
ویروسی که می تواند تمدن 
بشر را تغییر دهد

وزیر بهداشت:
رکورد کاهش مرگ  ومیر 

کرونا در کشور ثبت شد
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ایـن روزهـا چنـان فضـای همه گیـری ویـروس کرونـا بـر جهـان 
سـنگین شـده کـه برخـی منتقـدان، اندیشـمندان و روزنامه نگاران 
تنهـا می تواننـد با کاله  سـیاه ادوارد بونو که همان کاله بدبینی اسـت 
بـه وقایـع جهـان نـگاه کننـد و بـه نزدیـک بـودن آخرالزمان اشـاره 

. کنند 
برخـی این سـوال را مطرح می کنند که »اگر شـر کرونـا ویروس از 
سـر زمین کم نشـود و در مقابل همه واکسـن ها و داروها مقاومت 
کـرده و نسـل بشـر را وادار کند باوجود این ویـروس به حیات خود 
ادامـه بدهـد، چـه سـبک زندگـی را بایـد در پیش بگیریـم؟« یک 
مهنـدس نقشه کشـی معتقـد اسـت: باید بـا کرونا تعامـل کنیم، با 
افـراد محدودتـری مـراوده کنیـم و تنها بـه امورات اساسـی زندگی 
بپردازیـم. یـک مجسمه سـاز می گویـد: باید خـود زندگی را کشـف 
کـرده و لذت هـا را بازتعریـف کنیم. یک شـاعر اعتقـاد دارد: تا حاال 
بـا سـی تـرس زندگی کـرده و از این به بعد باید با سـی ویک ترس 
سـر کند. یک اسـتاد عرفان باور دارد: زندگی بشـر به سـمت نبوغ، 
خالقیـت، مهـارت و کیفـی سـازی سـطح زندگـی پیش مـی رود و 
درنهایـت بهـره وری بیشـتر از منابـع موجـود و خودکفایـی اجبـاری 

را رقـم می زند.
اما واقعیت ماجرا این اسـت که ذات بشـر، سـازگار با محیط اسـت 
یعنـی می توانـد در همیـن شـرایط کاله زرد یعنـی کاله خوش بینی 
بـر سـر گذاشـته و مثبـت اندیـش باشـد و بـا گذاشـتن کاله سـبز 
بـه اتفاق هـای آتـی خالقانه تـر بنگـرد، و برخالف کاله سـیاه ها حکم 

بدهد.
همان طور که بشـر طاعون و وبا را پشـت سـر گذاشـته، از پس این 
آزمـون هـم برمی آیـد و روحیـات انسـان ها، سـبک کسـب وکارها و 
بسـیاری از ابعاد زندگی به سـرعت با این تغییر سـازگار و هماهنگ 
می شـود. و انتظـار می رود تمام کسـانی که در مقابـل این تغییرات 
مقاومـت می کننـد و منفعالنـه در انتظـار بهبـود اوضـاع نشسـته اند 
آموزش هـا،  کسـب وکارها،  اگـر  امـا  می خورنـد.  سـختی  ضربـه 
خدمات و ... در بسـتر اینترنت _و حتی تکنولوژی های پیشرفته تر 
_ صـورت بگیـرد، تغییـرات چندان محسـوس نخواهد بـود و حتی 
تهدیـد کرونـا می توانـد بـرای بسـیاری از کسـب وکارها، فرصـت 
محسـوب شـود. نبایـد فرامـوش کـرد کـه کسـب و کارهـا سـبک 
زندگـی انسـان ها را تعیین می کنند. ازاین رو به نظر می رسـد، بشـر 
مدتـی بـرای حفـظ وضعیت موجود دسـت وپا بزند اما کم کـم وادار 
بـه پذیـرش تغییـر شـود. در این میان اقتصـاد، رکـود فاجعه باری 
را تجربـه کـرده و صنایعـی همچون حمل ونقل هوایی و گردشـگری 

بیشـترین آسـیب را  می بینند.
احتمـال مـی رود بخـش خصوصـی بـه ایـن نتیجـه برسـد کـه بـا 
دورکاری و تعدیـل نیـرو زیـان جـدی در کسـب وکارها رخ نـداده 
و بـه کاهـش هزینه هـا می انجامـد و از همیـن رو آن بخـش از 
نیـروی کار کـه نبـود آن هـا بنگاه هـا را متضرر نمی کند تعدیل شـده 
و بـرای مدتـی از چرخـه کار حـذف می شـوند؛ امـا بعـد از یـک بازه 
زمانـی میـان شـغل کاذب و یادگیـری مهارت یکـی را انتخاب کرده 
و زندگـی را از سـر می گیرنـد. البتـه وضعیـت در بخش خصولتی و 
دولتـی چندان دسـتخوش تغییرات نشـده و جای نگرانی نیسـت 

چراکـه رابطـه بـر ضابطه ارجحیـت دارد!
در بخـش فرهنگی نیز سـینما، موسـیقی و امثالهم حـق کپی رایت 
را جدی تـر از قبـل پیگیـری می کننـد و سـود خـود را در نمایـش 
سـالن های  شـاید  و  می بیننـد،  آنالیـن  و کنسـرت های  خانگـی 
سـینما و کنسـرت به فارم ارزهای دیجیتال تبدیل شـود؛ از سـوی 
دیگـر صنعـت مـد دسـت روی دسـت نمی گـذارد و با اضافـه کردن 
ماسـک و دسـتکش بـه اجـزای ضروری لبـاس ایـن دو را که تا به 
حـاال جنبه پیشـگیری داشـتند بـه جزء جدانشـدنی از اسـتایل ما 
تبدیـل می کننـد و هرسـال مـدل جدیـد باقابلیت های بهتـر و البته 

قیمـت بیشـتر را روانـه بـازار می کنند.
بیاییـد فانتـزی تـر فکـر کنیـم، شـرکت های آرایشـی_ بهداشـتی، 
بیشـتر از سـاخت رژ لـب، بـه تولید انـواع محلـول ضدعفونی کننده 
روی می آورنـد و بـا انـواع شـگردهای تبلیغاتـی کاری می کننـد تـا 
این محصوالت مانند موبایل جزء جدانشـدنی از زندگی ما باشـند.
تمـام ایـن تغییـرات، سـبک زندگـی ما را عـوض می کنـد و خیلی 
زود آداب فرهنگـی و اجتماعـی هـم از آن تبعیـت می کنـد؛ بـدون 
آنکـه یادمـان بیایـد از کجـا بـه کجـا رسـیدیم. مثـالً ممکن اسـت 
دسـت دادن کـه امـروزه نشـانه احتـرام اسـت، معنـای بی ادبـی و 
نادیـده گرفتـن حریـم شـخصی تلقـی  شـود و زحمت لبخنـد را که 

حـاال زیـر ماسـک پنهـان اسـت بـه چشـم ها بدهیم!
در ایـن میـان برخـی معتقدنـد پـس از کرونـا، هیچ چیـز بـه رونـد 
سـابق برنمی گـردد و سـبک زندگـی انسـان ها و حتـی جهان بینـی 
مـا تفـاوت قابل مالحظـه ای خواهـد داشـت و در مقابـل برخـی 
دیگـر اعتقاددارنـد؛ آب از آب تـکان نمی خـورد و همان طـور کـه 
وبـا نتوانسـت سـبک زندگـی بشـر را تغییـر دهـد، ایـن ویـروس 
جدیدالـورود هـم نمی توانـد؛ فقط مانند دکمـه PAUSE عمل کرده 

و بـرای مدتـی زندگـی را متوقـف می کنـد.
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سودجویان در کمین 
صید فالمینگو گیالن

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست گیالن: 
با سودجویانی که فالمینگو و قوهای استان را 

صید کنند برخورد جدی خواهد شد.

@p a y a m e m a

ما را در تلگرام 
7   تا  16دنبال کنید

۱۰ هزار میلیارد تومانی که بازنگشت
رییس دیوان محاسبات: باید 1۲ هزار میلیارد تومان بابت مابه التفاوت قیمت ارز به حساب بانک ها واریز می شد 

که تنها ۲ هزار میلیارد تومان آن بازگشته و 1۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان آن تاکنون بازنگشته است.

زمان زیادی از روزهایی که مردم در ارومیه می خواندند: 
دولـدوراق«،  اورمـو گولـو  آغالیـاق/  »گلیـن گئـدک 
نمی گـذرد امـا حـاال بـاران رحمـت الهـی و اقدامـات 
ضربتـی بـرای نجـات دریاچـه ارومیه بار دیگـر لبخند 
 را بـه غربی تریـن نقطه نقشـه ایـران بازگردانده اسـت.
 حـدود ۱۰ سـال از روزهایـی کـه دریاچـه ارومیه مرگ 
تدریجـی خـود را بـه دلیل کاهـش بارش هـا و عوامل 
انسـانی متعـدد از جملـه عـدم تامیـن حقابـه آغـاز 
کـرده بـود، می گـذرد. طـی آن روزهـا عکس هایـی از 
بزرگتریـن دریاچـه آب شـور کشـور منتشـر می شـد 
کـه هـر ایرانـی را دل نگـران می کـرد. »گلیـن گئـدک 
آغالیـاق/ اورمـو گولـو دولدوراق« - بیاییـد برویم گریه 
کنیـم  و دریاچـه ارومیـه را بـا اشـک هایمان پـر کنیم 
– شـعری بـود کـه آن روزهـا ورد زبـان مـردم ارومیـه 

بود. شـده 
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صادرات دو میلیون 
دالری صنایع دستی 

زنجان در سال 98
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری 

و صنایع دستی زنجان از صادرات 
یک میلیون و ۲61هزار دالری 

تولیدات هنرمندان صنایع دستی 
این استان در سال 98 خبر داد.

پیش نویس آئین نامه 
اجرایی تشخیص 

نفایس بررسی شد
اجرایی  آئین نامه  پیش نویس 

تشــخیص نفایس بررسی شد تا در 
روزهای آینده به تصویب شورای 

عالی میراث فرهنگی و گردشــگری 
کشور نیز برسد.
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س:
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یادداشت  مهمان
سهیال طایی

تهران

 سال شانزدهم
   شماره پیاپی 1705

چهارشنبه 27 فروردین 1399
  قیمت 500 تومان

www.payamema.ir

تراز آبی دریاچه  ارومیه  با 
رقم 1271/70 رکورد
 ۱۰ ساله را زده است.

دریاچه ارومیه در 
بهترین وضعیت خود 
طی ۱۰ سال اخیر
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دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بم

خرید تجهیزات،نصب و راه اندازی شبکه خوابگاه دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی 
و خدمات بهداشتی درمانی بم

1399/1/
۲7    17

پیاپی ۰۵

دانشـگاه علـوم پزشـکی و خدمـات بهداشـتی درمانی بـم در نظر دارد مناقصـه خرید تجهیزات،نصـب و راه اندازی شـبکه خوابگاه 
دانشـجویی بـه شـماره it-1-99/1 را از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت برگـزار نمایـد. کلیه مراحـل برگـزاری مناقصه از 
دریافـت اسـناد مناقصـه تـا ارائه پیشـنهاد مناقصـه گران و بازگشـایی پاکت هـا از طریـق درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکی دولت 
سـتاد بـه آدرس  www.setadiran.ir انجـام خواهـد شـد و الزم اسـت مناقصـه گـران در صـورت عـدم عضویـت قبلـی، مراحـل 
ثبـت نـام در سـایت مذکـور و دریافت گواهـی امضای الکترونیکـی را جهت شـرکت در مناقصه محقق سـازند. تاریخ انتشـار مناقصه 

درسـامانه تاریـخ 1399/۰1/۲7می باشـد.

 فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 14:۰۰روزدوشنبه تاریخ1399/۰۲/۰8
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 14:۰۰روز یکشنبه تاریخ1399/۰۲/۲1

زمان بازگشـایی پاکت ها : سـاعت 9:۰۰روز دوشـنبه تاریخ1399/۰۲/۲۲ اطالعات تماس دسـتگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشـتر 
در خصـوص اسـناد مناقصـه مراجعـه به سـامانه مذکـور  و ارائه پاکـت های الف،ب،ج : آدرس بم بلوار شـهید رجائی دانشـگاه علوم پزشـکی 

بم دبیرخانه حراسـت
تلفن ۰34-443446۰1

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
مرکز تماس: ۰۲1-41934

دفتر ثبت نام: 88969737و8۵193768

اعطای وام ۵۰۰ میلیون تومانی به 
تعاونی های تولیدکننده اقالم بهداشتی

ایران 9۰ هزار مشترک فیبر نوری دارد

تعـاون،  وزارت  تعـاون  امـور  معـاون 
ابتـدای  از  گفـت:  اجتماعـی  رفـاه  و  کار 
 5٠٠ سـقف  تـا  تسـهیالت  فروردین مـاه 
وثیقـه  اخـذ  بـدون  تومـان  میلیـون 
حـوزه  در  کـه  تعاونی هایـی  اختیـار  در 
ضدعفونـی کننـده،  مـواد  ماسـک،  تولیـد 
فعالیـت  بیمارسـتانی  البسـه  و  دسـتکش 

اسـت. گرفتـه  قـرار  می کننـد 
بـه گـزارش روز سـه شـنبه وزارت تعـاون، 
»محمـد کبیـری«  اجتماعـی،  رفـاه  و  کار 
تعاونـی  واحـد  دو  از  بازدیـد  ضمـن 
مـواد ضدعفونـی کننـده  و  ماسـک  تولیـد 
اعطـای  بـه  اشـاره  بـا  تهـران  اسـتان  در 
برخـی  بـرای  قیمـت  ارزان  تسـهیالت 
واحدهـای تعاونـی مرتبـط بـا تولیـد ایـن 
نـوع محصـوالت بهداشـتی اظهـار کـرد: در 
سراسـر کشـور بیـش از 140 واحـد تعاونی 
را شناسـایی کـرده ایـم کـه در حـوزه های 
البسـه  ماسـک،  تولیـد  ماننـد  مختلفـی 
بیمارسـتانی، دسـتکش و مـواد ضدعفونی 

مـی کننـد. فعالیـت  کننـده 
نامـه  تفاهـم  محـل  از  کـرد:  اضافـه  وی 
چهارجانبـه میـان صندوق ضمانت سـرمایه 
تعـاون،  توسـعه  بانـک  تعـاون،  گـذاری 
صنـدوق کارآفرینـی امیـد و معاونـت امـور 
تعـاون بـه ایـن نـوع بنـگاه هـای تعاونـی، 
داده  اختصـاص  قیمـت  ارزان  تسـهیالت 
ایـم تـا ظرفیـت تولیـد خـود را بـاال ببرنـد.
بیـان  بـا  وزارت کار  تعـاون  امـور  معـاون 
 500 سـقف  تـا  تسـهیالت  ایـن  اینکـه 
از  وثیقـه  اخـذ  بـدون  تومـان  میلیـون 
اختیـار  در  امسـال  فروردیـن  ابتـدای 
گفـت:  اسـت،  گرفتـه  قـرار  کارآفرینـان 
در  تولیـد  انجـام  بـرای  کارآفرینـان  اگـر 
سـرمایه  بـه  بهداشـتی  هـای  حـوزه  ایـن 
مـواد  تامیـن  بـرای  بیشـتری  گـردش  در 
و  کار  تعـاون،  وزارت  دارنـد،  نیـاز  اولیـه 
رفـاه اجتماعـی ایـن تسـهیالت را در کوتاه 
تریـن زمـان ممکـن در اختیـار آنهـا قـرار 
خواهـد داد. ایـن دسـته از کارآفرینان می 
بانـک  بـه  را  تواننـد درخواسـت وام خـود 
تعـاون  امـور  معاونـت  یـا  تعـاون  توسـعه 
وزارت تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی تقدیم 

. کننـد

وی اظهارداشـت: بـا وجـود شـیوع بیماری 
امـا  پوشـاک،  بـازار  در  رکـود  و  کوویـد19 
کاربـری  تغییـر  بـا  تولیدکننـدگان  برخـی 
خطـوط خـود توانسـتند باعـث ادامـه روند 
همچنیـن  و  کارگـران  فعالیـت  و  تولیـد 
کمـک بـه شـبکه بهداشـت کشـور شـوند. 
معـاون امـور تعـاون وزارت کار همچنین از 
یـک واحـد تعاونـی تولید مـواد ضدعفونی 
کننـده بـه نـام "شـرکت دارویی زرسـتان" 
و  نحـوه  جریـان  در  و  کـرد  بازدیـد  نیـز 
ضدعفونـی  محصـوالت  تولیـدات  میـزان 

کننـده در ایـن مجموعـه قـرار گرفـت.
کبیـری در ادامـه از سـاماندهی 2۸ واحـد 
تولیـدی در قالـب شـرکت تعاونـی تامیـن 
پوشـاک کشـور  صنعـت  هـای  نیازمنـدی 
خبـر داد کـه بـا تغییـر خطـوط تولیـد در 
هـزار  روزانـه200  تولیـد  بـه  حاضـر  حـال 
ماسـک رسـیده و تاکنـون 200 هـزار "گان" 

نیـز تولیـد شـده اسـت
از افزایـش ظرفیـت تولیـد  وی همچنیـن 
محصـوالت  کننـده  تولیـد  هـای  تعاونـی 
بیمارسـتانی  البسـه  کننـده،  ضدعفونـی 
و  دسـتکش  ماننـد  طبـی  کاالهـای  و 
تعاونـی  ایـن  و گفـت:  داد  خبـر  ماسـک 
هـا پیـش از ایـن سـالیانه ظرفیـت تولیـد 
حـدود 6 میلیـون و 900 هـزار انواع البسـه 
هـزار   700 و  میلیـون   24 بیمارسـتانی، 
انـواع ماسـک، یـک میلیـون و 200 هـزار 
جفـت دسـتکش و 21 میلیـون و 500 هزار 
لیتـر انـواع ضـد عفونـی کننـده هـا و الکل 
را دارا بودنـد کـه بـا حمایـت و اعطـای بـه 
روزهـای  نخسـتین  در  تسـهیالت  موقـع 
سـال، ظرفیـت تولیـد البسـه بیمارسـتانی 
بـه 17 میلیـون و 200 هـزار عـدد، ماسـک 
 1۸ دسـتکش  هـزار،   ۸00 و  میلیـون   64
میلیـون و 200 هـزار عـدد و ظرفیـت تولید 
میلیـون   63 بـه  ضدعفونـی کننـده  مـواد 

لیتـر افزایـش پیـدا کـرد.
ایـن  از  حمایـت  کـرد:  اضافـه  کبیـری 
تعاونـی هـا عـالوه بـر تامیـن محصـوالت 
مـورد نیـاز جامعـه بـه ایجـاد و صیانـت از 
بیـش از سـه هـزار فرصـت شـغلی موجود 
در ایـن تعاونـی هـا کمـک قابـل توجهـی 

خواهـد کـرد.

بین الملـل  امـور  و  ارتباطـات  مدیـرکل  بـه گفتـه 
شـرکت مخابـرات ایران، فیبـر نـوری در حال حاضر 
90 هـزار مشـترک دارد و مشـترکان بـرای دریافـت 
ایـن سـرویس می تواننـد از طریـق پرتـال مخابرات 
درخواسـت   2020 شـماره  بـا  تمـاس  یـا  و  ایـران 
ثبـت کننـد و درصورتی کـه امکانـات فراهـم باشـد، 
سـرویس به آنهـا واگذار می شـود.به گزارش ایسـنا، 
یکـی از راه هـای افزایـش سـرعت اینترنـت خانگی، 
جایگزینـی VDSL بـه جای ADSL اسـت که بدون 
اینکـه تجهیـزات مشـترک عـوض شـود، می تـوان 
تجهیـزات را بـا اسـتفاده از فیبـر نـوری بـه نزدیـک 
کاربـران بـرد و پـس از آن پهنـای بانـد روی همـان 
سـیم مسـی اسـت کـه بـا کاهـش فاصلـه کاربـر تا 
مرکـز مخابراتـی، می تواند سـرعت را تـا 70 مگابیت 
 )FTTx( افزایـش دهـد، امـا اینترنـت فیبـر نـوری
مبتنی بـر کابل هـای فیبـر نوری اسـت و فیبـر نوری 
تـا منازل )FTTH( می تواند سـرعت یک گیگابیتی 

را هـم بـرای مشـترکان بـه ارمغان بیـاورد.
فیبـر نـوری یـا تـار نـوری )Optical Fiber( رشـته 
باریـک و بلنـدی از یـک مـاده شـفاف مثل شیشـه 
یـا پالسـتیک اسـت که می توانـد نوری را کـه از یک 

سـرش بـه آن وارد شـده، از سـر دیگـر خـارج کنـد. 
کابل هـای فیبـر نوری از فیبرهای شیشـه ای کوچک 
اسـتفاده می کننـد تـا بتواننـد داده هـا را از طریـق 
پالس هـای نوری منتقل کنند. سـرعت انتقال نور در 
فیبـر در حدود همان سـرعت انتقال الکتریسـیته از 
کابل اسـت، اما مزیت مهـم اینترنت فیبر نوری این 
اسـت که می تواند چندین سـیگنال را در یک لحظه 
انتقـال دهد.پـروژه رسـاندن فیبر نوری بـه در منازل 
و جایگزینـی آن بـا کابل مسـی با توجـه به افزایش 
سـرعت ارتباطـات اینترنتـی، در سـال های اخیـر در 
ایـران هـم مـورد توجـه مسـووالن وزارت ارتباطـات 
قـرار گرفـت. در ابتـدا اپراتـور چهـارم )ایرانیان نـت( 
بـه عنـوان مجـری این پـروژه در نظر گرفته شـد که 
بـا مشـکالت مالـی روبه رو و پـس از آن از سـال 96 
امـکان واگـذاری فیبر نـوری به مشـترکان مخابرات 
در پـروژه ای تحـت عنـوان »تانومـا« در اختیـار قـرار 
گرفـت.در ایـن راسـتا محمدرضا بیدخـام -مدیرکل 
مخابـرات  شـرکت  بین الملـل  امـور  و  ارتباطـات 
ایـران- در گفت وگـو با ایسـنا با بیان اینکـه تانومای 
مخابـرات در حال حاضر 90 هزار مشـترک در کشـور 
دارد، گفـت: ظرفیـت اکتیـو )فعـال( تانومـا در حال 

)غیرفعـال(  پسـیو  ظرفیـت  و  هـزار   550 حاضـر 
حـدود دو میلیـون و 100 اسـت.وی بـا بیـان اینکـه 
فیبـر نـوری در مخابـرات از سـال 96 آغـاز شـده و 
سـرویس دهی بـه مشـترکان همچنـان ادامـه دارد، 
افـزود: مشـترکان بـرای دریافـت سـرویس تانومـا 
می تواننـد بـه دو روش یـا از طریق پرتـال مخابرات 
ایـران و یـا تمـاس با شـماره 2020 ثبت در خواسـت 
انجـام دهنـد و درصورتی کـه امکانـات فراهم باشـد، 
سـرویس به آنها واگـذار می شـود.مدیرکل ارتباطات 
و امـور بین الملـل شـرکت مخابـرات ایـران بـا بیـان 
 )FTTH( اینکـه در سـال 9۸ حـدود 49هزار تانومـا
در کشـور دایر شـده، اظهـار کرد: فیبر نـوری کاربرد و 
 VDSL شـرایط خـاص خـود را دارد. امـکان دایـری
بـرای مشـتریان سـریع تر اسـت و شـاید نیازهـای 
مشـتریان را تـا حـد ممکـن در بعضـی زمینه هـا 
راحت تـر فراهـم کند امـا تانوما هم محاسـن مربوط 
بـه خـود را دارد.بـه گفتـه بیدخـام، تـالش شـرکت 
مخابـرات ایـران در فـاز اول این اسـت که تـا دو ماه 
آینـده در شـهر تهـران و قـم حـدود 550 هـزار پورت 
ADSL  را بـه VDSL با سـرعت حداقل چهار برابری 
ارتقـاء دهـد و در حـال حاضـر در شـهر تهـران و قـم 
حـدود 30 هـزار مشـترک ADSL بـه VDSL ارتقاء 

کرده اند. پیـدا 
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حال الریجانی مساعد استپیام خبر
نایب رییس مجلس شورای اسالمی گفت که حال رییس مجلس که پیش 
از این به کرونا مبتال شده بود مساعد است.

۱۰ هزار میلیارد تومانی که بازنگشت
رییس دیوان محاسبات: باید  1۲ هزار میلیارد تومان بابت مابه التفاوت قیمت ارز به حساب بانک ها واریز می شد که 

تنها ۲ هزار میلیارد تومان آن بازگشته و 1۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان آن تاکنون بازنگشته است.

رئیــس دیــوان محاســبات مجلــس 
نظارت هــای  انجــام  بــرای  گفــت: 
بــر  محاســبات  دیــوان  مســتمر 
مبــارزه  بــرای  دولــت  برداشــت های 
ــه  ــژه رســیدگی ب ــات وی ــا، هی ــا کرون ب
ــا و  ــا کرون ــه ب ــتاد مقابل ــات س مصوب
ــکیل  ــی تش ــت مل ــی امنی ــورای عال ش

شــده اســت.
ــه  ــل از خان ــه نق ــنا ب ــزارش ایس ــه گ ب
ــت  ــیه نشس ــادل آذر در حاش ــت، ع مل
ــن  ــنبه، 26 فروردی ــه ش ــی روز )س علن
مــاه( مجلــس شــورای اســالمی بــا 
ــک  ــرای چاب ــه دســتگاه ها ب ــان اینک بی
ســازی در تصمیــم گیــری برای شــرایط 
ــا مصوباتــی طــی ایــن  ــا کرون مبــارزه ب
ــا  ــت: م ــار داش ــته اند، اظه ــا داش روزه
دســتگاه ها  بــا  را  همــکاری  نهایــت 
عالــی  شــورای  مصوبــات  و  داریــم 
ــی  ــون تلق ــا قان ــرای م ــی ب ــت مل امنی
و  نظارتــی  دســتگاه های  و  می شــود 
مجــری ملــزم بــه اجــرای آن مصوبــات 
ــی  ــارد یوروی ــک میلی ــد ی هســتند مانن
اجــازه  رهبــری  معظــم  مقــام  کــه 
برداشــت آن را از صنــدوق توســعه ملــی 

ــد. ــادر کردن ص
وی ادامــه داد: بــرای اینکــه مــردم 
ــتمر  ــای مس ــند نظارت ه ــن باش مطمئ
دیــوان محاســبات بــر برداشــت های 
ــا وجــود  ــا کرون ــارزه ب ــرای مب ــت ب دول
ــه  ــیدگی ب ــژه رس ــات وی ــا هی دارد، م
ــا و  ــا کرون ــه ب ــتاد مقابل ــات س مصوب
ــت  ــی را تح ــت مل ــی امنی ــورای عال ش

عنــوان هیــات حسابرســی ویــژه دیــوان 
حسابرســان  از  متشــکل  محاســبات 
ــوان  ــته دی ــان برجس ــره و حقوقدان خب
ــه  ــه ب ــم ک ــبات را تشــکیل دادی محاس
طــور ویــژه مصوبــات و اجــرای آن هــا را 

نظــارت و بررســی می کننــد.
همچنیــن  کــرد:  تاکیــد  آذر  عــادل 
ــاب  ــه ای را خط ــش نام ــن دو روز پی م
در  و  نوشــتم  جمهــور  رئیــس  بــه 
آن جــا پیشــنهاد دادم کــه شــورای 
نظارتــی مرکــب از نماینــده رئیــس 
ســازمان برنامــه و بودجــه، رئیــس 
هیــات نظــارت بــر صنــدوق توســعه 
ملــی کــه مــن بــه عنــوان رئیــس 
ــده  ــتم و نماین ــبات هس ــوان محاس دی
نماینــده  قــوه قضائیــه و همچنیــن 
ایــن  دریافــت کننــده  دســتگاه های 
اعتبــارات تشــکیل شــود تــا بــه صــورت 
لحظــه ای بــر هزینه هــا نظــارت داشــته 
ــی  ــف و میل ــاء هللا حی ــا ان ش ــند ت باش

ــود. ــام نش انج

اجرای تنها 3۲ درصد احکام 
بودجه ای به طور کامل

رئیــس دیــوان محاســبات بــا اشــاره به 
ــغ  ــزارش تفری ــای گ ــن محوره مهم تری
بودجــه ســال 97، گفــت: تحقــق منابــع 
ــه بیــش از 100 درصــد آن  و مصــارف ک
تحریم هــای  علیرغــم   97 ســال  در 

ــه اجرایــی شــده اســت. ظالمان
وی ادامــه داد: در نیمــه دوم ســال 97 
تحریم هــا شــدت بیشــتری پیــدا کــرد 
و برجــام دچــار چالش هایــی شــد، 
امــا بــا ایــن وجــود بــه دلیــل مدیریــت 
مناســب در حــوزه فــروش نفــت و 
فرآورده هــای نفتــی و همچنیــن تحقــق 

منابــع مالیاتــی حــدود 100 درصــدی بــه 
مرحلــه اجــرا رســیده اســت.

درصــد  تاکیــد کــرد: 32  آذر  عــادل 
احــکام بودجــه ای بــه طــور کامــل اجــرا 
شــده و حــدود 6۸ درصــد انحــراف 
ــه  ــت. ب ــته اس ــود داش ــه وج از بودج
ویــژه حــدود 1۸ درصــد احــکام بودجــه 
عملکــردی نداشــته اســت امــا در بحــث 
ــی و دخــل و خــرج  ــور مال ــاط ام انضب
توســط   9۸ تــا   96 ســال  از  کشــور 
داشــته  بهبــودی  بــه  رو  کارگــزاران 

ــت. اس

فقط ۲6 درصد واگذاری ها به 
بخش خصوصی واقعی بوده 

است
ــان  ــا بی ــبات ب ــوان محاس ــس دی رئی
اینکــه مهم تریــن محــور تفریــغ بودجــه 
ســال 97 حسابرســی عملکــردی آن 
و  اســت، گفــت: خصوصــی ســازی 
اجــرای اصــل 44 قانــون اساســی و 
ــی  ــای دولت ــدی گری ه ــذاری تص واگ
ــه  ــا 97 ب ــی از ســال 94 ت ــه غیردولت ب
صورت کالن بررســی شــد و براساس آن 
منویــات مقــام معظــم رهبــری در ایــن 
مــورد و سیاســت ها متاســفانه حاصــل 
ــا  ــد واگذاری ه ــا 26 درص ــده و تنه نش
واگذاری هــای  و  خــورده  هــدف  بــه 

ــده اســت. ــام ش ــی انج واقع

1۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان 
مابه التفاوت ارزی تاکنون 

بازنگشته است
مصادیــق  بــه  اشــاره  بــا  وی 
اظهــار  هــم  ناموفــق  واگذاری هــای 
داشــت: براســاس تفریــغ بودجــه ســال 

96 واگذاری هــای کشــت و صنعــت 
ــاه،  ــت کرمانش ــگاه نف ــان، پاالیش مغ
ــه، شــرکت توســعه  نیشــکر هفــت تپ
ایــن  از مصادیــق   ... گردشــگری و 
اســت کــه  ناموفــق  واگذاری هــای 
ــاه و  ــگاه کرمانش ــبختانه پاالیش خوش
توســعه گردشــگری و ماشــین ســازی 
و ریختــه گــری تبریــز بــا ورود دیــوان 
محاســبات برگشــت خــورد و واگذاری 
آنهــا متوقــف شــد امــا وضعیت کشــت 
و صنعــت مغــان در دســت رســیدگی 
اســت کــه نتیجــه آن را بــه زودی 

ــرد. ــم ک ــالم خواهی اع
ــوع  ــاره موض ــیدگی درب ــادل آذر رس ع
از  دیگــر  یکــی  تومانــی،   4200 ارز 
مــوارد مهــم در گــزارش تفریــغ بودجــه 
ســال 97، تصریــح کــرد: مجمــوع 

ــا  ــه صرافی ه ــال 97 ب ــه در س ارزی ک
و   اساســی  واردکننــدگان کاالهــای  و 
غیراساســی داده شــده، 31 میلیــارد 
رقــم  ایــن  از  اســت کــه  بــوده  دالر 
مابــه ازای  دالر،  میلیــارد  حــدود 4.۸ 
واردات کاال نداشــته اســت و همچنیــن 
قــرار بــوده حــدود 12 هــزار میلیــارد 
تومــان بابــت مابــه التفــاوت قیمــت ارز 
ــز  ــل واری ــای عام ــاب بانک ه ــه حس ب
ــا  ــوان ت ــا پیگیری هــای دی ــه ب شــود ک
ســال 9۸ تنهــا 2 هــزار میلیــارد تومــان 
ــارد  ــزار و 500 میلی ــته و 10 ه آن بازگش
ــت. ــته اس ــون بازنگش ــان آن تاکن توم
افــزود:  محاســبات  دیــوان  رئیــس 
ــال  ــه س ــغ بودج ــزارش تفری ــت گ قرائ
97 بــه دلیــل شــیوع کرونــا و تعطیلــی 
ــن  ــر در صح ــاه تاخی ــا 2 م ــس ب مجل
علنــی قرائــت شــد، امــا بــا تدبیــر 
ــالمی و  ــورای اس ــس ش ــس مجل رئی
همــکاران در دیــوان محاســبات منتظــر 
قرائــت ایــن گــزارش نماندیــم و قانونــا 
در ایــن پرونــده، هــر میــزان ارز کــه هــر 
شــخص حقیقــی و حقوقــی و دولتــی 
و غیردولتــی دریافــت کــرده را بررســی 
و مشــخص کردیــم کــه چــه میــزان کاال 
وارد شــده و یــا تخلــف صــورت گرفتــه 

اســت.
ایــن  گــزارش  کــرد:  تاکیــد  وی 
بررســی ها را در اختیــار ســران ســه 
ــه  ــک جلس ــم و در ی ــرار داده ای ــوه ق ق
در حضــور رئیــس قــوه قضائیــه بــه 
طــور ویــژه ایــن گــزارش را بــه وی 
االســالم  حجــت  و  تقدیــم کــرده ام 
رئیســی دســتور ویــژه ای بــرای بررســی 
ــه  ــه آن ارائ ــن گــزارش و رســیدگی ب ای
کــرده اســت. همچنیــن رئیــس جمهــور 
رســیدگی  بــرای  را  ویــژه ای  دســتور 
ــرار داده و در  ــزارش ق ــن گ ــر روی ای ب

ــا  ــرار داده ت ــزی ق ــک مرک ــار بان اختی
آن کامــال  دالری  و  ریالــی  جزئیــات 
مشــخص و بــه بیــت المــال بازگردانــده 

ــود. ش
میــزان  بــه  اشــاره  بــا  آذر  عــادل 
ــن  ــران و همچنی ــه مدی ــا ب پرداختی ه
ــغ  گروه هــای نجومــی در گــزارش تفری
ــان داشــت: 241  ــه ســال 97، بی بودج
ــت  ــارف دریاف ــوق نامتع ــه حق ــر ک نف
شــدند.  شناســایی  می کرده انــد، 
ــی  ــقف قانون ــش از س ــراد بی ــن اف ای
دریافــت  حقــوق  شــده  مشــخص 
می کردنــد. 360 پرونــده بــه دادســرا 
ــات  ــوع تخلف ــه مجم ــده ک ــال ش ارس
آنهــا حــدود 10 هــزار و 700 میلیــارد 
تومــان اســت و البتــه حکــم برخــی از 

ــت.  ــده اس ــادر ش ــا ص آن ه
وی افــزود: حــدود 57 میلیــارد تومــان 
مجمــوع تخلفــات دریافتــی 241 مدیــر 
ــال  ــل از ارس ــا قب ــه ت ــت ک ــوده اس ب
پرونــده بــه دادســرا 29 میلیــارد تومــان 

آن برگشــت داده شــد.
مــا  داد:  ادامــه  آذر  عــادل 
حسابرســی هایی هــم در بحــث محیــط 
ــخص  ــه مش ــم ک ــام دادی ــت انج زیس
ــان  ــارد توم ــزار میلی ــدود 14 ه ــد ح ش
بابــت پروژه هایــی کــه در حوزه هــای 
زیرســاختی و زیربنایــی اجــرا می شــود 
دســتگاه هــای اجرایــی مــا بایــد بــرای 
جبــران و احیــای منابــع طبیعــی و 
محیــط زیســت پرداخــت می کردنــد 
کــه هیــچ گونــه اقدامــی انجــام نشــده 
اســت و اســامی متخلفیــن در ایــن 
زمینــه هــم بــه دادســرا معرفــی شــده 

ــت. اس
عــادل آذر در ادامــه بــا اشــاره بــه وجــود  
ــت  ــب دریاف ــه موج ــن ک ــی قوانی برخ
ــوی  ــی از س ــدود 50 میلیون ــوق ح حق
قوانینــی  می شــود، گفــت:  مدیــران 

کشــوری،  خدمــات  قانــون  ماننــد 
قانــون حداقــل حقــوق و اختیاراتــی 
کــه بــه هیــات مدیــره بانکهــا و شــرکتها 
داده شــده اســت، موجــب میشــود 
تــا افــرادی در ســال 99 حقــوق 50 
ــد. ــت کنن ــم دریاف ــی ه ــون تومان میلی
ــر  ــازاد ب ــلما م ــرد: مس ــح ک وی تصری
ایــن 50 میلیــون تومــان از نظــر دیــوان 
محاســبات غیرقانونــی تلقــی می شــود، 
بنابرایــن بایــد نماینــدگان مجلــس ایــن 
ــاس  ــرده و براس ــی ک ــوع را بررس موض
شــرایط کشــور آن را تعدیــل کــرده و یــا 

ــد. ــد باقــی بگذارن در صــورت صالحدی
ــه  ــا ب ــر اســت در کشــور م ــه ذک الزم ب
ارزهایــی، ارز صادراتــی مــی گوینــد کــه 
ــه  ــی ب ــر نفت ــای غی ــادرات کاال ه از ص
دســت بیاینــد. در رابطــه بــا نــرخ ایــن 
ارزهــا گفتــه شــده اســت کــه نــرخ آن 
ــازار  ــتر و از ارز ب ــی بیش ــا از ارز دولت ه
آزاد کمتــر اســت. صاحبــان ایــن ارزهــا 
مــی تواننــد آن هــا را بــه روش هایــی 
کــه در ادامــه بــه آن خواهیــم پرداخــت 

ــد. ــی کشــور برگردانن ــه چرخــه پول ب
بــا توجــه بــه بنــد 1 و 2 مصوبــه شــورای 
عالــی به شــماره 97405 نحوه برگشــت 
ــه  ارزهــای بدســت آمــده از صــادرات ب
ــه  ــادی ب ــی و اقتص ــای پول ــه ه چرخ
صــورت زیــر اســت: همــه کســانی کــه 
ــات هســتند،  ــده کاال و خدم صــادر کنن
موظــف انــد بــرای بازگشــت ارز بــه 
ــه  ــه چرخ ــادرات، ب ــده از ص ــت آم دس

ــد. ــه دهن ــه ارائ ــد نام اقتصــاد تعه
وظیفــه بانــک مرکــزی ایــن اســت 
ــا و  ــردن کااله ــرای وارد ک ــط ب ــه فق ک
خدماتــی ارز اختصــاص دهــد کــه طبــق 
ســاختارهای مشــخص شــده از ســوی 
ــن  ــدن ای ــیوه بازگردان ــک، ش ــن بان ای
ارزهــا بــه چرخــه ی پولــی و اقتصــادی 

ــز مشــخص شــده باشــد. نی

رئیــس جمهــور گفــت:وام یــک میلیــون 
تومانــی مثــل قبــل نیســت و 12 درصــد 
ــد  ــت پرداخــت مــی کن ســود آن را دول
شــده  الحســنه  قــرض  وام  ایــن  و 
والمســلمین  حجت االســالم  اســت. 
ســتاد  جلســه  در  روحانــی  حســن 
اقتصــادی دولــت گفــت: همانطــور کــه 
مــردم مســتحضر هســتند، یــک بحــث 
تحــت  اســت کــه  محدودیت هایــی 
عنــوان فاصلــه اجتماعــی و فاصلــه 

ــه  ــه ب ــود ک ــام ش ــد انج ــمند بای هوش
تدریــج و منظــم بــه اطــالع مــردم 
ــی  ــه اقدامات ــد چ ــه مجازن ــد ک می رس
را انجــام دهنــد، چــه کســب و کارهایــی 
می تواننــد فعالیــت کننــد یــا نمی تواننــد 
فعــال باشــند، بخش هــای آموزشــی 
همچنــان نمی تواننــد فعالیــت کننــد، 
بحــث حمــل و نقــل و بحث هایــی کــه 
ــور  ــود. رییس جمه ــح داده می ش توضی
افــزود: از 75 هــزار میلیــارد تومانــی 

ــوم  ــه عم ــه صــورت تســهیالت ب ــه ب ک
ــه کســب و  ــا ب ــران ی ــردم و یارانه بگی م
کارهایــی کــه قبــال اعــالم شــده کــه در 
ایــن ایــام تحــت فشــار بیشــتری قــرار 
گرفتنــد، پرداخــت می شــود، حــدود 
52 هــزار میلیــارد تومــان اســت.روحانی 
ــارد هــزار تومــان  ــد کــرد: 23 میلی تاکی
ــران  ــه یارانه بگی ــود ب ــرار ب ــم ق ــر ه دیگ
ــح  ــم، تصری ــد بدهی ــود 12 درص ــا س ب
کــرد: مــا در ایــن جلســه بحــث بــود کــه 
ــه  ــی ب ــون تومان ــک میلی ــهیالت ی تس
ــود  ــل ش ــنه تبدی ــک وام قرض الحس ی
ــود  ــرار ب ــردم ق ــه از م ــودی ک و آن س
ــرد. ــده بگی ــت برعه ــود، دول ــه ش گرفت

وام یک میلیون تومانی تبدیل به 
قرض الحسنه شد

رکورد کاهش مرگ ومیر کرونا در 
کشور ثبت شد

ــر  ــش مرگ ومی ــورد کاه ــتین رک ــاهد نخس ــان »ش ــا بی ــت ب ــر بهداش وزی
ــا در کشــور بوده  ایــم« گفــت: ضمــن ابــراز خوشــحالی از رونــد مطلــوب  کرون
کرونــا در کشــور بایــد ایــن هشــدار را بــه مــردم بدهیــم کــه در صــورت نقــض 

ــد. ــم ش ــش خواهی ــار چال ــا دچ پروتکل  ه
ــا بیــان اینکــه »حتــی مــرگ  ســعید نمکــی در گفتگویــی ویدیوکنفرانســی ب
یــک نفــر هــم بــرای مــا ســنگین و زیــاد اســت«، اظهــار کــرد: نخســتین رکورد 
کاهــش مرگ ومیــر در کشــور ثبــت شــد و بــه 98 نفــر در 24 ســاعت اخیــر 
رســید. خوشــبختانه مدیریــت بیمــاری در کشــور به نحــو احســن انجــام شــده 
اســت و میــزان ورودی بیمارســتان  ها به شــدت بــا همدلــی مــردم و مســئوالن 
کاهــش یافتــه اســت.وی افــزود: فاصله  گــذاری هوشــمند اجتماعــی در حــال 
اجــرا بــا ابــالغ پروتکل  هایــی اســت؛ ضمــن ابــراز خوشــحالی از رونــد مطلــوب 
کرونــا در کشــور بایــد ایــن هشــدار را بــه مــردم بدهیــم کــه در صــورت نقــض 
ایــن پروتکل  هــا دچــار چالــش خواهیــم شــد.نمکی متذکــر شــد: همــکاران 
زیــادی را در ایــن راه از دســت دادیــم و خواهشــم ایــن اســت کــه مــردم بــار را 
بــر همــکاران مــن ســنگین  تر نکننــد تــا بتوانیــم بــا کاهــش روز بــه روز تعــداد 

مبتالیــان و مرگ ومیرهــا، موفقیت هــای بیشــتری بــه دســت آوریــم.

ته
نک

عـادل آذر رسـیدگی درباره موضـوع ارز 4۲۰۰ تومانـی، یکی دیگر 
از مـوارد مهـم در گـزارش تفریـغ بودجه سـال 97، تصریـح کرد: 
مجمـوع ارزی کـه در سـال 97 بـه صرافی هـا و واردکننـدگان 
کاالهای اساسـی و  غیراساسـی داده شـده، 31 میلیارد دالر بوده 
اسـت کـه از این رقم حـدود 4.8 میلیـارد دالر، مابـه ازای واردات 
کاال نداشـته اسـت و همچنیـن قرار بـوده حدود 1۲ هـزار میلیارد 
تومـان بابـت مابـه التفـاوت قیمـت ارز بـه حسـاب بانک هـای 
عامـل واریز شـود که بـا پیگیری های دیـوان تا سـال 98 تنها ۲ 
هـزار میلیـارد تومـان آن بازگشـته و 1۰ هزار و ۵۰۰ میلیـارد تومان 
آن تاکنـون بازنگشـته اسـت.رئیس دیـوان محاسـبات افـزود: 
قرائـت گـزارش تفریـغ بودجه سـال 97 بـه دلیل شـیوع کرونا و 
تعطیلـی مجلس بـا ۲ ماه تاخیـر در صحن علنی قرائت شـد، اما 
بـا تدبیـر رئیـس مجلس شـورای اسـالمی و همـکاران در دیوان 
محاسـبات منتظـر قرائـت این گـزارش نماندیـم و قانونـا در این 
پرونـده، هـر میزان ارز که هر شـخص حقیقـی و حقوقی و دولتی 
و غیردولتـی دریافـت کرده را بررسـی و مشـخص کردیـم که چه 

میـزان کاال وارد شـده و یـا تخلـف صورت گرفته اسـت.

گزارش

سالمتجامعه

۷۴8۷۷ مبتال، ۴۶8۳ فوتی بر اثر کروناخرید و فروش امتیاز مسكن ملي ممنوع است 
وشهرســازی  راه  كل  مدیــر 
اســتان كرمــان اعــالم كــرد: 
امتیــاز  وانتقــال  واگــذاری 
مســكن ملــی بــه غیــر، تحــت 
هریــك از عناویــن حقوقــی، غیــر معتبــر وممنــوع اســت 
ــزارش  ــه گ ــی دارد. ب ــرد قانون ــررات پیگ وبراســاس مق
اداره ارتباطــات واطــالع رســانی اداره كل راه وشهرســازی 
ــازی  ــركل راه وشهرس ــی زاده مدی ــی حاج ــتان، عل اس
ــرح  ــه ط ــام اولی ــت ن ــت: ثب ــان اظهارداش ــتان كرم اس
ــد  ــدارد وخری ــی ن ــی مســكن ارزش معامالت ــدام مل اق
ــام در ســامانه  ــی اســت وثبــت ن وفــروش آن غیرقانون
بــه معنــای عضویــت یــا تخصیــص واحــد نیســت 

وچــه بســا پــس از بررســی شــرایط قانونــی فــرد ثبــت 
ــود  ــخیص داده ش ــرایط تش ــد ش ــده غیرواج ــام كنن ن
ــری  ــد رهگی ــه ك ــدارك آن ازجمل ــب م ــن ترتی ــه ای و ب
كــرد،  ابــراز  وی  اســت.  ارزش  هرگونــه  فاقــد  و.... 
ــن  ــن رفت ــث از بی ــط باع ــروش آن فق ــد وف ــذا خری ل
ــه،  ــی باشــد. حاجــی زاده در ادام ــدار م ســرمایه خردی
ــی  ــاز واحدهــای طــرح مل از ممنوعیــت واگــذاری امتی
مســكن خبــر داد واعــالم كــرد: امتیــاز ایــن قبیــل افــراد 
باطــل مــی شــود وهمچنیــن واگــذاری وانتقــال امتیــاز 
مســكن ملــی بــه غیــر، تحــت هریــك از عناویــن 
ــاس  ــر اس ــت وب ــوع اس ــر و ممن ــر معتب ــی ، غی حقوق

ــی دارد. ــرد قانون ــررات پیگ مق

ســـخنگوی وزارت بهداشـــت 
آخریـــن  اعـــالم  ضمـــن 
آمـــار بیمـــاری کوویـــد-19 در 
کشـــور، از دو رقمـــی شـــدن 
ـــرای  ـــاری در کشـــور ب ـــن بیم ـــر ناشـــی از ای ـــرگ و می م
ـــر داد. ـــر، خب ـــاه اخی ـــک م ـــدود ی ـــی ح ـــار ط ـــن ب اولی
دکتـــر جهانپـــور گفـــت: تـــا روز 26 فروردیـــن 1399 و 
ــی تشـــخیصی، 1574  ــای قطعـ ــاس معیارهـ ــر اسـ بـ
ـــد19 در کشـــور شناســـایی  ـــه کووی ـــال ب ـــد مبت بیمـــار جدی
ـــد19 در کشـــور  ـــاران کووی ـــزود: مجمـــوع بیم شـــد.وی اف
بـــه 74۸77 نفـــر رســـید.وی بـــا بیـــان اینکـــه بـــرای 
اولیـــن بـــار بعـــد از حـــدود یـــک مـــاه، آمـــار مـــرگ 

ناشـــی از ایـــن بیمـــاری در کشـــور دو رقمـــی شـــد، 
افـــزود: ایـــن توفیـــق نســـبی اســـت کـــه امیدواریـــم 
اســـتمرار یابـــد. در مجمـــوع متاســـفانه در طـــول 24 
ســـاعت گذشـــته، 9۸ بیمـــار کوویـــد19 جـــان خـــود را 
ـــاران،  ـــر از بیم ـــروز 46۸3 نف ـــا ام ـــد و ت ـــت دادن از دس

ـــتند. ـــا نیس ـــن م ـــر در بی ـــه و دیگ ـــان باخت ج
جهانپـــور ضمـــن ادامـــه روندصعـــودی بهبودیافتـــگان 
ـــت: تـــا کنـــون 4۸129 نفـــر از  ایـــن بیمـــاری نیـــز گف
بیمـــاران، بهبـــود یافتـــه و ترخیـــص شـــده انـــد. وی 
ـــد19 در  ـــه کووی ـــال ب ـــاران مبت ـــر از بیم ـــزود:  3691 نف اف
ـــرار  ـــت ق ـــت مراقب ـــاری تح ـــن بیم ـــدید ای ـــت ش وضعی

ـــد. دارن

آذر: 1۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان مابه التفاوت ارزی تاکنون بازنگشته است

"بابک جاوید"، دانشـمند ایرانی در یک سـرمقاله با همکاری دو 
محقـق دیگـر از دانشـگاه کمبریج با اشـاره به اهمیت پوشـاندن 
صورت با ماسـک در دوران شـیوع بیماری همه گیر کووید-19 از 
همگان درخواسـت کرده اسـت بـرای قطع کردن زنجیـره انتقال 
ایـن بیمـاری، ماسـک پارچـه ای بزنند؛ چرا کـه مزایـای فراوانی 
دارد.بـه گـزارش ایسـنا و به نقـل از نیو اطلس، در یک سـرمقاله 
جدید منتشـر شـده در مجله BMJ، سه تن از محققان دانشگاه 
کمبریـج پیشـنهاد می کنند که پوشـیدن ماسـک های پارچه ای 
بایـد در طـول همه گیـری کووید-19 توسـط همگان اجرا شـود. 

رییـس کل بانـک مرکـزی بـا بیان اینکـه وام یـک میلیون 
تومانـی پرداختـی بـه همه خانوارهـای یارانه بگیـر به صورت 
قرض الحسـنه و 30 ماهـه شـد، گفـت: تا قبل از شـروع ماه 

مبـارک رمضـان ایـن وام واریز خواهد شـد.
عبدالناصـر همتـی  روز سـه شـنبه با انتشـار یادداشـتی در 
اینسـتاگرام نوشـت: بـه دنبـال اقـدام اولیـه بانـک مرکزی 
در جهـت کمـک بـه کاهش نـرخ وام یـک میلیـون تومانی 
بـه خانوارهـای یارانـه بگیـر، از طریق آزاد سـازی بخشـی از 
ذخائـر قانونـی بانـک هـا نـزد بانک مرکـزی و تعدیـل نرخ 
آن وام هـا بـه 12درصـد، امـروز در جلسـه سـتاد اقتصـادی 
دولـت بـا قبول پرداخـت مابه التفاوت نـرخ 12درصد، با وام 
قـرض الحسـنه، توسـط دولـت، مقررشـد وام پرداختـی به 
همـه خانوارهـای یارانه بگیـر، به صورت قرض الحسـنه و30 
ماهـه باشـد.وی افـزود: بدیـن ترتیـب بـا انجـام روند ثبت 
نـام و اعـالم درخواسـت تمایـل سرپرسـتان خانـوار، مبنـی 
بـر اسـتفاده از ایـن وام در پاسـخ به پیامک ارسـالی وزارت 
رفـاه، تـا روز قبـل از شـروع مـاه مبـارک رمضـان، وام یـک 
میلیـون تومانـی خانوارهـای یارانه بگیر از طریـق بانک های 

عامـل خـود بـه حسابشـان واریز خواهد شـد.

رییس شـورای تامین دام کشـور از روند رو به رشـد جمعیت 
دام سـبک و سـنگین خبر داد و گفت: در پی شیوع ویروس 
کرونـا و تعطیلـی رسـتوران ها و تاالرها مصرف گوشـت قرمز 

حـدود 60 درصد کاهش یافته اسـت.
»منصـور پوریـان« روز سه شـنبه در گفـت  و گـو بـا خبرنـگار 
ایرنا افزود: بیشـترین مصرف گوشـت قرمز به ویژه در شـب 
عیـد و ایـام نـوروز مربـوط بـه رسـتوران ها، تاالرهـا، هتل هـا، 
طباخی هـا، کبابی هـا اسـت.به گفتـه وی، اکنـون قیمـت هر 
کیلوگـرم دام سـنگین کـم وزن 27 هـزار تـا 2۸ هـزار تومان 
و دام سـبک پـای پـروار )بـره گوسـفندی 3 تـا چهارماهـه( 
بیـن 40 هـزار تـا 43 هـزار تومـان، دام سـبک پـرواری 36 
هـزار تومان اسـت.وی اظهارداشـت: بـا توجه بـه بارندگی ها 
و شـرایط آب و هوایـی و زایـش هـای بهـاره رونـد جمعیـت 
تولیـدی دام سـبک و سـنگین رو بـه افزایـش اسـت کـه 
همیـن امـر نگرانی هایـی را بـرای تولیدکنندگان ایجـاد کرده 
اسـت.رییس شـورای تامیـن دام کشـور تصریـح کـرد: طبق 
گـزارش مرکز آمار ایران جمعیت دام سـبک در زمسـتان 65 
میلیـون راس بـود که اکنون این رقم بـه نزدیک 75 میلیون 
راس رسـیده اسـت. پوریان گفت: این درحالیسـت که سـال 
گذشـته دامـداران بـا مشـکل انباشـتگی دام سـنگین روبرو 
بودنـد اکنـون با افزایـش تولید گاو میش نیز روبرو هسـتند 

کـه همـه اینهـا بـر کاهش قیمـت دام موثر اسـت.

خارجـی  سیاسـت  و  ملـی  امنیـت  کمیسـیون  سـخنگوی 
مجلـس از حضور وزیر خارجه در جلسـه روز )چهارشـنبه( این 
کمیسـیون خبر داد.سـید حسـین نقوی حسـینی در گفت وگو 
بـا ایسـنا اظهـار کـرد: کمیسـیون امنیت ملـی در جلسـه ای با 
حضـور وزیـر خارجـه آخرین تحـوالت حوزه سیاسـت خارجی 
بـه ویـژه موضـوع تحریم ها را مورد رسـیدگی قـرار می دهد.وی 
همچنین یادآور شـد که نیز کمیسـیون امنیت ملی جلسـه ای 
بـا وزرای صنعـت، معـدن و تجـارت و اقتصـاد بـرای بررسـی 

برنامه هـای دولـت بـرای مقابلـه بـا کرونـا برگـزار می کند.

لطفا همه 
ماسک بزنید

وام یک میلیونی پیش از 
ماه رمضان واریز می شود

کرونا مصرف گوشت قرمز 
را 6۰ درصد کاهش داد

ظریف به کمیسیون 
امنیت مجلس می رود
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3 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک 

رودبارجنوب
هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 

ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی
آگهـی موضـوع ماده3 قانون و مـاده 13آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و سـاختمانهای فاقدسند رسمی 
شـماره139۸60319079000۸92-9۸/12/5هیات  برابـررای 
اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 
سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حوزه 
ثبـت ملـک شـهر رودبـار جنـوب تصرفـات مالکانـه بالمعارض 
متقاضـی آقـای احمد حمزه  فرزند محمد بشـماره شناسـنامه 
243صـادره ازجیرفـت درسـه دانـگ مشـاع ازششـدانگ یـک 
قطعـه زمیـن مزروعـی بـه مسـاحت 142567/7۸متـر مربـع 
پـالک 70۸فرعـی از190- اصلـی مفروز و مجزی شـده از پالک 
1فرعـی از 190اصلـی قطعه سـه واقع در رودبـار جنوب - میش 
پـدام  خریـداری از مالـک رسـمی اقـای رضـا سـالمی با حفظ 
حقوق رهنی بانک کشـاورزی خالصه معامله شـماره 37074-
۸2/07/21دفتـر خانـه 4۸کهنـوج بـه مبلغ سـی میلیـون ریال 
محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب دردو 
نوبـت بـه فاصله 15روزآگهی می شـود در صورتی که اشـخاص 
نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته 
باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـاراولین آگهی به مـدت دوماه 
اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود 
را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهی اسـت در صورت 
انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت 
سـند مالکیت صادر خواهدشـد ./م الف:۸46-  تاریخ انتشـار 

نوبـت اول:99/01/27 – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :99/02/10
علی رحمانی خالص - رئیس ثبت اسناد امالک 

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک 

رودبارجنوب
هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت 

ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی
آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای 
فاقدسند رسـمی برابررای شماره13936031900200201720-
تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  اول  93/11/06هیـات 
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 
مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبت ملک شـهر رودبـار جنوب 
جهانگیـر  آقـای  متقاضـی  بالمعـارض  مالکانـه  تصرفـات 
بشـماره شناسـنامه 650صـادره  فرزنـد حسـین   برزیگـر 
ازعنبرابـاد در یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 450/07متـر 
مربـع پـالک 702فرعـی از1۸۸- اصلـی مفـروز و مجـزی 
شـده از پـالک 1۸۸اصلی قطعه سـه واقـع در رودبار جنوب 
–شـهرک فرهنگیـان بخش46کرمـان خریـداری از مالـک 
رسـمی آقـای عبدالحسـین، محمدمهـدی، مهسـا مهیمـی 
و فاطمـه بیـگ مـرادی محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور 
اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهـی 
مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت به صدور سـند 
مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از 
تاریـخ انتشـاراولین آگهـی به مـدت دوماه اعتـراض خود را 
بـه ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود را به مراجع 
قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضای 
مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند 
مالکیـت صـادر خواهدشـد ./م الـف:۸47-  تاریخ انتشـار 
نوبـت اول:99/01/27 – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :99/02/10
 علی رحمانی خالص - رئیس ثبت اسناد امالک

آگهی فقدان سند مالکیت
آقـای مهـدی سـنجی وکالتـا از طرف فرشـته مرتضوی با تسـلیم  
دو برگ استشـهاد گواهی شـده دفتر اسـناد رسـمی 59 رفسنجان 
مدعـی اسـت کـه سـند مالکیـت مـوازی دو هزار سـهم مشـاع از 
32565 سـهم مشـاع از 2993۸2352 سـهم ششـدانگ پـالک 2167 اصلـی 
واقـع در رفسـنجان بخـش 9 کرمـان کـه بـه نام فرشـته مرتضوی فرزند سـید 
اسـداله صـادر و تسـلیم شـده اسـت و به علت جابجایـی مفقود گردیـده و لذا 
بـه دسـتور تبصره یـک اصالحی مـاده 120 آیین نامه قانون ثبـت مراتب جهت 
اطـالع عمـوم یـک نوبـت در روزنامـه آگهی تا چنانچه شـخصی مدعـی انجام 
معاملـه یـا وجـود اسـناد مالکیـت  نزد خود می باشـد مـی تواند ظـرف مدت 
10 روز از تاریـخ انتشـار آگهـی اعتـراض خـود را به این اداره تسـلیم دارد در غیر 
اینصـورت پـس از سـپری شـدن مدت قانونـی و عدم واخواهی سـند مالکیت 

المثنـی به نـام مالک صـادر خواهد شـد.مالف4557 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک رفسنجان شهرستان رفسنجان ابوالفضل تیموری

آگهی ابالغ اجراییه کالسه:1398۰4۰19۰63۰۰1۰13.1
بدیـن وسـیله به خانـم معصومه کشـاورز فرزند رمضان به شـماره 
ملـی  22934443۸4 و آقـای محمدحسـن کعبه جو فرزند عرج 
با شـماره ملی229099۸771  بدهکاران پرونده کالسـه 9۸01051 که 
برابـر گـزارش مامـور ابالغ به آدرس متن سـند شـناخته نگردید ابـالغ می گردد 
کـه برابـر سـند ازدواج صـادره بـه شـماره 246۸ مبلـغ9.723.170.303 ریـال 
بدهـکار و خانم افسـانه معصومیان ریسـه بسـتانکار پرونده درخواسـت صدور 
اجراییـه نمـوده  پـس از تشـریفات قانونـی اجرایی صـادر و بـه کالس فوق در 
ایـن اجـرا مطـرح  می باشـد لـذا طبق مـاده 1۸ آیین نامه اجرایی مفاد اسـناد 
رسـمی بـه شـما ابـالغ مـی گـردد  از تاریـخ انتشـار این آگهـی که تاریـخ ابالغ 
اجراییـه محسـوب اسـت فقط یک نوبـت در روزنامـه چاپ و منتشـر میگردد 
ظـرف مـدت 10 روز نسـبت به پرداخت بدهـی خود اقدام و در غیـر این صورت 
بـدون انتشـار آگهـی دیگری عملیـات اجرایی طبق مقررات علیه شـما تعقیب 

خواهد شـد.م_الف 455۸ 
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی رفسنجان_علی خسرو انجم

گواهی حصر وراثت
اسـتناد  بـه  ماشـااله ش ش 3207  فرزنـد  برواتـی  پاپلـی  نجمـه  خانـم 
شـهادتنامه و گواهـی فـوت و فتوکپـی شناسـنامه ورثـه درخواسـتی به شـماره 
352115ف/21تقدیـم شـورای حـل اختـالف شـعبه دو بـروات نمـوده چنیـن 
اشـعار داشـته اسـت که شـادروان عباس پاپلی برواتی فرزند حسـین شـماره شناسـنامه 
5731 در تاریـخ 139۸/09/26  در اقامتـگاه دائمـي خـود بـدرود حیـات گفتـه و ورثه حين 

الفـوت وی عبارتنـد از:
1- حسـین پاپلـی برواتـی فرزنـد محمـد ش م 31111۸۸973 متولـد1331 پـدر متوفـی 
2-نصـرت کربالنـی زاده برواتـی فرزند غالمحسـین ش م 3111209660 متولـد 1337 مادر 

فی متو
3-نجمه پاپلی برواتی فرزندماشاءاله ش م 2992251712 متولد1359 همسر متوفی

4- رعنا پاپلی برواتی فرزند عباس ش م 3100679792 متولد13۸7 فرزند متوفی
 13۸4 متولـد   3100563247 م  ش  عبـاس  فرزنـد  برواتـی  پاپلـی  علیرضـا   -5
فرزندمتوفیاينـك بـا انجـام تشـریفات مقدماتـي درخواسـت مزبور يك نوبـت آگهي مي 
گـردد تـا چنانچـه شـخصي اعتراضـي دارد و یـا وصیـت نامـه اي از متوفـي نـزد او مـی 
باشـد از تاریـخ نشـر آگهـي ظـرف مـدت یکمـاه بـه ایـن دادگاه تقدیـم دارد واال گواهـي 
صـادر خواهـد شـد و هـر وصيت نامه ای جز رسـمی و سـری که بعـد از این موعـد ابراز 

شـود از درجـه اعتبار سـاقط اسـت
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف و شعبه ۲ شورای حل اختالف بروات - فاضله خاقاني
م/الف 1

اخطاریه
نام و نام خانوادگی مخاطب منصور نجیب زاده وامق آبادی فرزند داود  شـغل 
ازاد اقامتـگاه و ادرس مجهـول المـکان بدین وسـیله به شـما اخطار می شـود 
موظـف هسـتید طـرف مـدت یـک هفتـه از تاریخ رویـت ایـن اخطاریه جهت  
ثبـت طـالق بانـو مرجـان پژوهـش راوری در دفترخانـه طـالق 9 کرمان ماهـان )گل گالب( 
حاضـر شـوید در صـورت عـدم مراجعه در مهلت مقرر قانونی طـالق بصورت غیابی ثبت می 

گـردد هیچ گونـه ادعایی مسـموع نخواهد بود
نشانی مراجعه : کرمان –خ دکتر شریعتی کوچه 25پالک 1

حسین گل گالب سردفتر رسمی ازدواج 16و طالق 9 کرمان- ماهان م.الف ۲

میراث

پیش نویس آئین نامه اجرایی تشخیص نفایس بررسی شد
پیـــش  نویـــس آئیـــن  نامـــه 
نفایـــس  تشـــخیص  اجرایـــی 
ــای  ــا در روزهـ ــد تـ ــی شـ بررسـ
آینـــده بـــه تصویـــب شـــورای 
و  فرهنگـــی  میـــراث  عالـــی 

گردشـــگری کشـــور نیـــز برســـد.
ـــت  ـــی ثب ـــورای مل ـــه ش ـــر، جلس ـــزاری مه ـــزارش خبرگ ـــه گ ب
آثـــار تاریخـــی بـــرای بررســـی پیش نویـــس آئین نامـــه 
ـــراث  ـــر وزارت می ـــالن فج ـــس در س ـــخیص نفای ـــی تش اجرای

ـــد. ـــزار ش ـــتی برگ ـــع دس ـــگری و صنای ـــی، گردش فرهنگ
در این نشســـت مصطفـــی پورعلـــی مدیـــرکل دفتـــر ثبـــت 
ـــات  ـــت الزام ـــل رعای ـــه به دلی ـــه ک ـــن جلس ـــت: در ای ـــار گف آث
بهداشـــتی، برخـــی از اعضـــای شـــورای ملـــی ثبـــت آثـــار 
ــوع  ــه موضـ ــتند، بـ ــور داشـ ــازی در آن حضـ ــکل مجـ به شـ
ـــه شـــد. براســـاس اصـــل  ـــس پرداخت ـــی نفای ـــه اجرای آئین نام
۸3 قانـــون اساســـی جمهـــوری اســـالمی ایـــران، آثـــار تاریخـــی 

فرهنگـــی منقـــول و غیـــر منقـــول دولتـــی کشـــور کـــه در زمـــره 
ـــر  ـــه غی ـــال ب ـــل انتق ـــود، قاب ـــداد می ش ـــی قلم ـــس مل نفای
نیســـت مگـــر بـــا تصویـــب مجلـــس شـــورای اســـالمی آن 
هـــم در صورتی کـــه از نفایـــس منحصـــر بـــه فـــرد نباشـــد.

ــتور  ــه اهمیـــت این موضـــوع و دسـ ــه بـ ــزود: باتوجـ وی افـ
ــور  ــات به منظـ ــور، مطالعـ ــی کشـ ــراث فرهنگـ ــاون میـ معـ
ــط  ــخیص نفایـــس توسـ ــی تشـ ــه اجرایـ ــن آئین نامـ تدویـ
اداره کل ثبـــت آثـــار انجـــام و بـــا حضـــور اعضـــای شـــورای 

ملـــی ثبـــت آثـــار بررســـی شـــد.
ـــد  ـــه بای ـــن آئین نام ـــه داد: ای ـــار ادام ـــت آث ـــر ثب ـــرکل دفت مدی
ـــی و گردشـــگری  ـــراث فرهنگ ـــی می ـــورای عال ـــب ش ـــه تصوی ب

ـــز برســـد. کشـــور نی
در پایـــان جلســـه ضمـــن جمع بنـــدی اولیـــه نظـــرات 
اعضـــای شـــورای ملـــی ثبـــت آثـــار، مقـــرر شـــد تـــا اداره 
ـــگری و  ـــی، گردش ـــراث فرهنگ ـــای وزارت می ـــظ و احی کل حف

ــد. ــری کنـ ــوع را پیگیـ ــتی این موضـ ــع دسـ صنایـ

 پیام
 میراث و زیست

انتصاب مدیرعامل و اعضای هیات مدیره صندوق ملی محیط زیست
در ابالغ های جداگانه از سوی عیسی کالنتری - معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت 

محیط زیست - اعضای هیات مدیره صندوق ملی محیط زیست منصوب شدند.

رنا
 ای

س:
عک

عاون گردشـگری کشـور با اشـاره به آسـیب های واردشـده به 
صنعـت گردشـگری در دوران کرونـا گفـت: »اعتقـاد دارم کـه 
بـا همدلـی و وحـدت می توانیـم از ایـن بحران عبـور کنیم و 

دوبـاره شـاهد رونـق صنعت گردشـگری خواهیـم بود.«
صبـح  تیمـوری  ولـی  آریـا،  میـراث  خبرنـگار  بـه گـزارش 
امـروز سه شـنبه 26 فروردیـن 99 در برنامـه زنـده تلویزیونی 
»انتهای الوند« که از شـبکه دو سـیما پخش شـد، با تشریح 
مهم تریـن برنامه هـای وزارت میـراث فرهنگی، گردشـگری و 
صنایع دسـتی بـرای جبـران آسـیب های واردشـده به صنعت 
گردشـگری بعـد از مهـار کرونـا، تصریـح کـرد: »برنامه هـای 
بسـیار خوبـی در ایـن حـوزه برای زمـان بعد از مهـار کرونا در 
نظـر گرفته شـده و مطمئـن هسـتم کـه دوبـاره شـاهد رونـق 

صنعـت گردشـگری و جبـران آسـیب ها خواهیـم بـود.«
او در بخشـی از صحبت هـای خـود در ایـن برنامـه تلویزیونی 
بـا اشـاره بـه شـیوع ویـروس کرونـا و تأثیـر این بیمـاری بر 
صنعـت گردشـگری در دنیـا، اضافـه کـرد: »ایـن ویـروس 
جابه جایـی و ارتبـاط بیـن انسـان ها را هـدف قـرار داده و 
بیشـترین آسـیب را صنعـت گردشـگری از ایـن ویـروس در 
سـطح جهانی دیده اسـت و بعد از جنـگ جهانی دوم چنین 
اتفاقـی در حـوزه گردشـگری نیفتاده بود.« عاون گردشـگری 
کشـور افـزود: »ایـن آسـیب از ایـن نظر سـخت تر بـود که ما 
در اوج سـفر بـا ایـن مشـکل روبـه رو شـدیم. یعنـی در زمان 
طالیـی روزهـای نـوروز که ایـام پررونق گردشـگری داخلی و 
خارجی ما بوده اسـت، شـاهد شـیوع این ویـروس بودیم.«
او ادامـه داد: »در حـوزه گردشـگری مـا یـک بخـش قبـل از 
کرونـا را نیـز داریـم، واقعیـت این اسـت که نیمه دوم سـال 
98 بـا توجـه به اتفاقات و حوادثی کـه روی داد چه در داخل 
و چـه حـوادث منطقـه ای باعـث شـد تـا صنعت گردشـگری 
آسـیب هایی ببینیـد و در همیـن شـرایط در آسـتانه نـوروز با 
شـیوع ویروس کرونا این آسـیب ها بیشـتر شـد و بسـیاری 
از تأسیسـات گردشـگری در کشور آسـیب هایی دیدند و این 
آسـیب ها بـه ایـن دلیـل بـرای مـا مهـم اسـت کـه صنعـت 

گردشـگری در ایـران یـک صنعت نوپاسـت.«

سوژه تدارک 
برنامه های ویژه 

برای رونق گردشگری

دریاچه ارومیه در بهترین وضعیت خود طی ۱۰ سال اخیر

 ابتدای سال آبی جاری تاکنون در استان آذربایجان غربی ۲79.۲ ملیمتر بارش داشتیم

زمــان زیــادی از روزهایــی که مــردم در 
ــدک  ــن گئ ــد: »گلی ــه می خواندن ارومی
دولــدوراق«،  اورمــو گولــو  آغالیــاق/ 
نمی گــذرد امــا حــاال بــاران رحمــت 
بــرای  ضربتــی  اقدامــات  و  الهــی 
نجــات دریاچــه ارومیــه بــار دیگــر 
لبخنــد را بــه غربی تریــن نقطــه نقشــه 

ــت. ــده اس ــران بازگردان ای
روزهایــی کــه  از  ســال   10 حــدود   
تدریجــی  مــرگ  ارومیــه  دریاچــه 
ــا  ــش بارش ه ــل کاه ــه دلی ــود را ب خ
و عوامــل انســانی متعــدد از جملــه 
کــرده  آغــاز  حقابــه  تامیــن  عــدم 

روزهــا  آن  طــی  می گــذرد.  بــود، 
دریاچــه  بزرگتریــن  از  عکس هایــی 
ــه  ــد ک ــر می ش ــور منتش ــور کش آب ش
می کــرد.  نگــران  دل  را  ایرانــی  هــر 
اورمــو  آغالیــاق/  گئــدک  »گلیــن 
گولــو دولــدوراق« - بیاییــد برویــم 
ــا  ــه را ب ــم  و دریاچــه ارومی ــه کنی گری
– شــعری  کنیــم  پــر  اشــک هایمان 
ــردم  ــان م ــا ورد زب ــه آن روزه ــود ک ب

ارومیــه شــده بــود.
از  حکایــت  خبرهــا  کــه  همزمــان 
ــه  ــدی دریاچ ــدن ۸0 درص ــک ش خش
ــدار  ــان هش ــت، کارشناس ــه داش ارومی
نجــات  بــرای  اگــر  کــه  می دادنــد 
در  جمعیتــی کــه  نکنیــم،  آن کاری 
کنــار دریاچــه زیســت می کننــد بــه 

مجبــور  نمــک  طوفان هــای  دلیــل 
ــی  ــد. عیس ــد ش ــرت خواهن ــه مهاج ب
کالنتــری - رییــس ســازمان حفاظــت 
محیــط زیســت - نیــز هشــدار داده 
بــود کــه در صــورت خشــک شــدن 
دریاچــه ارومیــه بایــد شــهر تبریــز 

می شــد. تخلیــه 
حــاال امــا پــس از گذشــت چندیــن 
بــرای  افســوس  و  نگرانــی  ســال 
چشــم ها  دوبــاره  ارومیــه  دریاچــه 
چشــم نواز  آبــی  ســفید  دیــدن  بــه 
ــی  ــراز آب ــت و ت ــده اس ــن ش آن روش
ــا  ــای دنب ــن دریاچه ه ــی از بزرگتری یک
بــا رقــم 1271.70 رکــورد 10 ســاله را 

اســت.  زده 
ــی  ــز مل ــار مرک ــن آم ــر اســاس آخری ب

خشکســالی ســازمان هواشناســی از 
ابتــدای ســال آبــی جــاری تاکنــون 
در اســتان آذربایجــان غربــی 279.2 
ــبت  ــه نس ــتیم ک ــارش داش ــر ب ملیمت
ایــن  مــدت  بلنــد  میانگیــن  بــه 
اســتان 21 درصــد افزایــش داشــته 
در  ســال گذشــته  همچنیــن  اســت 
بــاران  میلیمتــر   396 اســتان  ایــن 
ــتر  ــد بیش ــه 71 درص ــد ک ــرف باری و ب
از میانگیــن بلنــد مــدت بــود. ایــن 
بارش هــای خــوب بــه کمــک اقدامــات 
ــرای حفــظ دریاچــه ارومیــه  ضربتــی ب
آمــد و ســبب شــده اســت کــه اکنــون 
تــراز دریاچــه نســبت بــه فروردیــن 
ســال گذشــته 37 ســانتیمتر افزایــش 

ــد. ــدا کن پی
دفتــر  مدیــر   - ســرخوش  فرهــاد 
دریاچــه  احیــای  ســتاد  اســتانی 
ارومیــه - ضمــن اشــاره بــه اینکــه 
درحــال حاضــر وســعت دریاچــه 3093 
ــه  ــه نســبت ب ــع اســت ک ــر مرب کیلومت
ــتر  ــر بیش ــته 244 کیلومت ــال گذش س
شــده اســت، بــه ایســنا می گویــد: 
حجــم آب دریاچــه نیــز 4 میلیــارد 
ــزارش  ــب گ ــر مکع ــون مت و 620 میلی
ــابه  ــدت مش ــه م ــبت ب ــه نس ــده ک ش
 10 و  میلیــارد  یــک  ســال گذشــته 
ــته  ــش داش ــب افزای ــون مترمکع میلی

ــت. اس
عــدم  گذشــته  ســال های  طــی 
ــه  ــه ب ــه ارومی ــه دریاچ ــت حقاب پرداخ
عنــوان مهمتریــن علــت خشــکی آن 
ــاره ی  ــرخوش درب ــد. س ــرح می ش مط
ــد:  ــا می گوی ــی حقابه ه ــت کنون وضعی
اصلــی  رودخانه هــای  گذشــته  در 
حوضــه آبریــز الیروبــی نشــده بودنــد و 

ــه  ــی کــه ب ــه دلیــل رســوب گذاری، آب ب
آن هــا وارد می شــد راهــی بــه دریاچــه 
ــا در حــال حاضــر  ــه نداشــت ام ارومی
در  رودخانه هــا  تمــام  الیــه  منتهــی 
ــه پیکــره  ــی و ب ورودی دریاچــه الیروب

ــت. ــده اس ــل ش ــی آن متص اصل
زرینــه رود و ســیمینه رود از جملــه 
رودخانه هــای  بزرگتریــن  بزرگتریــن 
ارومیــه  دریاچــه  آبریــز  حوضــه 
دفتــر  مدیــر  گفتــه  بــه  هســتند. 
دریاچــه  احیــای  ســتاد  اســتانی 
ــی  ــا کانال ــه ب ــن دو رودخان ــه ای ارومی
اصلــی  پیکــره  بــه  کیلومتــری   25
ایــن  و  شــده اند  متصــل  دریاچــه 
آب  و  روان آب هــا  ســبب شــده کــه 
ــه  ــتقیم ب ــازی ها مس ــل از رهاس حاص
دریاچــه راه پیــدا کنــد همچنیــن در 
ــی و  ــازه های بتون ــا س ــن رودخانه ه ای

ــاخته  ــردهنه س ــوان س ــه عن ــنگی ب س
ســیل،  زمــان  در  تــا  اســت  شــده 
جــاری شــدن روان آب هــا و رهاســازی 
ــه روســتاهای اطــراف وارد  خســارتی ب

نشــود.
و  حســاب  بــدون  کشــاورزی های 
ــر در  ــوالت آب ب ــت محص ــاب و کش کت
ــز  ــه نی ــه ارومی ــراف دریاچ ــق اط مناط
از دیگــر عوامــل خشــک شــدن آن 
اســت. هــر چنــد کــه ایــن عامــل هنــوز 
ــتاد  ــا س ــد ام ــد می کن ــه را تهدی ارومی
احیــای دریاچــه ارومیــه بــه دنبــال 
آن اســت کــه بــا کاهــش 40 درصــدی 
کشــاورزی  حــوزه  در  آب  مصــرف 
ــه را  ــت دریاچ ــداری وضعی ــد پای بتوان
ــه  ــاری ب ــن رو آبی ــد. از ای ــن کن تضمی
ــت  ــوی کش ــالح الگ ــن و اص روش نوی

ــت.  ــه اس ــرار گرفت ــتور کار ق در دس

گردشـگری  میراث فرهنگـی،  مدیـرکل 
صـادرات  از  زنجـان  صنایع دسـتی  و 
تولیـدات  دالری  و 261هـزار  یک میلیـون 
هنرمنـدان صنایع دسـتی ایـن اسـتان در 
سـال 9۸ خبـر داد.امیـر ارجمنـد بـا اعالم 
ایـن خبـر گفـت: »در سـالی کـه گذشـت 
سـه  در  تأثیرگـذاری  و  ارزنـده  اتفاقـات 
حـوزه میـراث رخ داد، اما در حـوزه صنایع 
دسـتی، ۸میلیـارد و 450میلیـون ریـال از 
صنایـع  نمایشـگاه های  برگـزاری  محـل 
دسـتی در چهاردهمین جشنواره ملی آش 
ایرانـی و پنجمیـن جشـنواره بیـن المللی 

 750 و  2میلیـارد  ابریشـم،  جـاده  اکـو- 
میلیـون ریال از محـل بازارچه های موقت 
صنایع دسـتی و 1۸میلیارد و ۸50 میلیون 
ریـال از 450 فروشـگاه صنایـع دسـتی و 
صـادرات یک میلیـون و 261 هـزار دالری 

صنایع دسـتی زنجـان انجـام شـد.«
صنایع دسـتی  »محصـوالت  افـزود:  او 
زنجـان بـا بیـش از 50 رشـته، ظرفیتـی 
بـرای ایجـاد درآمـد، اشـتغال و توسـعه 
ایـن اسـتان به شـمار می روند کـه فرصت 
بسـیار خوبـی بـرای راه یابـی بـه بازارهـای 
میـراث  مدیـرکل  هسـتند.«  جهانـی 

صنایع دسـتی  و  گردشـگری  فرهنگـی، 
یکـی  به عنـوان  »زنجـان  زنجـان گفـت: 
فلـزی  اسـتان های صنایـع  از مهم تریـن 
کشـور در تولیـد، نقـش برجسـته ای دارد 
و هنرمنـدان صنایع دسـتی زنجـان در خط 

مقـدم تولید قرار دارند، صنایع دسـتی این 
اسـتان ملیلـه کاری، چـاروق دوزی، چاقـو 
قلم زنـی، گلیم بافـی،  مسـگری،  سـازی، 
گیوه دوزی، مصنوعات چرمی و... اسـت.«

صادرات دو میلیون دالری 
صنایع دستی زنجان در سال 98

به نوزادان حیات وحش 
دست نزنید

بهــار فصــل زادآوری حیات وحــش اســت، از ایــن رو عالقه منــدان بــه 
ــی در  ــه توصیه های ــد ب ــذار بای ــن گشــت وگ محیط زیســت و گردشــگران حی
مــورد مشــاهده نــوزادان حیوانــات در طبیعــت توجــه و از نزدیــک شــدن بــه 

ــد. ــوازش خــودداری کنن ــرای ن ــا ب آنه
ــت  ــوه و طبیع ــه دل ک ــدی و ب ــی بن ــه را م ــار و بن ــار ب ــک روز در فصــل به ی
مــی زنــی، همانطــور کــه در دشــت هــای پــرگل و درخــت پیــش مــی روی 
ناگهــان دو بچــه آهــو را مــی بینــی کــه در زیــر درختــی لــرزان نشســته انــد و 
بــا چشــمانی گــرد و ســیاه کــه شــوق زندگــی در آنهــا مــوج مــی زنــد اطــراف 
را نظــاره مــی کننــد؛ بــه ذهنــت مــی رســد کــه نکنــد ایــن حیوانــات زیبــا و 
دوســت داشــتنی مادرشــان را از دســت داده انــد و در ایــن طبیعــت وحشــی 
تنهــا و بــی پنــاه رهــا شــده انــد پــس بــه خیــال خــود در صــدد نجــات آنهــا 
بــر مــی آیــی و بچــه هــا را در آغــوش گرفتــه و از آنجــا دور مــی کنــی، امــا 
بعــد از مدتــی مــادر بــاز مــی گــردد امــا دیگــر اثــری از بچــه هایــش نیســت، 
مــی گــردد و مــی گــردد و بــو مــی کشــد امــا بــاز هــم اثــری نیســت، ناامیــد 
ــدف در دشــت و  ــی ه ــای ب ــه زدن ه ــه پرس ــی شکســته شــروع ب ــا دل و ب

جنــگل مــی کنــد.

ته
نک

مدیـر دفتر اسـتانی سـتاد احیـای دریاچـه ارومیه بـا تاکید 
بـر اینکـه اقدامات مـا برای احیـای دریاچـه ارومیه همچنان 
ادامـه دارد، می گویـد: از ابتـدای کار احیـا بسـیاری معتقـد 
بودنـد کـه دریاچـه قابل بازگشـت نیسـت. سـتاد احیا سـه 
سـال تـالش کرد تـا بتواند تـراز دریاچـه ارومیـه را به تثبیت 
برسـاند و االن بـرای اینکـه رونـد بهبود وضعیت پایدار باشـد 
و دوبـاره دچـار بحـران نشـویم بایـد برخـی از اقدامـات را تـا 
سـال های سـال ادامه دهیم بـرای مثال پایـش رودخانه ها، 
ترمیـم سـردهنه در نقاطـی که آسـیب دیـده و بسـتن آن ها 
در فصـول غیرزراعـی از جملـه این اقدامات اسـت همچنین 
دریاچه ارومیه همواره باید مدیریتی مشـخص داشـته باشـد 
تـا بتوانـد حقابـه آن را تامیـن کندمدیر دفتر اسـتانی سـتاد 
احیـای دریاچه ارومیه امیدوار اسـت که با اتمـام پروژه هایی 
کـه برای نجـات دریاچـه ارومیه طراحی شـده اسـت بتوانند 
سـاالنه 3 میلیـارد و ۵۰۰ میلیـون متر مکعـب آب به دریاچه 

وارد کننـد تا بـه تـراز اکولوژیک خود برسـد.

پرندگانپرندگان

ورود پرندگان مهاجر به سد نعمت آبادسودجویان در کمین صید فالمینگو گیالن
گیـالن فرمانـده یـگان حفاظت 
محیـط زیسـت گیـالن گفـت: 
بـا سـودجویانی کـه فالمینگـو 
و قوهـای اسـتان را صیـد کنند 

برخـورد جـدی خواهـد شـد.
ساسـان اکبـری پـور بـا بیـان اینکه در سـال هـای اخیر 
در اسـتان مشـاهده شـده که برخی افراد سـودجو برای 
کسـب درآمـد اقـدام بـه زنده گیـری و فـروش برخی از 
گونـه هـای حمایت شـده نظیـر فالمینگو و قـو می کنند 
گفـت: ایـن کار جـرم تلقی شـده و با متخلفیـن برخورد 

قضایـی صورت خواهـد گرفت.
وی افـزود: سـه قطعـه پرنـده حمایـت شـده فالمینگـو 

در یکـی از منـازل مسـکونی شهرسـتان رشـت کشـف و 
ضبـط شـد. بـه نقـل از روابـط عمومـی اداره کل حفاظت 
محیـط زیسـت گیـالن، اکبـری پـور خاطرنشـان کـرد: 
بـر نگهـداری  در پـی دریافـت گـزارش مردمـی مبنـی 
مسـکونی،  منـزل  یـک  در  شـده  حمایـت  پرنـدگان 
مامـوران ایـن یـگان پـس از اطمینـان از صحـت ایـن 
گـزارش و شناسـایی محـل دقیـق نگهداری پرنـدگان، با 
کسـب مجـوز تفتیـش از مقام قضایـی این پرنـدگان را 

کشـف کردنـد.
وی تصریـح کـرد: فرد متخلف به جـرم صید و نگهداری 
غیرمجازپرنـده حمایـت شـده به مراجـع قضایی معرفی 

است. شده 

ـــت  ـــر اداره حفاظ ـــدان مدی هم
محیـــط زیســـت شهرســـتان 
ــه علـــت  ــدآباد گفـــت :بـ اسـ
ـــری  ـــعت و آبگی ـــرایط، وس ش
ـــش از  ـــال حاضـــر بی ـــر در ح ـــای اخی ـــارش ه ســـد در ب
ـــت آبـــاد  ـــه از پرنـــدگان مهاجـــر در ســـد نعم 500 قطع

ـــد. ـــور دارن حض
ـــدگان  ـــور پرن ـــنا، از حض ـــا ایس ـــو ب ـــت وگ ـــور در گف زال پ
مهاجـــر در ســـد نعمـــت آبـــاد شهرســـتان خبـــر داد و 
اظهـــار کـــرد: بـــه علـــت شـــرایط، وســـعت و آبگیـــری 
ـــش از  ـــال حاضـــر بی ـــر در ح ـــای اخی ـــارش ه ســـد در ب
ـــت آبـــاد  ـــه از پرنـــدگان مهاجـــر در ســـد نعم 500 قطع

ـــا  ـــان ب ـــده تعدادش ـــای آین ـــه در روزه ـــد ک ـــور دارن حض
ـــد  ـــتر خواه ـــوا بیش ـــرایط ه ـــدن ش ـــب ش ـــرم و مناس گ

ـــد. ش
وی باکالن)قـــره غـــاز(، پرســـتوی دریایـــی، مرغابـــی، 
ــای  ــده هـ ــه پرنـ ــک را از جملـ ــبز و گاوچرانـ اردک سـ
ـــد:  ـــادآور ش ـــرد و ی ـــوان ک ـــاد عن ـــت آب ـــد نعم ـــر س مهاج
ـــی  ـــوع گیاه ـــر تن ـــز از نظ ـــلمان نی ـــی پیرس ـــاالب طبیع ت
ـــش از 150  ـــته و بی ـــبی داش ـــت مناس ـــوری وضعی و جان
ـــوک ســـرخ  ـــر ن ـــل، چنگ ـــه حواصی ـــده از جمل ـــه پرن قطع
ـــاالب در  ـــراف ت ـــل در اط ـــیم و حواصی ـــی، کش و معمول
ـــدگان مهاجـــر در  ـــوز پرن ـــا هن حـــال زیســـت هســـتند ام

ـــد. ـــه ان ـــور نیافت ـــلمان حض ـــاالب پیرس ت

رنا
 ای

س:
عک

گزارش



پیام ما در سال گذشته 
از مرمت تخت جمشید توسط 

مرمتگران ایتالیایی خبر داده است.

هنر رنجاندن
نویسنده: آرتور شوپنهاور
مترجم: علی عبداللهی

انتشارات: مرکز

کتابسال گشت

رسانه در آینه تصویر
هفته نامه شنبه » اختصاصی استارتاپ ها« منتشر شد 

کارگردان و فیلمنامه: مهدی فرد قادری
فیلم قصه ای زنانه دارد و در یک شب عروسی 
و روز بعد از آن روایت می شود که داماد مراسم 
را ترک کرده است. در این بین؛ عروس ، مادر 
داماد ، خواهر داماد و معشوقه داماد با یکدیگر دچار چالش می شوند

فیلم بی وزنی

من یک نجات یافته ام
نویسنده: دکتر ویجى آناند ردى

ترجمه: هدیه جامعى
انتشارات: کتاب کوله پشتى

 کرم ابریشم
 از پیله که بیرون آید 

 دیگر نامش کرم نیست،
پروانه است...

کتاب قانون

 اون بیرون حق نداری چشات تر بشه!
مردم ببینن چشم پلیسشون ترِ خودشون 

رو میبازن!

میکاییل

دیالوگ کتابفیلم دیالوگ

ز شهریار که آید که حال یار بگوید
رسد به بنده و رمزی ز شهریار بگوید
بعندلیب نسیمی ز گلستان برساند

بمرغ زار حدیثی ز مرغزار بگوید
هر آنچه گوید از اوصاف دلبران دل رامین

ز حسن ویس گل اندام گلعذار بگوید
بدان قرار که دلبستگی نماید و فصلی

از آن دو زلف پریشان بیقرار بگوید
بگو که پرده سرا ساز را بساز درآرد
مگر ترانه ئی از قول آن نگار بگوید
کدام ذره که از آفتاب روی بتابد
کدام یار که ترک دیار یار بگوید

چه سود نرگس سرمست را نصیحت بلبل
که هیچ فائده نبود اگر هزار بگوید

کسیکه در دم صبح از خمار جان به لب آرد
کجا به ترک می لعل خوشگوار بگوید
ز نوبهار چه پرسد نشان روی تو خواجو

چرا که باد بود هر چه نوبهار بگوید

خواجوی کرمانی 

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم /  سای

16 اپریل سال 46۵ پیش از 
میالد، روزی است كه تخت 

جمشید پایتخت ایرانـ  َاَبرقدرت 
جهان وقتـ  اعالم شد

 اردشـیر یکـم )به نوشـته مورّخـان یونانی؛ اردشـیِر 
درازدسـت از دودمـان هخامنشـیان( کـه بـر جـای 
پـدر نشسـته و شـاه ایـران شـده بـود نیمـه اپریـل 
سـال 465 پیـش از میـالد تصمیـم گرفت كه تخت 
جمشـید پایتخـت اول ایران )شـاه نشـین( باشـد. 
]مورخـان یونـان باسـتان تخت جمشـید را در جهان 
بـه »ِپرسـپولیس« معـروف سـاخته انـد[. اردشـیر 
یکم در پاسـارگاد برجای پدرش خشایارشـا نشسته 
بـود کـه بر سـرزمینی از دانوب تا سـند و از سـیردریا 
تا سـودان، مصر و نیمه شـرقی لیبی امروز حکومت 
مـی کرد.محاسـبات تقویمـی، 16 اپریـل آن سـال را 
روز برگزاری مراسـم پایتخت شـدن تخت جمشـید 
بـه دسـت داده اسـت.. نـوروز سـال 465 پیـش از 
میـالد در تخـت جمشـید برگـزار شـده بـود، ولـی 

27 روز پـس از نـوروز آن سـال تصمیـم شـاه وقـت 
بـه انتقـال پایتخـت سـلطنتی از پاسـارگاد به تخت 
جمشـید ]کـه فاصلـه ای زیـاد از هـم ندارنـد[ اعالم 
شـده بود تا بـه اطالع مردم برسـد. چرا این تصمیم 
چهـار هفتـه پس از نـوروز اتخاذ و اعالم شـده بود؟. 
زیـرا؛ اهمیـت روز مّلی ایرانیـان )نوروز( چنـان بوده 
اسـت كه نباید تحت الشـعاع پایتخت اعالم شـدن 
شـهر تازه سـاز تخت جمشـید قرار می گرفت. طرح 
سـاختن تخت جمشـید از داریوش بزرگ است. کار 
سـاختن شـهر، كاخ شـاه و تاالرهای پذیرایی تخت 
جمشـید 51 سـال طول كشـیده بود.سیستم ارتباط 
و پسـتخانه ایـراِن 25 قـرن پیـش چنـان مجهـز و 
پیشـرفته بـود که هر خبـری در کمتر از یک هفته به 
اطـالع همـه اتباع امپراتوری می رسـید. سـاختمان 
تخت جمشـید كه توسـط اسـكندر مقدونی ]شاگرد 
ارسـطو و اهـل فلسـفه و مدنّیت![ به آتش كشـیده 
شـد از نظر وسـعت و هنر معماری و فن مهندسـی 
مهمتریـن عمـارت پیش از میالد و نماد تمدن بشـِر 
عهد باسـتان و نشـانه عظمت ایران و ایرانی اسـت و 
هویـت مّلی ایرانیان بشـمار مـی رود.در همان روز ]با 

احتسـاب و تطبیـق تقویم هـا مصادف بـا 16 اپریل 
465 سـال پیـش از میـالد[ همچنیـن اعـالم شـده 
بـود كه »شـوش« همچنـان پایتخـت اداری ایران و 
محـل ادارات دولتـی خواهـد بـود كه در فصـل گرما، 
كارمنـدان ادارات می توانند به شـهر همـدان بروند و 
در آنجـا انجـام وظیفه كنند. در اعالمیـه مربوط آمده 
بـود کـه ممكـن اسـت شـاه نیـز زمسـتان را در آنجا 
)شـهر شـوش( باشـد. بـه همیـن سـبب مورخـان 
یونانـی، ایران دوران هخامنشـیان را، كشـوری دارای 
سـه پایتخت، نوشـته انـد. 1۸ اپریـل 2007 و دو روز 
پس از دو هزار و چهارصد و هفتاد و دومین سالگرد 
پایتخت شدن تخت جمشـید، محمود احمدی نژاد 
رئیـس جمهـور وقـت از آثـار باقیمانـده از ایـن كاخ 
عظیـم دیـدن كـرد و بـا بازدیـد كننـدگان از آن كـه 
عمدتـا خارجیـان بودنـد به گفـت و شـنود پرداخت. 
تفسـیرنگاران از ایـن اقـدام احمـدی نـژاد بـه عنوان 
حرکتی ناسیونالیسـتی یادکرده بودند. این احساس 
بـه رغم برخی مخالفت هـای داخلی و نگرانی غرب، 
در سـالهای بعد ادامه داشـته اسـت. نگرانی غرب، از 

احیـاء تمام عیار ناسیونالیسـم ایرانی اسـت.

 + تو دیونه ای یا نابغه؟
- این دوتا معموال متقارنن بدون هیچ 

مرزی!

دزدان دریایی کاراییب
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کتاب 

باب اسرار یکی دیگر از رمان هایی است که داستان آن با زندگی 

موالنا و شمس گره خورده است و همان طور که می توان حدس زد، 

این ارتباط با شخصیت اصلی کتاب – که زنی اهل لندن است – 

کامال عارفانه است. کتاب با ترجمه خوب و روان ارسالن فصیحی 

و در چاپ اول با 7700 نسخه وارد بازار شده است که این عدد 

امروزه بسیار قابل توجه است.

در صفحـه اول کتـاب بـا یـک ضرب المثل هنـدی روبه رو می شـوید 

کـه چنیـن اسـت: »دنیـا خوابی اسـت در خوابـی دیگـر«. بنابراین 

خواننـده می توانـد نتیجه گیـری کنـد بـا رمانـی طـرف اسـت کـه 

ذهنـش را بـه شـدت درگیـر می کنـد و یـا حتـی در میـان دنیـای 

خـواب و دنیـای واقعی در داسـتان سـردرگم شـود و یـا هر موضوع 

هیجان انگیـز دیگـر. امـا باید کتـاب را تا انتها مطالعه کرد و سـپس 

نتیجه گیـری کـرد.

خالصه کتاب باب اسرار:
داسـتان کتـاب دربـاره زنـی به نـام کارن کیمیا اسـت کـه درگیر 
گذشـته ای می شـود کـه بـه خیـال خـودش از آن عبـور کـرده 
اسـت. کارن بـه همـراه مـادرش در لنـدن زندگـی می کنـد و 
پـدرش، کـه خانقـاه رفتـه و از عاشـقان موالنـا بـود، بعـد از یک 
مدتـی زندگـی در لنـدن همراه یکی از دوسـتانش آن هـا را ترک 
می کنـد. کارن هرگـز دلیـل ایـن کار را نتوانسـته بـود درک کند و 

پـدرش را بـه خاطـر تـرک آن هـا نمی بخشـید.
کارن کارشـناس بیمـه اسـت و هنگامـی کـه بـرای شـرکت یک 
پرونـده در ترکیـه پیـش می آیـد – پرداخـت سـه میلیـون پوند 
خسـارت ناشـی از آتش سـوزی یـک هتـل – رئیـس شـرکت 
نمی توانـد بـه گزینـه بهتـری بـه جـز کارن فکـر کنـد. او زبـان و 
فرهنـگ مـردم ترکیـه را می دانسـت و به راحتی می توانسـت از 
عهـده انجـام کار برآید. بنابرایـن کارن راهی ترکیه می شـود تا از 
ایـن موضـوع سـردرآورد کـه آیـا آتش سـوزی واقعا یـک حادثه 
بـود یـا نتیجـه یک خرابـکاری عمـدی. پیگیری ایـن موضوع از 

سـوی کارن بـه کتـاب یـک تـم معمایـی هـم می دهد.
در کنـار همـه ایـن جریان هـا، وارد شـدن کارن بـه ترکیـه باعـث 
زنـده شـدن خاطره هـای دوران کودکـی و مخصوصـا زنده شـدن 
یـاد پـدرش می شـود. او هنـوز نمی توانـد درک کنـد کـه پـدرش 
چـرا بـا مـرد دیگـری رفته بـود و به طـور کلی دنبـال چه چیزی 
بـود؟ کـم و بیـش دربـاره موالنـا و شـمس شـنیده بـود امـا بـه 

دلیـل عصبانیـت هیچ وقـت ایـن موضـوع را دنبـال نکـرده بود.

جمالتی از کتاب باب اسرار:
اکثـر مواقـع مسـئله ایـن نیسـت که خدا چیسـت، مسـئله این 
اسـت کـه مـا او را چگونـه می بینیـم. آدم هـای مهربـان خـدا را 
مهربـان می بیننـد، آدم هـای ظالـم خـدا را خشـن می بیننـد. 
اعتقـاد  ابلـه  آدم هـای  می بیننـد،  را  عقـل  باهـوش  آدم هـای 
را.  معجـزه  جاهـالن  می بیننـد،  را  علـم  عالمـان  را؛  کورکورانـه 

)کتـاب بـاب اسـرار – صفحـه 30(
»انسـان کامـل دیگـه یعنـی چـی؟« »یعنی انسـانی کـه به حق 
واصـل شـده. یعنـی آدمـی کـه با خـدا یکی شـده. اما رسـیدن 
بـه اون مرحلـه سـخت ترین کار دنیاسـت.« )کتـاب باب اسـرار 

– صفحـه 59(
چـون هـر بچـه ای مایـه امیـد اسـت… زندگـی هـر قـدر هـم 
بی رحـم باشـد، انسـان ها هـر قدر هم بد باشـند، کسـی نیسـت 
نجاتشـان بدهـد جـز خودشـان. )کتـاب بـاب اسـرار – صفحـه 
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باب اسرار
 نویسنده: احمد امید

 ترجمه: ارسالن فصیحی
انتشارات: ققنوس

 دنیا که به پایان برسد

 رویا ها دنیایی دیگر

 خواهند ساخت

 و خنده ی تو

جای آفتاب را خواهد گرفت!
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