 
خانه هـای کوچـک بـرای معلولینی اسـت 
کـه می تواننـد کارهای خـود را انجـام داده 
و زندگـی اجتماعـی داشـته باشـند. وی 
خاطرنشـان کـرد: در حـال حاضـر ۴00 نفر 
از معلـوالن کشـور بـه ایـن شـکل در خانه 
هـای کوچـک سـاماندهی شـده اند و تـا 
پایـان سـال تعـداد این خانه هـای کوچک 

بـه 60 مـورد افزایـش می یابـد.

ورود گروه های مردم نهاد؛
گام اول برای رفع چالش ها

گزیده ها

از طالق، اعتیاد، حاشیه نشینی و فساد اخالقی به عنوان چهار آسیب اصلی اجتماعی نام برده می شود

ــه  ــه 3۴00 نقط ــه اینک ــاره ب ــا اش ــا ب ــور ناج ــس راه ــس پلی ریی
ــدن  ــاری ش ــر اجب ــت: پیگی ــم، گف ــور داری ــز در کش ــه خی حادث
اســتفاده از صندلــی کــودک در خودروهــا هســتیم. ســردار تقــی 
ــود قربانیــان حــوادث  مهــری در حاشــیه دومیــن همایــش یادب
رانندگــی در جمــع خبرنــگاران بــا اشــاره بــه اینکــه هشــت درصــد 
جانباختــگان تصادفــات رانندگــی، کــودکان هســتند، تاکیــد کــرد: 
پیگیریــم کــه اســتفاده از صندلــی کــودک در خودروهــا اجبــاری 
ــدای  ــرای صن ــی ب ــه جای شــود و از خودروســازان خواســته ایم ک
ــا  ــه پویــش مردمــی "ب ــا اشــاره ب ــد.وی ب کــودک در نظــر بگیرن
ــک،  ــگ ترافی ــات فرهن ــی از اقدام ــت: یک ــم" گف ــاط می ران احتی
ــردن  ــرای آگاه ســازی و از بیــن ب پویش هــای مردمــی اســت و ب
ــس  ــتفاده می کنیم.ریی ــی از آن اس ــر ترافیک ــای پرخط زمینه ه
ــون  ــون ۴ میلی ــا کن ــال ۸۴ ت ــزود: از س ــا اف ــور ناج ــس راه پلی
ــن  ــه از ای ــتیم ک ــی داش ــات رانندگ ــدوم تصادف ــزار مص و 300 ه
ــار کشــته ها در ســال  ــر کشــته شــدند. آم ــزار نف ــزان 277 ه می
گذشــته بــه 16 هــزار و 201 نفــر رسید.ســردار مهــری بــا بیــان اینکه 
یکــی از قشــرهایی کــه بیشــترین صدمــه را از حــوادث رانندگــی 
می بیننــد، کــودکان هســتند، گفــت: پویــش "بــا احتیــاط می رانــم" 
بــرای حمایــت از کــودکان اســت. رییــس پلیــس راهــور ناجــا بــا 
اشــاره بــه اینکــه امــروز بیشــترین جابجایــی توســط خودروهــای 
ــه  ــق ب ــردد متعل ــترین ت ــرد: بیش ــح ک ــت، تصری ــخصی اس ش
خودروهــای ســواری اســت و ســهم کامیــون و اتوبــوس نســبت 
بــه خودروهــای شــخصی در تصادفــات کمتــر اســت. وی ادامــه 
داد: 3۴00 نقطــه حادثــه خیــز در کشــور داریــم کــه از ایــن تعــداد 
حــدود 2 هــزار نقطــه در اطــراف شــهرها قــرار دارد. رئیــس پلیــس 
راهــور ناجــا در پایــان بــه پویــش مردمی دومیــن یاد بــود قربانیان 
ســوانح ترافیکــی کشــور پرداخــت و گفــت: بــا احتیــاط می رانــم 
ــم ایــن پویــش در ارتقــاء  شــعار ایــن پویــش اســت و امیدواری
فرهنــگ ترافیکــی نقــش مؤثــری داشــته باشــد. وی همچنین در 
بخــش دیگــری از ایــن همایــش بــا بیــان اینکــه طــرح تابســتانه 
ترافیکــی امســال بــا همــکاری همــه دســتگاه ها بــه انجام رســید، 
ــردد در  ــش ت ــد افزای ــال 15 درص ــه امس ــود اینک ــا وج ــزود: ب اف
ســطح جاده هــای کشــور داشــتیم،  آمــار پزشــکی قانونــی نشــان 
ــات  ــگان و تصادف ــا شــاهد کاهــش جانباخت ــه تقریب می دهــد ک
رانندگــی در تابســتان بودیــم.  ســردار مهــری در پایــان تصریــح 
کــرد: 51 درصــد جانباختــگان رانندگــی بیــن 20 تــا 50 ســال ســن 

دارنــد و هشــت درصــد جانباختــگان کــودکان هســتند.

پلیس پیگیر اجباری شدن 
استفاده از صندلی کودک 

در خودروها
رییس پلیس راهور ناجا:

ــه انجــام  ــا اشــاره ب مدیــرکل اســتاندارد تهــران ب
5000 مــورد بازرســی فنــی در شــش مــاه نخســت 
ــت:  ــی، گف ــد و صنف ــای تولی ــال از واحده امس
کارشناســان اســتاندارد پروانــه 12 فــرآورده غذایی 

را در دومــاه گذشــته باطــل کردنــد.
ــا  ــا ایســنا ب ــو ب محمودرضــا طاهــری در گفت وگ

ــن  ــم ای ــه عای ــات کمیت ــه در جلس ــان اینک بی
اداره کل در دومــاه گذشــته، پروانــه کاربــرد عامــت 
اســتاندارد 12 فــرآورده غذایــی ابطــال شــد، اظهــار 
ــفید  ــفید- برنــج س ــه -شــکر س کــرد: قندکل
ــت درخواســت  ــه عل ــی )ب ــی بولون ــام تجارت ــا ن ب
نام هــای  بــا  قندکلــه شکسته شــده  واحــد(، 

تجارتــی ابراکــت و ســعید و صابــر محمــدی، قنــد 
ــراز  ــت اح ــه عل ــکان )ب ــی ی ــام تجارت ــا ن ــه ب کل
ــادا  ــام تجارتــی ی ــا ن ــه ب بی کیفیتــی کاال(، قندکل
)بــه علــت تعطیلــی واحــد(، روغن هــای خوراکــی 
تهیه شــده بــه روش پــرس ســرد بــا نــام تجارتــی 
گلــدن ســاین )بــه علت تعطیلــی واحــد( از جمله 
فرآورده هــای غذایــی هســتند کــه پروانــه کاربــرد 

عامــت اســتاندارد آن هــا ابطــال شــده اســت.
ــام تجارتــی جســور  ــا ن  وی ادامــه داد: کلوچــه ب
)بــه علــت تعطیلــی واحد(، ترشــی چغنــدر لبویی 
بــا نــام تجارتــی بــدر )بــه علــت عــدم تولیــد(، آب 

لیمــو تــرش از کنســانتره در ظــرف شیشــه ای بــا 
ــت چین  ــن- دس ــی دادلی-نوش آگی ــام تجارت ن
و  پاپریــکا  بی کیفیتــی(،  احــراز  علــت  )بــه 
ــام  ــا ن ــاییده ب ــا س ــل ی ــپیوم کام ــی کاس چیل
تجارتــی گل هــا )بعلــت درخواســت واحــد( دیگــر 
فرآورده هــای غذایــی هســتند کــه پروانــه کاربــرد 

عامــت اســتاندارد آن هــا ابطــال شــد.
ــدای  ــران، از ابت ــرکل اســتاندارد ته ــه مدی ــه گفت ب
ــورد بازرســی از  ــون، حــدود 5500 م ــا کن ســال ت
کلیــه واحدهــای تولیــدی و صنفی اســتان تهران، 
توســط بازرســان اســتاندارد انجــام  شــده  اســت.

اسامی ۱۲ فرآورده غذایی
غیر استاندارد

سرانه فضای ورزشی دانش آموزان ٣٣ صدم متر مربع است
معاون تربیت بدنی و سامت آموزش و پرورش گفت: سرانه فضای ورزشی دانش آموزان در مکان های سرپوشیده 
و باز بدون احتساب حیاط مدرسه، 33 صدم متر مربع است که رقم ناچیزی است و باید از ظرفیت ورزشی سایر 

دستگاه ها برای افزایش فعالیت های حرکتی دانش آموزان استفاده کنیم.

کاهش قیمت مسکن با 
شیب تند در بازار

عضـو کمیسـیون عمـران مجلس 
مـی  بینـی  پیـش  گفـت: 
ارز،  قیمـت  کاهـش  بـا  شـود 
تجهیـزات  و  محصـوالت  قیمـت 
سـاختمانی کـه از خـارج وارد مـی شـود نیـز کاهـش یابد 
و ایـن مسـئله بـه تبـع بـر کاهش نرخ مسـکن در شـهرها 

اسـت. تأثیرگـذار 
محمـد دامـادی از کاهـش قیمـت خرید مسـکن در هفته 
هـای آتـی در کانشـهرها بـه ویـژه پایتخـت خبـر داد و 
گفـت: بـا توجـه بـه کاهـش چشـمگیر نـرخ ارز در کشـور، 
ایـن پیـش بینی می شـود کـه قیمـت خرید خانـه نیز در 

حـد قابـل قبولـی کاهـش یابد.

مسکن

کاهش قیمت بلیط هواپیما 
طی روزهای آینده

رئیـس کمیتـه حمـل و نقـل مجلـس از 

کاهـش قیمت بلیط هواپیما طـی روزهای 

آینـده خبر داد.شـادمهر کاظم زاده با اشـاره 

تأثیرگـذاری نـرخ ارز بر افزایـش یا کاهش 

قیمت بلیط پروازهای هوایی، گفت: مسـئوالن سـازمان هواپیمایی بارها 

اعـام کـرده انـد کـه 55 درصـد از قیمـت بلیـط هواپیمـا مربوط بـه نرخ 

ارز اسـت، از ایـن رو وضعیـت ارز نقـش مسـتقیمی در نـرخ تمام شـده 

بلیـط دارد.  کاظـم زاده از کاهـش قیمـت بلیط پروازهـای هوایی داخلی 

و خارجـی در روزهـای آتـی خبـر داد و گفت: با توجه به کاهـش نرخ ارز 

بـه ویـژه دالر در کشـور، در روزهـای آتی قطعا باید شـاهد کاهش قیمتها 

باشـیم.وی ادامـه داد: بـه طـور حتـم بـه هر میزانـی که نـرخ ارز کاهش 

یابـد، نـرخ بلیـط پروازهای هوایـی نیز باید کم شـود. 

خبر

انتقال دانشجویان علوم پزشکی 
جدید به کشور ممنوع می شود

معـاون  مقـام  قائـم  اکبـری  حمیـد 
آموزشـی وزیر بهداشـت گفـت: انتقال 
افرادی که از 10دی امسـال )اول ژانویه 
2019( بـرای تحصیـل در رشـته هـای 
گـروه پزشـکی به دانشـگاه هـای خارج از کشـور اقـدام می کنند، 
بـه داخـل ممنـوع مـی شـود و بایـد تـا انتهـای دوره در دانشـگاه 
خـارج از کشـور تحصیـل کننـد. از 1600 متقاضی تا 11 مهر امسـال 
فقـط 92 دانشـجوی ایرانی خارج از کشـور موفق بـه اخذ پذیرش 
از دانشـگاه های علوم پزشـکی داخل کشور شـده اند. دانشجویان 
گروه غیر پزشـکی در صورتی که یک ترم در دانشـگاه های خارج 
از کشـور تحصیـل کـرده انـد بـا شـرایطی مـی توانند به دانشـگاه 

هـای داخل انتقـال یابند.

سوژه

خطر »نزدیک بینی« با 
افزایش استفاده از موبایل

چشـم  متخصـص  و  جـراح  یـک 
از  اسـتفاده  افزایـش  بـا  گفـت: 
صفحـات دیجیتالـی، بروز سـونامی 

اسـت. راه  در  بینـی  نزدیـک 
دکتـر عبدالرضـا مدقالچـی "عیـوب انکسـاری" را از شـایع ترین 
بیماری هـای چشـم پزشـکی دانسـت و از "نزدیـک بینـی" بـه 
عنوان شـایع ترین عیوب انکسـاری در سـنین بزرگسالی یاد کرد.
رییس بخش چشـم پزشکی بیمارسـتان امیرالمومنین )ع( 
رشـت، گفـت: منظور از سـونامی، فعالیت کـودکان و نوجوانان 
و اسـتفاده ممتـد آنهـا از تبلـت، کامپیوتر و گوشـی موبایل از 
سـنین کودکی اسـت که همین باعث می شـود تطابق چشـم 

بیشـتر شـده و نزدیـک بینی در ایـن افراد زیاد شـود.

خبر

چالــش هــای اجتماعــی موضــوع 
تــازه ای نیســت و بــه جغرافیــای 
ــدارد،  ــاص ن ــم اختص ــی ه خاص
ــه  ــاز ب ــت از آن نی ــرون رف ــا ب ام
حضــور نخبــگان و گــروه هــای 
مــردم نهــاد دارد. از  طــاق، اعتیاد، 
ــی  حاشیه نشــینی و فســاد اخاق
ــی  ــیب اصل ــار آس ــوان چه ــه عن ب
ــرده مــی شــود. ــام ب اجتماعــی ن
ــدام از  ــر ک ــه ه ــی ک ــیب های آس
آن هــا بــه صــورت مســتقیم و 
ــاع  ــواده و اجتم غیرمســتقیم خان
ــی  ــرار م را تحــت شــعاع خــود ق
دهنــد. بــرای بــرون رفــت از ایــن 
ــیاری  ــات بس ــا، اقدام ــیب ه آس
بویــژه از ســوی حاکمیــت صــورت 
حاصلــه،  نتیجــه  امــا  گرفتــه، 
چنــدان مطلــوب نبــوده اســت. بــه 
عقیــده بســیاری از کارشناســان 
و صاحــب نظــران، بهتریــن راه 
بــرای موفقیــت در مقابلــه بــا ایــن 
آســیب هــا، اســتفاده از ظرفیــت 

ــت. ــی اس ــای مردم ه
ــه گــزارش مهــر چنــدی پیــش،  ب

وزیــر ورزش و جوانان، در نشســت 
ــای  ــازمان ه ــع س ــای مجام روس
ــام  ــه نظ ــت: هم ــاد گف ــردم نه م
هــای سیاســی دنیــا بــرای ثبــات، 
ــه  ــم پای ــت، آرامــش و تحکی امنی
ــردم  ــه مشــارکت م ــای خــود ب ه
در امــور مختلــف نیازمندنــد و ایــن 
ــد  ــر نخواه ــکان پذی ــم ام ــر مه ام
ــای  ــازمان ه ــه س ــر اینک ــود مگ ب
مــردم نهــاد گســترش پیــدا کنــد.
ســلطانی فــر افــزود: بــاور دارم کــه 
حضــور مــردم، گســترش احــزاب 
و نهادهــای اجتماعــی بــه تحکیــم 
ــدی  ــک ج ــام کم ــای نظ ــه ه پای
خواهــد کــرد، بنابرایــن توســعه 
ســازمان هــای مــردم نهــاد در ایــن 
ــدم اساســی خواهــد  خصــوص ق
بــود. وزیــر ورزش و جوانــان در 
ادامــه بــه نشســت هایــی کــه بــا 
ــتان  ــان در اس ــای جوان ــمن ه س
هــای مختلــف داشــت اشــاره کــرد 
ــم کــه  ــه را گفت ــن نکت و گفــت: ای
ــوری  ــتاورد جمه ــن دس ــم تری مه
اســامی ایــران تحقق نظــام دینی 

مردم ســاالری اســت و در بسیاری 
از کشــورها ایــن موضوع بــه عنوان 
ــه  ــده ک ــرح ش ــان مط ــک آرم ی
در آن مــردم ســاالری در تمــام 
شــئوناتش توســعه داده شــده 

اســت.

ورود گروه های مردم 
نهاد؛ گام اول برای رفع 

چالش ها
ــا  ــواده ب ــی خان ــاد مل ــس بنی رئی
ــوع و در  ــن موض ــه همی ــاره ب اش
ــوان  ــر عن ــگار مه ــا خبرن ــو ب گفتگ
ــال رفــع  ــه دنب کــرد: اگــر واقعــا ب
چالــش هــای حــوزه خانــواده 
هســتیم، در گام اول ایــن موضــوع 
ــاد  ــا ورود گــروه هــای مــردم نه ب
و فعــاالن ایــن حــوزه محقــق 

می شــود.
رویــت  رضــا  االســام  حجــت 
افــزود: همیشــه در بــرون رفــت از 
مســائل و چالــش هــای اساســی، 
ــد و  ــی زنن ــرف اول را م ــردم ح م
تــا پــای مــرد وســط نباشــد نتیجه 

مطلــوب حاصــل نمــی شــود.

رویــت تاکیــد کــرد: اگــر بخواهیــم 
در ایــن حــوزه اتفــاق هــای خــوب 
را رقــم بزنیــم چــاره ای جــز اینکــه 
ــد  ــدان بیاین ــه وســط می ــردم ب م
وجــود نــدارد؛ مشــکات ایــن حوزه 
در گام اول بــه دســت فعــاالن 
ــروه  ــگان و گ ــواده، نخب حــوزه خان

ــع مــی شــود. هــای مردمــی رف

اصالح جامعه در گرو 
اصالح خانواده است

ــان  ــور زن ــاون ام ــته، مع روز گذش
ریاســت جمهــوری در نشســت 
ــان در  ــته زن ــارب زیس ــان تج بی
موضــوع  بــه  مقــدس،  دفــاع 
گفتگــوی ملــی خانــواده بــه عنوان 
ــردی  ــای راهب ــه ه ــی از برنام یک
ایــن معاونــت اشــاره کــرد و اظهــار 
داشــت: موضــوع خانــواده هــم 
در قالــب سیاســت هــای کلــی 
ــری و  ــم رهب ــام معظ ــی مق اباغ
هــم مــاده 102 و هــم برنامــه هــا 
و سیاســت هــای رئیــس جمهــور 
بــه طــور ویــژه دیــده شــده اســت.

از جهــات  افــزود: خانــواده  وی 
آســیب  معــرض  در  مختلــف 
کــه  اقتصــادی  بعــد  اســت. 
معیشــت را تحــت تأثیر قــرار داده، 
مباحــث حقوقــی و حتــی آســیب 

ــاد. ــد اعتی ــی مانن های
ابتــکار خاطرنشــان کــرد: همــه این 
ــی دارد و رســیدگی  ــوارد متولیان م
بــه خانــواده  شــروع شــده اســت 
امــا در کنــار همــه اینهــا موضوعــی 
روان  و  شناســان  جامعــه  کــه 
شناســان بــه آن اشــاره دارنــد، 
مســئله اختــال ارتباطــی درون 

ــت. ــواده هاس خان
ریاســت  زنــان  امــور  معــاون 
ــه  ــروز ب ــا ام ــت: م ــوری گف جمه
دلیــل نــوع مناســبات، دنیــای 
دیجیتــال و غیــره بــا آســیبی 
روبــرو هســتیم بــه نــام عــدم 
مفاهمــه و لکنت زبــان در خانواده. 

در ایــن آســیب گفتگــوی ســازنده 
ــود و  ــی ش ــام نم ــواده انج در خان
ــث  ــاد باع ــای زی ــم ه ســوء تفاه
ــت. ــده اس ــی ش ــونت لفظ خش

ــش از  ــه پی ــور ک ــان ط ــا هم ام
ایــن اشــاره شــد، رمز موفقیــت در 
ایــن بیــن، ســپردن کار بــه دســت 
نخبــگان و فعــاالن ایــن حــوزه 

اســت.
ســیده فضــه حســینی  از فعــاالن 
حــوزه خانــواده بــا بیــان ایــن 
مطلــب کــه خانــواده رکــن جامعــه 
اســت و اگــر خانــواده اصــاح 
آن  دنبــال  بــه  جامعــه  شــود 
اصــاح خواهــد شــد، بــه خبرنــگار 
مهــر گفــت: مــا اعتقــاد داریــم کــه 
بایــد تعامــل میــان فعــاالن حــوزه 
خانــواده بیــش از ایــن ها باشــد و 
ایــن فعــاالن و گــروه هــای مــردم 
نهــاد بــه صــورت ملــی گردهمایــی 

داشــته باشــند.
ســیده فضــه حســینی اضافــه 
ــا همیــن رویکــرد، اولیــن  کــرد: ب
ــواده را طراحــی  ــی خان ــره مل کنگ
ــر  ــت اواخ ــرار اس ــه ق ــم ک کردی
قالــب  در  و  روز  دو  در  مهرمــاه 
هــای  نشســت  ســخنرانی، 
ــای  ــل ه ــزاری پن ــورتی، برگ مش
آموزشــی و نمایشــگاه، همچنیــن 
بــا حضــور مســئوالن ارشــد کشــور 

ــود. ــزار ش برگ

وی گفــت: مــا تصمیــم داریــم 
در ایــن کنگــره جمعــی از فعــاالن 
عرصــه خانواده را از سراســر کشــور 
ــن  ــه ای ــم ک ــع کنی ــم جم دور ه
ــبکه  ــاد ش ــدف ایج ــا ه ــدام ب اق
ــل درون  ارتباطــی مســتمر و تعام
گروهــی ایــن فعــاالن و همچنیــن 
ــئوالن  ــا مس ــتمرتر ب ــاط مس ارتب

ــت. ــه اس ــورت گرفت ــور ص کش
ــن  ــرای ای ــع ب ــزود: در واق وی اف
و  فعــاالن  از  جمعــی  کنگــره، 
مــرد  هــای  ســازمان  اعضــای 
ــا و  ــواده احص ــوزه خان ــاد در ح نه
ــا  ــد ت ــوت شــده ان ــران دع ــه ته ب
ــه ای باشــد  ــا مقدم حضــور آن ه
بــرای ارتبــاط بیشــتر، ســازنده تــر 
و  ایجــاد شــبکه ارتباطــی دائمــی.

ملــی  کنگــره  علمــی  دبیــر 
خانــواده بــا اشــاره بــه مهمتریــن 
و  گردهمایــی  ایــن  اهــداف 
روزه  دو  همایــش  برگــزاری 
بــا  گردهمایــی  ایــن  گفــت: 
اهــداف چندگانــه طراحــی شــده 
ــا  ــد؛ قطع ــد ش ــی خواه و اجرای
اهــداف،  مهمتریــن  از  یکــی 
ــاالن  ــن فع ــات ای ــال تجربی انتق
بــه مســئوالن کشــوری اســت 
بــرای  باشــد  ای  زمینــه  تــا 
ــا  ــه صداه ــئوالن هم ــه مس اینک
را بشــنوند و نیازهــای آنهــا را 

ــد. ــع کن رف

ته
نک

رییس بنیاد ملی خانواده
تریـن  اساسـی  و  بزرگتریـن  از  هـم  خانـواده 
محورهـای اجتماعـی و موضـوع بسـیار پیچیده 
اعتـراف کنیـم  بایـد  متاسـفانه  اسـت کـه  ای 
در حـال حاضـر بـا چالـش هـا و آسـیب هـای 
بسـیاری رو به روسـت و نیاز به ورود مسـئوالن 
NGO و  و عناصـر فرهنگـی  نخبـگان  بویـژه  و 

مـردم نهـاد اسـت.

پیام رسـانه

خبرگـزاری فرانس2۴ در یک 
گزارش ویژه به درخواسـت کمک 

بازماندگان سـونامی در اندونزی پرداخته.

خبرگزاری یورونیوز نوشـته: دولت 
آلمان می گوید تاش روسـیه برای هک 

سیسـتم های نگهبان ساح های شیمیایی 
نتیجه نرسیده. به 

روزنامـه نیویورک تایمز در تیتر 
گزارشـش از وضعیت اندونزی پس از 
سـونامی نوشته: جایی که زمین به ژله 

تبدیل می شود!

آمریکااروپافرانسه
خبرگـزاری سی ان ان به سرنوشت 

کاوانـا برای نامزدی در انتخابات 
میان دوره ای آمریکا پرداخته: 

در انتظار اف بی آی.

آمریکا



رییس گروه هنرهای سنتی فرهنگستان هنر منصوب شد۴
 حسن بلخاری، نویسنده و پژوهشگر فلسفه هنر به سمت ریاست گروه هنرهای سنتی و صنایع 
دستی فرهنگستان هنر منصوب شد.

پیام میراث

هر
 م

س:
عک

رییس سـازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
گفـت: در 6  ماهـه نخسـت امسـال ورود گردشـگران خارجی 
بـه کشـور با رشـد 51 درصـدی روبرو بـوده اسـت.علی اصغر 
مونسـان در حاشـیه بازدید از مسـجد جامع و بافت قدیمی 
قصبـه نطنـز در جمـع خبرنـگاران، اظهار کرد: در شـش ماهه 
نخسـت امسـال نسـبت بـه مـدت زمـان مشـابه سـال قبل 
بـا رشـد 51 درصـدی ورود گردشـگران خارجـی بـه کشـور 
روبـرو بـوده ایـم.وی افزود: با توجه به شـرایط فعلـی، ایران 
کشـوری ارزان بـرای مسـافرت اسـت و از همیـن رو بـا این 
افزایـش روبـرو بـوده ایـم کـه پیـش بینـی مـی شـود ایـن 
افزایـش تا پایان سـال ادامه داشـته باشـد.رییس سـازمان 
میـراث فرهنگـی کشـور گفـت: در بخش صنایع دسـتی نیز 
بـا رشـد 16 درصـدی صـادرات مواجـه شـدیم کـه نشـان از 
رشـد صـادرات صنایع دسـتی ایران اسـت و بـا برنامه ریزی 
مناسـب ایـن میزان نیـز افزایش خواهد یافـت.وی پیرامون 
بازگردانـده شـدن سـردیس سـرباز هخامنشـی بـه ایـران 
تصریح کرد: سـردیس سـرباز هخامنشـی که ۸0 سال پیش 
از کشـور سـرقت شـده بود در یک مزایده در آمریکا قرار بود 
بـه فـروش برسـد کـه بـا پیگیـری هـای وزارت امـور خارجه 
و دادگاه عالـی آمریـکا ایـن سـردیس بـه کشـور بازگشـت.
مونسـان خاطرنشـان کـرد: یکـی ازر آخرین اقداماتـی که در 
حوزه میراث فرهنگی در کشـور انجام شـده اسـت، نمایشگاه 
مشـترک با کشـور هلنـد بوده که آثـار تاریخی ایـران در هلند 
و آثـار تاریخـی هلنـد در ایـران بـه نمایـش در آمـده که این 
نمایشـگاه در ایران تا عید نوروز پابرجا اسـت.رییس سازمان 
میـراث فرهنگـی، صنایع دسـتی و گردشـگری پیرامـون آثار 
تاریخـی نطنـز گفت: بحـث ثبت جهانی مسـجد جامع نطنز 
و بافـت تاریخـی آن در حـال انجـام اسـت و بعد از تشـکیل 
پرونـده و رسـیدگی هـای الزم بـه ثبت جهانی خواهد رسـید 
و در پـی آن هسـتیم کـه بعـد از تکمیـل بازسـازی آتشـکده 
ساسـانی نطنـز در پشـت مسـجد جامع نطنز و الحـاق آن به 
بقعـه شـیخ عبدالصمد نطنزی این مجموعـه کامل و نفیس 

تاریخـی ثبت جهانی شـود.

سوژه رشد 5۱ درصدی 
ورود گردشگران 
خارجی به ایران

ریا
ث آ

یرا
 م

س:
عک

کمبود بودجه سد  راه  جست و جوی تاریخ اصفهان
کاوش های باستان شناسی منطقه تپه اشرف به علت کمبود بودجه متوقف شده است

در کاوش های قبلی محوطه تپه اشرف قطعات سفالی از دوران هخامنشی کشف شد

 

بـا وجـود دسترسـی بـه یک الیه خشـتی 
ششـم  فصـل  در  مهـم  بسـیار  باسـتانی 
تاریـخ  کـه  اشـرف  تپـه  هـای  کاوش 
هخامنشـی  از  پیـش  بـه  را  اصفهـان 
می رسـاند، کمبـود بودجـه موجـب شـده 
تـا کاوش هـا متوقـف شـود. تپـه اشـرف 
در  قرن هاسـت  رازهایـی کـه  و  رمـز  بـا 
پنهـان  آدمیـان  از چشـم  قلـب خویـش 
اسـت  سـال  سـال های  داشـته،  نگـه 
از  اصفهانی هـا  رفت وآمـد  مسـیر  در  کـه 
پـل شهرسـتان  بـه سـمت  بزرگمهـر  پـل 

خفتـه اسـت، هـر بـار صـدای گام هـای 
کوتـاه و بلنـد آدمیـان رویـای شـیرین 
هـر  هم می شـکند،  در  را  »سـارویه« 
چنـد سـال یک بـار تپـه اشـرف زبـان به 
بازگویـی رازهـای تاریخی اش می گشـاید، 
باستان شناسـان مهمـان بسـتر خاکی اش 
دقـت  بـا  سرانگشتانشـان  و  می شـوند 
را  تپـه  درون  فرهنگـی  گنج هـای  تمـام 
کاوش  کنـد امـا زمانـی بیـش نمی گـذرد 
دژ«  »کهـن   تـن  بـر  بودجـه  کـه کمبـود 
تنهایـی  زخمـه  دیگـر  بـار  اصفهانی هـا 
تـا  می کننـد  رهایـش  همـه  و  می زنـد 
چندیـن و چند سـال بعـد، در این زمان ها 
هـر بـار خبـری ناخوشـایند از کناره هـای 
شـمالی زاینده رود می رسـد، گاه سارویه از 

هجـوم افـراد بی فرهنگ زخـم می خورد و 
گاه زمین هـای خاکـی اش خوابـگاه افـراد 
می شـود. ولگـرد  یـا  معتـاد 

در فصـل ششـم کاوش در تپـه اشـرف که 
بـه تازگـی بـه پایـان رسـیده اسـت، یـک 
الیه باسـتانی مربوط به دوران هخامنشـی 
از ایـن دوران کشـف  و قطعـات سـفالی 
شـد کـه بسـیار حایـز اهمیـت اسـت امـا 
بـه گفتـه جعفری زنـد، سرپرسـت هیئت 
مشـخص  اشـرف  تپـه  باستان شناسـی 
نیسـت فصـل بعـدی کاوش چـه زمانـی 
انجـام شـود و ایـن تهدیدی بـرای تپه ای 
باسـتانی اصفهان اسـت که درسـت در دل 
اصفهـان و یـک از مناطـق خـوب شـهری 
واقـع شـده اسـت، تپـه اشـرفی کـه بـه 

کهـن دژ و سـارویه نیـز شـهرت دارد.
سـه  از  پـس  فصـل کاوش کـه  ایـن  در 
طـول  بـه  روز   ۴0 و  انجـام  وقفـه  سـال 
انجامیـد، یـک الیـه باسـتانی مربـوط بـه 
از  سـفالی  قطعـات  و  هخامنشـی  دوران 
ایـن دوران کشـف شـد. همچنیـن در این 
کاوش هـا یـک دیـوار خشـتی یافت شـد 
بـا  بسـیار  شناسـی  باسـتان  نظـر  از  کـه 

اسـت. اهمیـت 

ساختار معماری 
تپه اشرف خاص است

آن طـور کـه مهر نوشـته علیرضـا جعفری 
زنـد، باسـتان شـناس معـروف کشـور و 
تپـه  باستان شناسـی  هیـات  سرپرسـت 
اشـرف اصفهـان در خصوص ایـن محوطه 
معمـاری  سـاختار  گویـد  مـی  تاریخـی 
خشـتی ایـن دیـوار بسـیار خـاص اسـت 
دیوارهـای  از  نمونـه ای  چنیـن  چراکـه 
خشـتی را در کاوش های باستان شناسـی 
در  و  اشـرف  تپـه  گذشـته  فصـل  پنـج 
سـاختار معمـاری هیـچ نقطـه دیگـری از 
اصفهـان تاکنـون مشـاهده نشـده اسـت.

بـا کشـف ایـن الیـه باسـتانی تاریـخ تپه 
اشـرف به اواخـر قرن پنجم قبـل از میاد 

)دوره هخامنشـی( می رسـد.

احتمال کشف الیه های 
قدیمی تر وجود دارد

بعـدی  فصل هـای  در  مـا  وی  بـه گفتـه 
کاوش حتـی ممکـن اسـت بـه الیه هـای 
پیـش از دوره هخامنشـی نیز دسـت پیدا 
کنیـم چراکـه سـفال های موجـود نشـان 
اسـکان  یـک  و  سـنت  تـداوم  می هـد 
داشـته  وجـود  اشـرف  تپـه  در  طوالنـی 
اسـت کـه تاریـخ تپه اشـرف را بـه دورانی 

نیـز  کنونـی  دوران  از  پیش تـر  بسـیار 
ند. می رسـا

بـر ایـن اسـاس انتظـار داریـم بـا توجـه 
بـه یافته هـای جدیـد در تپـه اشـرف در 
الیه هایـی  بـه  حتـی  جدیـد،  فصل هـای 
ایامـی و چهـار و یـا سـه هـزار  از دوره 
و پانصـد سـال پیـش دسـت پیـدا کنیم.

زمان بعدی کاوش ها مشـخص نیس
او همچنیـن تاکیـد کـرد هم اکنـون فصل 
ششـم کاوش در تپـه اشـرف بـه پایـان 
رسـیده اسـت امـا متاسـفانه در شـرایط 
فعلـی ادامـه کاوش هـا بـرای مـا مقـدور 
نیسـت و زمـان دقیقـی از ادامه کاوش در 
دسـت نداریـم، ایـن در حالـی اسـت کـه 
بـرای بـه دسـت آوردن اطاعـات بیشـتر 
در ارتبـاط با دیوار خشـتی کشـف شـده و 
اینکـه متعلـق بـه چـه دوره ای اسـت نیاز 

بـه ادامـه کاوش هـا داریم.

کمبود بودجه شناسایی تاریخ 
اصفهان را عقب می اندازد 

جعفـری زنـد در خصـوص چرایـی توقف 
ایـن پـروژه گفت که از سـال های گذشـته 
تاکنـون بزرگ تریـن مشـکل مـا در تداوم 
اشـرف  تپـه  کاوش هـای  بـه  بخشـیدن 
کمبـود بودجـه اسـت، بدیهـی اسـت کـه 
ادامـه  بایـد  اشـرف  تپـه  کاوش هـای 
داشـته باشـد امـا میـان فصـل پنجـم و 
ششـم ایـن کاوش ها نیز سـه سـال وقفه 
افتاد.بـر ایـن اسـاس حرکـت در راسـتای 
تبییـن  در  خـود  اشـرف  تپـه  گاه نـگاری 
اهمیـت ایـن تپـه باسـتانی دارای اهمیت 
ویـژه ای اسـت بـه شـکل منقطـع انجـام 
می شـود و سـال های سـال ما را از کشف 
تاریـخ و فرهنـگ مرتبـط با ایـن تپه و در 

واقـع اصفهـان عقـب می انـدازد.

رایـگان  درخواسـت  شـدن  رد  بـا 
بـرای  تهـران،  روز  در  موزه هـا  بـودن 
زیـر  موزه هـای  جهانـی کـودک،  روز 
و  فرهنگـی  میـراث  سـازمان  نظـر 
شـدند. اعـام  رایـگان  گردشـگری 
 در حالـی کـه احمـد مسـجد جامعی 
پیشـنهاد  »براسـاس  می گویـد 
رایـگان  بـرای  تهـران  شـهر  شـورای 
روز  در  موزه هـا  از  بازدیـد  بـودن 
تهـران )شـنبه - 1۴ مهـر(، سـازمان 
میـراث فرهنگـی موافقـت خـود را بـا 
در  تهـران  موزه هـای  بـودن  رایـگان 
امـا  اسـت«،  اعـام کـرده  روز  ایـن 

مدیـر اداره کل موزه هـا نظـر دیگـری 
در ایـن زمینـه دارد.محمدرضـا کارگـر 
مـدت،  ایـن  طـول  در  می گویـد: 
مناسـبت بـرای رایـگان بـودن موزه ها 
زیـاد بـوده و آن هـا عملـی شـده اند؛ 
ماننـد روز جهانـی گردشـگری کـه بـه 
پایـان رسـید و درخواسـت بـرای  16 
مهـر روز جهانـی کـودک که براسـاس 
فرهنگـی،  میـراث  سـازمان  تصمیـم 
ایـن  در  کشـور  در  کـودکان  بازدیـد 
روز، رایـگان اسـت. او ادامـه داد: بـه 
علـت تعـداد زیـاد ایـن مناسـبت ها، 
بـه  معطـوف  آن هـا  شـدن  عملـی 

فرهنگـی  میـراث  سـازمان  تصمیـم 
اسـت و مـا هنـوز تصمیمـی در ایـن 
ضوابـط   چـون  نگرفته ایـم،  خصـوص 
دسـت و پـای ما را بسـته اسـت.وی 
سـپس تاکیـد کـرد: مردم تهـران هم 
می تواننـد روز 16 مهـر و همزمـان بـا 
رایـگان بـودن موزه هـا در روز جهانـی 
کـودک، از موزه هـای تهـران، رایـگان 
دیـدن کننـد. او ادامـه داد: ایـن کـه 
رایـگان  را  مهـر   16 و   1۴ بخواهیـم 
نیسـت،  امکان پذیـر  کنیـم،  اعـام 
می تواننـد  تهـران  مـردم  بنابرایـن 
سـازمان  نظـر  زیـر  موزه هـای  از 
مهـر   16 روز  در  میراث فرهنگـی 

دیـدن کننـد. رایـگان 

موزه ها ۱۶ مهر رایگان می شوند

افزایش 2۴۴درصدی 
گردشگران خارجی ابیانه

در  گردشــگری  صنعــت  رشــد  از  نطنــز  فرمانــدار  حســنی  یوســف 
در  منطقــه  ایــن  به طورکلــی  و  ابیانــه  روســتای  و  نطنــز  شهرســتان 
اســتان اصفهــان به دلیــل درایت هــا، بینــش و برنامه ریــزی صحیــح 
دولــت تدبیــر و امیــد خبــر داد.حســنی در مراســم افتتاحیــه هتــل قصــر 
ــر مونســان گفــت: »در ســال 96 تعــداد ۴3هــزار  ــا حضــور دکت ــان ب جه
گردشــگر خارجــی از روســتای تاریخــی ابیانــه بازدیــد کردنــد کــه نســبت 
ــد  ــد رش ــد، 2۴۴درص ــت تدبیروامی ــاز کار دول ــی آغ ــال 92 یعن ــه س ب
داشــته اســت.«او ادامــه داد: »در ســال 1392 ایــن تعــداد 12هــزار 
ــده و  ــر ش ــزان دوبراب ــن می ــال 1393 ای ــت. در س ــوده اس ــر ب و 500 نف
ــز 27هــزار  ــم 25هــزار گردشــگر خارجــی رســیده و در ســال 9۴ نی به رق
ــنی،  ــه حس ــه گفت ــفر کرده اند.«ب ــه س ــه ابیان ــی ب ــگر خارج ــر گردش نف
ــه  ــداد 37هــزار و 500 توریســت خارجــی از ابیان ــز تع در ســال 1395 نی
ــزار گردشــگر خارجــی  ــداد 21ه ــن تع ــزود: »همچنی ــد.او اف ــد کردن بازدی
ــد کــه در ســال 1393  ــز ســفر کرده ان ــه شهرســتان نطن در ســال 1392 ب
ایــن رقــم بــه 30هــزار گردشــگر خارجــی رســیده و در ســال 139۴ نیــز 
ــی  ــی و طبیع ــای تاریخ ــی از جاذبه ه ــت خارج ــزار توریس ــداد 39ه تع

ــد.« ــد کردن ــتان بازدی ــن شهرس ای

ته
نک

سرپرسـت هیـات باسـتان شناسـی تپـه اشـرف مـی گویـد 
خوشـبختانه تاکنـون چنیـن مـوردی را در تپه اشـرف شـاهد 
نبودیـم امـا رفـت و آمدهـای مـداوم آدمیـان، عبـور موتور 
سـیکلت و دوچرخـه و تـردد در حریم آن خـود تخریب هایی 
را بـه همـراه دارد. در ایـن سـال ها اگـر کند و کاوی نیـز در تپه 
اشـرف انجام شده اسـت به منظور یافتن اشیای عتیقه نبوده 
اسـت بلکه بیشـتر تخریب عمدی را در برخی قسمت ها شاهد 
بودیـم که البته مـورد مرمت قرار گرفتند اما بـار دیگر تخریب 
شـدند. یـک نکته مهـم در ارتبـاط با تپه اشـرف وجـود دارد و 
آن اینکـه در صـورت تبدیل آن به »سـایت موزه« بسـیاری از 
مشـکالت ان از جمله کمبود بودجه تخصیصی رفع می شـود.

بـدون تبدیـل به سـایت موزه، بودجـه خاص برای تپه اشـرف 
اختصـاص نخواهد یافت بلکه همانند دیگر نقاط کشـور، یک 
بودجـه کلی از سـوی سـازمان میـراث فرهنگی بـرای بناهای 
تاریخـی اختصـاص پیـدا می کنـد    و مقـدار کمـی از ایـن 

بودجـه بـه ایـن محوطـه تاریخی می رسـد.

گزارش

خبرگردشگری

تامین  اینترنت اربعینی در مسیر نجف - کربالبرگزاری نشست تخصصی گردشگری
شـــهردار منطقـــه 11 تهـــران 
ــرا  ــبت فـ ــه مناسـ ــت: بـ گفـ
»روز  و  مهـــر   1۴ رســـیدن 
مشـــارکت  بـــا  طهـــران« 
ـــگری  ـــی گردش ـــت تخصص ـــه 12 نشس ـــهرداری منطق ش
ـــران  ـــهر ته ـــری ش ـــار ناص ـــی در حص ـــی – تاریخ فرهنگ
و آییـــن رونمایـــی از نقشـــه مینیاتـــوری گردشـــگری 
ـــی  ـــای تاریخ ـــی از نام ه ـــراه رونمای ـــه هم ـــه 11 ب منطق
گذرهـــای منطقـــه 12 در خانـــه تاریخـــی امیـــر بهـــادر 
برگـــزار خواهـــد شـــد.نصرهللا آبادیـــان بـــا بیـــان ایـــن کـــه 
در ایـــن برنامـــه اعضـــای شـــورای اســـامی شـــهر تهـــران، 
متخصصـــان، مدیـــران شـــهری و هنرمنـــدان حضـــور 

ــه  ــران - کـ ــهر تهـ ــزی شـ ــته مرکـ ــت: هسـ دارند،گفـ
ـــم را در خـــود جـــای داده  ـــران قدی حصـــار ناصـــری و ته
ـــرای توســـعه گردشـــگری  ـــت بســـیاری ب اســـت - ظرفی
ــمند  ــار ارزشـ ــر، آثـ ــه فاخـ ــود ابنیـ ــاظ وجـ ــه لحـ بـ
هنـــری و تاریخـــی، محلـــه هـــای قدیمـــی ، گذرهـــا 
و...  را دارد و مـــی توانـــد مـــورد توجـــه قـــرار گیـــرد.
وی حفـــظ میـــراث فرهنگـــی و تاریخـــی پایتخـــت را 
ـــه  ـــرد و توج ـــام ب ـــهری ن ـــت ش ـــای مدیری از اولویت ه
بـــه توســـعه گردشـــگری در بخـــش تاریخـــی پایتخـــت را 
ـــن  ـــق اقتصـــادی و ایجـــاد اشـــتغال در ای ـــر رون عـــاوه ب
صنعـــت در شناســـایی فرهنـــگ و آداب و رســـوم ایرانـــی 

بـــه گردشـــگران خارجـــی حائـــز اهمیـــت دانســـت.

ــراق از  ــات عـ – وزارت ارتباطـ
ـــاز  ـــورد نی ـــات م ـــن خدم تامی
تلفـــن همـــراه و اینترنـــت 
در طـــول مســـیر راهپیمایـــی 
اربعیـــن حســـینی از نجـــف بـــه کربـــا معـــروف بـــه 
›طریـــق یـــا حســـین‹ خبـــر داد. وزارت ارتباطـــات 
ـــی منتشـــر  ـــای عراق ـــانه ه ـــه رس ـــه ای ک ـــراق در بیانی ع
ـــن  ـــه بهتری ـــرای ارائ ـــی هـــای الزم ب ـــد، از آمادگ ـــرده ان ک
ـــات  ـــر ارتباط ـــتورات وزی ـــق دس ـــی طب ـــات ارتباطات خدم
عـــراق بـــا هـــدف برگـــزاری موفقیـــت آمیـــز مراســـم 

زیـــارت میلیونـــی اربعیـــن حســـینی خبـــر داد.
ــی  ــرکت ملـ ــه شـ ــرد کـ ــام کـ ــه اعـ ــن وزارتخانـ ایـ

ـــق  ـــم تخصصـــی و از طری ـــک تی ـــک ی ـــا کم ـــات ب ارتباط
ـــت ارتباطـــات  ـــا مدیری ـــن شـــرکت ب ـــی از ای ـــدار هیات دی
بابـــل و کربـــا، بـــه دنبـــال برقـــراری نقـــاط ارتباطـــی 

الزم بـــرای زائـــران در مســـیر یـــا حســـین اســـت.
بیانیـــه همچنیـــن بـــر هماهنگـــی بـــا موکـــب هـــای 
ـــع در  ـــی واق ـــای فرع ـــکاری اداره ه ـــا هم ـــینی و ب حس
مســـیر راهپیمایـــی اربعیـــن بـــه منظـــور برپـــا کـــردن 
ـــی در تمامـــی محـــور  ـــی و بیـــن الملل مراکـــز تمـــاس مل
هـــای کربـــا تاکیـــد کرد.ترافیـــک ســـنگین شـــبکه، 
قطعـــی خطـــوط و بویـــژه قطعـــی یـــا کنـــدی بســـیار 
ـــران در  ـــده زائ ـــکات عم ـــی از مش ـــت یک ـــدید اینترن ش

ـــت. ـــن اس ـــارت اربعی ـــام زی ای

لنا
 ای

س:
عک

پیام رسـانه

روزنامه خبرشـمال  به نقل از مدیر 
حج و زیارت مازندران نوشـت: هیچ کار 

گـزاری حق دریافت وجوه نقدی از زائران 
اربعین را ندارد.

روزنامـه مهد تمدن  به نقل از 
مدیر کل روابط عمومی سـازمان تامین 

اجتماعی در تبریز نوشـت: تامین 
اجتماعی ، کانون »فقر زدایی « در کشـور 

روزنامـه اصفهان زیبا  به نقل از 
رییس جمهور نوشـت: دولت برای تامین 

ارز نیـازی به گرانی دالر ندارد.

آذربایجان مازندران
روزنامـه افسانه در گزارشی به نظرات اصفهانشرقی

متفاوت کارشناسـان در مورد تاثیر انتقال 
آب از دریا به فارس پرداخته اسـت.

فارس
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کارکردهای خاک:
تصفیه آب
کاهش اثرات جاری شدن سیل
نقش مثبت در تغییرات اقلیمی با گرفتن

دی اکسید کربن اتمسفر
نگه داشتن آن در زمین

حفاظت از ما در برابر آلودگی

- در یک هکتار خاک در حدود 5 هزار کیلو موجود زنده زندگی می کند که کمابیش هم وزن ۱۰۰ 
گوسفند است. 

- تشکیل هر سانتیمتر خاک در شرایط مختلف آب و هوایی از ۱۰۰ سال تا ۱۰ هزار سال طول می کشد

خاک تنها منبع تغذیه نیست

توصیه ها و راههای عملی برای متوقف کردن فرسایش خاک در کشاورزی :
  تالش برای کاهش شخم زدن خاک

  رها کردن گیاهانی که پس از برداشت باقی می مانند
  مراقبت  از علف های حاشیه مزارع

هزینه رفع آلودگی هر متر مکعب خاک به روشهای مختلف،

بین 5۰ تا 5۰۰۰ دالر است

تا کنون یک سوم از خاک های جهان تخریب شده اند و چنانچه این روند ادامه یابد تا سال 2۰5۰ 
سرانه جهانی زمین قابل کشت و زراعت، تا یک چهارم میزان آن در سال ۱9۶۰ تقلیل خواهد 

یافت. تا سال 2۰5۰ جمعیت جهان به بیش از 9 میلیارد خواهد رسید و این میزان 
به معنای دو میلیارد افزایش جمعیت بیش از جمعیت فعلی جهان است. 

در این صورت الزم است تولید مواد غذایی به میزان ۶۰ درصد افزایش 
یابد، تا بتواند پاسخ گوی جمعیتی باشد که خواستار تغذی های به 

مراتب بهتر از امروز هستند
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مزایده عمومی 
فرماندهی انتظامی استان کرمان

صفحه 12

آگهی مزایـده 
تاسیسات شن و ماسه ۱۰۰ تنی شهرداری فهرج

ــه  ــود را ب ــی خ ــه ۱۰۰ تن ــن و ماس ــات ش ــد دارد تاسیس ــرج قص ــهرداری فه ش
صــورت اجــاره یکســاله بــه شــرط خریــد تضمینــی مصالــح بــه پیمانــکار واجــد 

شــرایط واگــذار نمایــد
1. شهرداری در رد و پذیرش پیشنهادات مختار می باشد.

ــر بانکــی  ــت نامــه معتب ــی واگــذاری تاسیســات، ضمان ــال ارزش ریال 2. در قب
دریافــت مــی گــردد.

٣. قیمت پایه اجاره ماهانه از قرار هر ماه 35۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشد.
ــا ســقف ۴٫۰۰۰ تــن  ــح توســط شــهرداری ت ــد تضمینــی مصال ۴ . قیمــت خری

ــه ازای هــر تــن مصالــح ۸۰٫۰۰۰ ریــال مــی باشــد. ــه ب ماهان
5. واجدیــن شــرایط حداکثــر یــک هفتــه از تاریــخ درج اگهــی فرصــت دارنــد جهــت 
دریافــت اســناد مناقصــه بــه صــورت حضــوری اقــدام نماینــد و حداکثــر تــا ۱۰ روز 
پــس از درج آگهــی پیشــنهادات خــود را تحویــل دبیرخانــه شــهرداری فهــرج نمایند.
ــه مناقصــه در اســناد مناقصــه درج  ــوط ب ــات مرب  ۶ . ســایر اطالعــات و جزئی

شهرداری فهرجگردیــده اســت.

نوبت سوم

شــهرداری بــم در نظــر دارد دیوارنویســی و تبلیغــات در مــکان هــای متعلــق بــه شــهرداری را بــه صــورت مشــارکتی از طریــق مزایــده بــه 
اشــخاص واجــد شــرایط واگــذار نماید.متقاضیــان میتواننــد ضمــن بررســی ردیفهــای زیــر حداکثــر تــا تاریــخ 97/۰۸/۰2 جهــت دریافــت 
اســناد مزایــده و ارایــه پیشــنهادات خــود بــه نشــانی :بــم، بلــوار شــهید رجایی-ســایت اداری شــهرداری بم، امــور قراردادهــا مراجعــه نمایند.
۱-متقاضیــان مــی تواننــد بــا پرداخــت مبلــغ 3۰۰/۰۰۰ ریــال بــه حســاب ســیبا شــماره ۰۱۰5۶5939۰۰۰3 بنــام شــهرداری بــم نســبت 

دریافــت اســناد مزایــده اقــدام نماینــد.
2- هرگاه برندگان اول تا سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشدند سپرده انها به ترتیب ضبط خواهد شد

3- مدت قرارداد یکسال میباشد.
۴-شهرداری در رد و یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

5- شــرکت کننــدگان میبایســت یــک فقــره ضمانتنامــه یــا چک تضمیــن شــده بانکــی بــه مبلــغ ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بعنوان ســپرده شــرکت 
در مزایــده ارائــه نمایند.

۶-هزینه چاپ اگهی بعهده برنده مزایده می باشد.
7- سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مندرج است.

۸- متقاضیان جهت اطالع بیشتر می توانند با شماره تلفن ۰3۴۴۴3۴52۱۱ تماس حاصل نمایند.

تجدیدآگهی مزایده عمومی 

علیرضا پشتیبان -شهردار بم

 )نوبت اول(

تجدید آگهی 
مزایده عمومی 

علیرضا پشتیبان -شهردار بم

 )نوبت اول(
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درسی که »دالر« 
به ایرانی ها داد

رهبر نقالب:
ملت سیلی دیگری به 

آمریکا خواهد زد
2

4

ــا تکلیف شــان روشــن  ــرای دالل هــا نیســت، آنه ــن یادداشــت ب ای
ــد دالر  ــان گفتن ــا خودش ــه ب ــت ک ــی اس ــرای آنهای ــن ب ــت، ای اس
ــه  ــر چ ــد ه ــیم. گفتن ــده نباش ــران آین ــل نگ ــا حداق ــم ت می خری
ــم. ــظ کنی ــود را حف ــرمایه خ ــل س ــا حداق ــیم ت ــم می فروش  داری
دالرهایــی  فــروش  دنبــال  بــه  در  بــه  در  همین هــا  حــاال 
همــان  بــه  درســت  هــم  آن  خریدنــد.  کــه  هســتند 
ســرمایه. حفــظ  بودنــد؛  کــرده  انبــار  دالر  کــه   دلیلــی 
آنهــا نگــران بــوده و هســتند. نگــران آینــده زندگــی خــود و 
فرزندان شــان، شــرایط کشــور آنهــا را بــه ایــن ســبک زندگــی 
ــود  ــی از وج ــردا، بخش ــرای ف ــی ب ــی نگران ــت. گوی ــوق داده اس س
ــر  ــه فک ــت ب ــده اس ــا نیام ــه دنی ــه ب ــوز بچ ــت. هن ــده اس ــا ش م
دانشــگاه رفتــن او هســتیم. ســختی های امــروز را بــه جــان 
می خریــم تــا در فردایــی کــه هنــوز نیامــده زندگــی آرامــی 
داشــته باشــیم.اال و پاییــن رفتــن قیمــت دالر در چنــد مــاه اخیــر، 
ــر  ــه فک ــی ک ــه مای ــرای هم ــود. ب ــا ب ــه م ــرای هم ــی ب درس بزرگ
ــم ــراه بروی ــبختی را از بی ــیرهای خوش ــم مس ــم می توانی  می کنی
ملتهــب  دالیــل  از  یکــی  دالر،  خریــدن  بــرای  آنهــا  تــاش 
می دادنــد،  قیمتــی  هــر  دالرفروش هــا  بــود.  بــازار  شــدن 
اینهــا می خریدنــد تــا مبــادا فــردا گــران تــر از امــروز شــود. 
 البتــه امــروز هــم می فروشــند مبــادا فــردا ارزان تــر شــود.
اگــر اجــازه بدهیــم زندگــی رونــد عــادی خــود را طــی کنــد، ممکــن 
اســت در بعضــی روزهــا ســختی بکشــیم و کام هایمــان تلــخ شــود 
امــا حداقــل حــرص مــال از دســت رفتــه نمی خوریم./عصــر ایــران
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ما را در تلگرام 
دنبال کنید

19  تا  ٣0

چشم بازار ارز به رای مجلس
کمیسیون امنیت ملی امروز برای ساز و کار جلسه بررسی CFT تشکیل جلسه می دهد

»سگ زوزه کنان درهم پیچیده شده و کف 
آسفالت کشیده می شود. طنابی که از دور حلقش 
به موتور در حال حرکت وصل شده، اجازه هیچ 
حرکتی جز همان صدای ضعیفی که التماس 
کنان و از سر درد از حلقش بیرون می آید را به 
او نمی دهد. رده های خون بر روی بدنش، او را به 
رنگ قرمز و سیاه درآورده است.«
همگی با دیدن این صحنه شوکه شده ایم. 
به موتور در حال حرکت نزدیک شده، سرعت 
ماشین را بیشتر کرده و جلوی راهش می پیچیم. 
موتوری سرعتش را کم کرده و می ایستد. 
قیافه اش را حق به جانب می گیرد و از ما برای 
اینکه سد راهش شده ایم توضیح می خواهد. 
می گوید »در حال تنبیه کردنش هستم. تا او 
باشد دفعه دیگر از صاحبش اطاعت کند.« 

در این پیام ما می خوانید
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مخالفت با انتقال آب 
کردستان به دریاچه ارومیه

استاندار کردستان گفت: انتقال آب 
کردستان به دریاچه ارومیه و سایر 
استان ها و کاهش آب استان، هیچ 

توجیهی وجود ندارد و توجه به این مهم به 
مطالبه ای عمومی تبدیل شده و چنانچه 

مورد بی توجهی قرار گیرد، مشکالتی را 
برای استان ایجاد خواهد کرد.

موزه ها ۱۶ مهر 
رایگان می شوند

آب های تجدید پذیر 
کاهش یافتند
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یادداشت  مهمان
مصطفی داننده

روزانهم

 روزنامه سیاسی ، اجتماعی صبح ایران

طلوع آفتاب
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تهران

 سال چهاردهم
   شماره پیاپی 1280

شنبه 14 مهر 1397
  12 صفحه

 قیمت 500 تومان
www.payamema.ir

عضو فراکسیون محیط زیست 
مجلس: الیحه حمایت از حقوق 
حیوانات از سوی دولت به 
مجلس ارائه نشده 

حقوق حیوانات 

پا در هوا
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کمبود بودجه سد راه 
جست و جوی تاریخ اصفهان

کاوش های باستان شناسی منطقه "تپه اشرف" به 
علت کمبود بودجه متوقف شده است

رشد 5۱ درصدی 
ورود گردشگران 
خارجی به ایران

7 و6


