
الف:زمان و محل برگزاری مجمع عمومی : 
مجمـع عمومـی عادی سـالیانه شـرکت سـنگ آهن گهرزمین )سـهامی عـام( برای سـال مالی منتهـی بـه 1398/09/30 در 
سـاعت 1۵ روز شـنبه مـورخ 1399/01/30  واقـع در تهـران - خیابـان ولیعصـر - باالتـر از مسـجد بالل - نرسـیده بـه چهارراه 
پـارک وی - مجموعـه فرهنگـی و ورزشـی وزارت کار و امور اجتماعی - سـالن تالش برگـزار می گردد. لذا از کلیه سـهامداران، 
وکیـل یـا قائـم مقام قانونـی صاحب سـهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشـخاص دعـوت می گردد تا در جلسـه مجمع 
عمومـی ایـن شـرکت، حضـور به هـم رسـانند. در ضمن همراه داشـتن اصـل کارت ملـی و مدارک مثبـت نمایندگـی در روز 

الزامی اسـت.  مجمع 
ب - دستور جلسه 

1-استماع گزارش هیات مدیره و بازرس قانونی
2-  تصویب صورتهای مالی سال منتهی به 1398/09/30

3-انتخاب حسابرس و بازرس قانونی و علی البدل و تعیین حق الزحمه ایشان 
4-اخذ تصمیم در خصوص تقسیم سود سهام 

۵-انتخاب روزنامه کثیر االنتشار
6- سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی عادی باشد

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 
شرکت سنگ آهن گهر زمین )سهامی عام( 

به شماره ثبت ۱۷۳۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۴۱۹۴۰

هیات مدیره شرکت سنگ آهن گهر زمین

تاریخ عملکرد پوتین را 
قضاوت میکند

روحانی:

عجله ای برای بازگشایی 
مدارس وجود ندارد
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ــان  ــا هم ــیه ی ــای روس ــان اع ــیون )پارلم ــورای فدراس ش
مجلــس ســنا( الیحــه تصویــب شــده توســط دومــای 
دولتــی دربــاره اصاحــات در قانــون اساســی روســیه را 

ــرد. ــب ک تصوی
ــی  ــک شــخص نم ــب شــده، ی ــه تصوی ــا اصاحی ــق ب مطاب
ــوری روســیه  ــد بیــش از دو دوره پســت ریاســت جمه توان
ــر  ــتثناء که"والدیمی ــورد اس ــن م ــا ای ــده بگیرد،ب ــه عه را ب
ــا در  ــق دارد ت ــیه ح ــی روس ــوری فعل ــس جمه پوتین"رئی
ســال 2024 مجــددًا بــرای ایــن مقــام نامــزد شــود.  نکتــه 
ــزب  ــه ح ــت ک ــن اس ــود دارد ای ــن وج ــن بی ــه در ای ای ک
ــت  ــد دارای اکثری ــیه واح ــزب روس ــان ح ــا هم ــت ی دول
ــه  ــت ک ــی اس ــل طبیع ــن دلی ــه همی ــت و ب ــان اس پارلم
ــی  ــون اساس ــان و در دادگاه قان ــن در پارلم ــنهاد پوتی پیش

ــود. ــب ش تصوی
ــل  ــود دالی ــی ش ــرح م ــن مط ــن بی ــه در ای ــوالی ک ــا س ام
نامــزدی دوبــاره والدیمیــر پوتیــن و همچنیــن بررســی ایــن 
موضــوع اســت کــه آیــا وی جانشــینی بــرای خــود نداشــته 
بیرونــی  فضــای  در  انتقاداتــی کــه  بیشــترین  اســت؟ 
مطــرح مــی شــود ایــن اســت کــه چــرا پوتیــن و حزبــش 
یعنــی روســیه واحــد در ایــن مــدت زمــان نتوانســته فــرد 
جدیــدی را پــرورش دهــد کــه قابلیــت جایگزینــی داشــته 

باشــد.
ــه ایــن نتیجــه  نکتــه دیگــر آن کــه حــزب روســیه واحــد ب
ــه دلیــل مســائلی چــون شــبه جزیــره  رســیده کــه کشــور ب
کریمــه، موضــوع شــرق اوکرایــن و متعاقبــًا فشــارهای 
ــود  ــای خ ــه بق ــرای ادام ــی ب ــه تاریخ ــک بره ــرب در ی غ
ــه  ــد ک ــی کنن ــس م ــا ح ــن آنه ــت. بنابرای ــه اس ــرار گرفت ق
ــه یــک سیاســتمدار  ــی کشــور ب ــرای تأمیــن منافــع حیات ب
ــاز  ــز برخــوردار اســت نی ــی نی ــد کــه از شــهرت جهان قدرتمن
دارنــد. بنابرایــن والدیمیــر پوتیــن بــا ایــن رویکــرد و 
ــد  ــه بای ــد. البت ــد ش ــی خواه ــدگاه وارد فضــای انتخابات دی
گفــت مخالفینــی در داخــل روســیه نیــز وجــود دارنــد امــا 
امــکان بــروز آن را ندارنــد؛ چــرا کــه فضاهــا بســته و تمــام 
رســانه هــا نیــز در کنتــرل دولــت قــرار دارنــد. پوتیــن 
مخالفــان کمــی دارد و اینکــه مــردم بــه دنبــال آن نیســتند 
تــا ســاختار را برهــم زده و ســاختار جدیــد را تشــکیل دهنــد. 
از لحــاظ تاریخــی و روانشناســی مــردم روســیه آنهــا پوتیــن 
ــه  ــه چ ــدارد ک ــی ن ــان تفاوت ــت و برایش ــد پذیرف را خواهن
ــتار  ــردم خواس ــرد. م ــی گی ــت م ــدرت را بدس ــخصی ق ش
شــخصی هســتند کــه از پــس اداره امــور برآیــد تــا زندگــی 
آرامــی داشــته باشــند. از نظــر مــردم حفــظ و تــداوم قــدرت 
روســیه نیــز از دیگــر مســائل مهــم بــه شــمار مــی رود و از 
همیــن رو پوتیــن غــرور از دســت رفتــه روســیه را پــس از 
ــده  ــردم بازگردان ــه م ــر شــوروی ب فروپاشــی اتحــاد جماهی
اســت؛ غــروری کــه تحقیــر و توســط غــرب زیــر پــا گذاشــته 
ــل  ــی قاب ــای مختلف ــز از زوای ــکات نی ــن ن ــود. ای ــده ب ش
تحلیــل و بررســی اســت امــا در نهایــت ایــن مــردم هســتند 

ــد. ــم بگیرن ــد تصمی ــه بای ک
همچنیــن شــخص پوتیــن نیــز دارای اقتــدار تمــام در 
جــای جــای روســیه اســت و نکتــه دیگــر اینکــه از روســیه 
نبایــد انتظــار داشــت کــه ماننــد اروپــای غربــی بــه فضــای 
ــی  ــه آن دموکراس ــرا ک ــود؛ چ ــر ش ــک ت ــک نزدی دموکراتی
مختــص کشــورهای اروپــای غربــی بــوده و فضــای روســیه 
بــه گونــه ای اســت کــه نیازمنــد وجــود یــک دولــت مقتــدر 
از جغرافیــای خــاص خــود  ایــن کشــور  اســت چــون 
برخــوردار اســت. وجــود ایــن جغرافیــا روســیه را ملــزم بــه 
داشــتن یــک دولــت نظامــی قدرتمنــد مــی کنــد تــا بتوانــد 
ــا  ــور دنی ــن کش ــیه پهناورتری ــد. روس ــاع کن ــش دف از کیان
ــعت دارد  ــع وس ــر مرب ــون کیلومت ــش از 17 میلی ــت بی اس
ــی  ــی م ــا زندگ ــت در آنج ــش از 200 قومی ــن بی و همچنی
کننــد. بنابرایــن اداره چنیــن کشــوری مســتلزم وجــود یــک 
دولــت قدرتمنــد اســت. در دوره هــای گذشــته نیــز روســیه 
ــیه  ــوری روس ــان فروپاشــی امپراط ــوده و در جری ــزاری ب ت
در انقــاب اکتبــر ســال 1917 دولــت بولشــویک هــا روی کار 
ــد و بزرگتریــن  ــد کــه نظــام مقتــدری را تشــکیل دادن آمدن
ــود  ــه وج ــع ب ــر مرب ــون کیلومت ــا 21 میلی ــا را ب ــور دنی کش
آورنــد کــه پــس از جنــگ جهانــی دوم بــه دومیــن ابرقــدرت 
در جهــان دوقطبــی تبدیــل شــد. در آن برهــه نیــز بایــد بــه 
ــردی  ــت ف ــه در نهای ــرد ک ــاره ک ــزار اش ــش ت ــت و نق اهمی
باشــد کــه بتوانــد از پــس اداره امــور کشــور برآیــد. افــرادی 
ماننــد لنیــن و ســپس اســتالین. پوتیــن نیــز کــه پــس از 
ــده اســت  ــر شــوروی روی کار آم ــاد جماهی فروپاشــی اتح

ــراد دارا اســت. ــن اف ــد ای نقــش تاریخــی را مانن
ــل  ــه نوعــی هــم قاب ــن ب ــرد پوتی ــرد و عملک ــن رویک بنابرای

انس طا         1.653.210

مثقال طا     28.030.250

گرم طای 18  6.471.192

گرم طای 24   8.628.200

بهار آزادی      62.800.000

امامی          64.300.000

نیم       30.900.000

ربع         17.950.000

گرمی       9.840.000

دالر             156.390

یورو         170.200

درهم          42.359

لیر ترکیه           25.423

دالر استرالیا      102.848

جلوگیری از حفر چاه در حریم 
نقش رستم

مدیرکل میراث فرهنگی استان فارس : »حفر چاه در 
حریم درجه یک نقش رستم بدون هماهنگی و اخذ 
مجوزهای الزم از طرف اداره کل استان بوده است.«

@p a y a m e m a

ما را در تلگرام 
7   تا  10دنبال کنید

کمبود پرستار عامل ابتالی کادر درمان 
افزایش ابتال کادر درمان ایران به علت کمبود پرستار در بیمارستانها است که زیر تعداد استاندارد جهان هستند

سـخنگوی سـازمان حفظ نباتـات با اعالم اینکه امسـال 
حجـم ورودی ملـخ  صحرایی به کشـور نسـبت به سـال 
گذشـته ۲ تـا ۳ برابـر بیشـتر شـده، از احتمـال ورود 
دسـته های ملـخ از کشـورهای عمـان، کویـت و امـارات 
بـه ایـران طـی چنـد روز آینده خبـر داد.سـید محمدرضا 
میر با بیان اینکه امسـال همانند سـال گذشـته با حجم 
انبـوه و بسـیار زیاد ملخ صحرایی مواجه هسـتیم، اظهار 
کرد: بر اسـاس پیش بینی های سـازمان فائو و سـازمان 
حفظ نباتات به این نتیجه رسـیدیم که شـرایط مناسـب 
آب و هوایـی و دمـا در خاسـتگاه ملـخ صحرایـی یعنـی 
کشـورهای حاشـیه دریای سرخ و شـاخ آفریقا منجر به 

رشـد و تکثیـر زیـاد این آفت شـده اسـت.
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تغییر ترکیب  
پسماندهای 
استان  تهران

رییس اداره محیط زیست انسانی 
استان تهران گفت: در اسفند ماه 

سال 98 متاسفانه به  دلیل شیوع 
ویروس کرونا آنالیز و ترکیب 

پسماند در استان تهران تغییر کرد و 
این تنها مربوط به ایام نوروز نیست 
بلکه تقریبا از اسفند ماه و همزمان 
با شیوع این ویروس در ایران این 

اتفاق افتاده است.

ثبت ملی ۱22 اثر 
در استان فارس

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی فارس گفت: »سال 

گذشته 122 اثر میراث فرهنگی 
استان در فهرست آثار ملی کشور 
ثبت و تعیین حریم شده است.«
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یادداشت  مهمان
بهرام امیراحمدیان

تهران

 سال شانزدهم
   شماره پیاپی 1700

چهارشنبه 20 فروردین 1399
  قیمت 500 تومان

www.payamema.ir

سخنگوی سازمان 
حفظ نباتات: حجم ورودی 
ملخ  صحرایی به کشور 
نسبت به سال گذشته ۲ تا 
۳ برابر بیشتر شده است

احتمال ورود 
دسته های ملخ طی 
چند روز آینده
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انتقــاد و هــم قابــل تحســین اســت کــه 
ــید  ــد پرس ــد. بای ــور را اداره کن ــته کش توانس
پــس از یلســین اگــر پوتیــن زمــام امــور 
ــتی در  ــه سرنوش ــت چ ــی گرف ــت نم را بدس
ــن  ــا ای ــود؟ آی ــیه ب ــیون روس ــار فدراس انتظ
کشــور بــار دیگــر شــاهد یــک فروپاشــی 
دیگــر بــود؟ چنیــن مســائلی نیازمنــد بررســی 
بتــوان  تــا  اســت  روســیه  تاریــخ  عمیــق 
دریافــت کــه حــزب و دولــت روســیه چگونــه 
ــد  ــخصی مانن ــه ش ــیده ک ــاور رس ــن ب ــه ای ب
العمــر  از روســای جمهــور مــادام  پوتیــن 
ــتان و  ــتان، قزاقس ــورهای ترکمنس ــد کش مانن
ــا بررســی  ــن ب ــد. پوتی ــروی کن ازبکســتان پی
ــه  ــد ک ــی بین ــتان م ــد قزاقس ــوری مانن کش
نظربایــف پــس از فروپاشــی شــوروی تــا 
ــوده و هیــچ  ــور ب ســال گذشــته رئیــس جمه
اتفاقــی نیــز رخ نــداده اســت و تنهــا بــر اثــر 
ــاره  ــه کن ــم ب ــت ســن و خســتگی تصمی کهول
ــز  ــن نی ــن پوتی ــت. بنابرای ــه اس ــری گرفت گی
ــا دو دوره  ــد ت ــی خواه ــرژی م ــام ان ــا تم ب
دیگــر رئیــس جمهــور باشــد و در نهایــت ایــن 
تاریــخ اســت کــه عملکــرد پوتیــن را قضــاوت 

ــرد. ــد ک خواه
ــد  ــی نامن ــور م ــک دیکتات ــن را ی برخــی پوتی
ــوان  ــی ت ــف م ــای مختل ــی زوای ــا بررس و ب
ــی  ــا وقت ــت؛ ام ــز هس ــن نی ــه چنی ــت ک گف
بــا دیــد نــگاه اکثریــت مــردم کشــور روســیه 
ــه  ــد ک ــی یابی ــد در م ــی نگری ــه موضــوع م ب
ــرای  ــژه ب ــه وی ــت. ب ــت اس وی دارای مقبولی
کســانی کــه پــس از فروپاشــی شــوروی 
ــه  ــه چگون ــد ک ــامان بودن ــع نابس ــاهد وض ش
مافیــای پــول و قــدرت زندگــی آنهــا را تحــت 
ــی در  ــول مل ــود و ارزش پ ــرار داده ب ــر ق تأثی
پاییــن تریــن ســطح خــود قــرار داشــت کــه 
ــرار  ــی ق ــتانه فروپاش ــاره در آس ــور را دوب کش
ــا ایــن کــه پوتیــن در ســال 2000  ــود ت داده ب
رئیــس  اول  عنــوان  بــه  یلســین  از  پــس 
شــود.  مــی  برنــده  انتخابــات  در  جمهــور 
ممکــن اســت انتقاداتــی نیــز بــه او وارد شــود 
کــه کشــور را بــه هفــت منطقــه فــدرال تقســیم 
ــدار  ــا فرمان ــور کا.گ.ب و ی ــر مام ــرده و ه ک
ــه منصــوب  ــه خــود را در هــر منطق نزدیــک ب
ــن  ــر ای ــا سیســتم روســیه ب ــرده اســت ام ک
ــی  ــا کشــورهای فدرال ــه ب ــر چ ــوده اگ ــا ب مبن
آلمــان، آمریــکا و کانــادا متفــاوت  ماننــد 
ــد و  ــوده و ایــن کشــور دارای دولــت قدرتمن ب
متمرکــزی اســت کــه تصمیمــات مهــم توســط 
یــک نفــر گرفتــه مــی شــود و اطرافیــان خــود 
را نیــز بــه میــل خــود انتخــاب مــی کنــد نــه 
ــا  ــه م ــا آنچــه ک ــان ب ــای پارلم ــان. معن پارلم

روســیه  در  داریــم  ســراغ  آن  از  غــرب  در 
متفــاوت بــوده و بــه نوعــی گــروگان قــوه 
مجریــه اســت. در مــورد قــوای دیگــر نیــز بــه 
ــه  ــی ک ــک قوای ــت و تفکی ــکل اس ــن ش همی
ــا روســیه  ــی وجــود دارد ب در کشــورهای غرب
ــی  ــن روســیه از ویژگ ــاوت اســت. بنابرای متف
ــری  ــا خــاص خــود برخــوردار اســت و رهب ه
ــی  ــا جایگزین ــه فع ــد ک ــی ده ــرورش م را پ
نداشــته و همــه مجبــور هســتند آن را دوبــاره 
ــن  ــرا پوتی ــه چ ــورد اینک ــد. در م انتخــاب کنن
ــا  ــه ی ــت ک ــد گف ــز بای ــوده نی ــب ب ــی رقی ب
ــداده  ــدی را ن ــرد جدی ــور ف ــازه ظه ــام اج نظ
ــن  ــیه چنی ــه روس ــه جامع ــا اینک ــت و ی اس

ــت. ــته اس ــتعدادی نداش اس
بــه هــر روی تفاوتــی نــدارد و امکانــی فراهــم 
شــده تــا پوتیــن قدرتــش تــداوم یابــد. 
ــا افزایــش قیمــت نفــت  روســیه همچنیــن ب
ــر  ــد نظامــی خــود را قدرتمندت توانســت از ُبع
ــای  ــه ایف ــی ب ــن الملل ــه بی ــد و در عرص کن
ــن  ــن بی ــه در ای ــه ای ک ــردازد. نکت ــش بپ نق
جهــان  ماننــد  نقــش  ایفــای  دارد  وجــود 
ــر اســت. حتــی  ــه ب ــی نیســت و هزین دوقطب
چیــن نیــز ادعــا نخواهــد کــرد کــه در جهــان 
ــتا  ــن راس ــد. در ای ــا کن ــش ایف ــی نق دوقطب
ــان  ــتار جه ــیه خواس ــم روس ــن و ه ــم چی ه
ــکا  ــر آمری ــه اگ ــرا ک ــتند، چ ــی هس چندقطب
قــدرت اول باشــد قــدرت دومــی در برابــر آن 
وجــود نــدارد، بنابرایــن بهتــر اســت کــه جهانی 
چنــد قطبــی تــداوم داشــته باشــد. در عرصــه 
بیــن المللــی مــردم روســیه در حــال حاضــر 
بــه  ایــن هســتند کــه کشورشــان  شــاهد 
عنــوان یــک قــدرت در همــه جــا حضــور دارد 
ــی  ــا حت ــروس کرون ــیوع وی ــرایط ش و در ش
ــکا نیــز کمــک مــی  ــاالت متحــده آمری ــه ای ب
ــکو  ــد و مس ــی کن ــا م ــش ایف ــتد و نق فرس
ــد  ــان ده ــد نش ــی خواه ــت م ــن حرک ــا ای ب
ــه  ــی ب ــور دارد و حت ــه حض ــه ج ــه در هم ک
رقیبــش نیــز کمــک مــی کنــد. آمریکایــی کــه 
ــه 50% درصــد  بودجــه نظامــی اش نزدیــک ب
تولیــد ناخالــص داخلــی روســیه اســت. اگــر 
روســیه درصــدد برقــراری تــوازن اســتراتژیک 
بــا آمریــکا باشــد در مقابــل 800 میلیــارد دالر 
آمریــکا شــاید 100 میلیــارد دالر هــم نداشــته 
باشــد. بنابرایــن شــاهد هســتیم کــه روســیه 
در مســائل بیــن الملــی ماننــد حضــور در 
ــی  ــه نوع ــا ب ــی شــود ت ــل م ســوریه وارد عم
مــردم  روانشناســی  هــای  خواســت  بــه 
ــد در  ــک کشــور قدرتمن ــوان ی ــه عن روســیه ب
ــاند. ــل بپوش ــه عم ــی جام ــن الملل ــه بی عرص

کاهش زمان ثبت سفارش تا واردات انواع ماسک پزشکی
واردات  گفـت:  تجـارت  و  معـدن  صنعـت،  وزیـر 
اقـام بهداشـتی مرتبـط بـا شـیوع کرونـا از مرحلـه 
ثبـت سـفارش تـا ترخیص اقـام 48 سـاعت زمان 
می بـرد کـه یـک رکـورد در سیسـتم اداری و بیـن 
بخشـی کشـور محسـوب مـی شـود و مـی تواند در 

خصـوص سـایر مـوارد نیـز الگـو شـود.
بـه گـزارش روز سـه شـنبه وزارت صنعـت، معـدن 
و تجـارت، رضـا رحمانـی در نشسـت هـم اندیشـی 
اقدامـات گمرکـی برای مقابلـه با کرونا کـه با حضور 
معـاون اول رئیـس جمهـور و وزیر اقتصـاد و دارایی 
در محـل اداره کل گمـرک فـرودگاه امام خمینی)ره( 
برگـزار شـد، افـزود: بـا شـیوع کرونـا در کشـور و بـا 
هـدف تامیـن اقـام مـورد نیـاز در این مـدت بیش 
از 24 میلیـون عـدد ماسـک وارد شـده و هم اکنون 
مراحـل واردات بیـش از 40 میلیـون عـدد دیگر نیز 

در حـال انجام اسـت.
از شـیوع کرونـا در کشـور  داد: پیـش  ادامـه  وی 
حـدود 200 تـا 300 هزار عدد ماسـک تولید می شـد 
و ایـن ظرفیـت در آن زمـان، تامیـن کننده بـازار نیز 
بـود و مـا در ایـن خصـوص مشـکلی نداشـتیم؛ اما 
پـس از شـیوع کرونـا و افزایـش تقاضـا بـرای ایـن 

کاال در سـطح کشـور و همچنیـن بـا توجه بـه اینکه 
وزارت بهداشـت درخواسـت حداقـل چهـار تـا پنـج 
میلیـون عـدد ماسـک در روز داشـته، در ایـن مدت 

همـه تـوان موجـود را بسـیج کـرده ایم.
وزیـر صنعـت اعـام کـرد: بـا وجـود ظرفیـت هـای 
قبلـی تولیـد، حداکثـر تولیـد ماسـک صنعتـی در 
کشـور، در بهتریـن شـرایط می توانسـت بـه یـک 
میلیـون عدد برسـد در حالی که مصرف کشـور طبق 
بـرآورد اعام شـده حـدود چهار تا پنـج میلیون عدد 

است.
وی اضافـه کـرد: در بخـش تولیـد صنعتـی این کاال 
نیـز در داخـل کشـور اقدامـات بزرگی انجام شـده و 
امیدواریـم تا هفته نخسـت اردیبهشـت مـاه، تولید 

روزانـه مـا به چهـار میلیون عـدد در روز برسـد.
رحمانـی گفـت: از اوایـل اسـفند مـاه 98 و همزمان 
بـا شـیوع کرونـا تاکنـون، تولیـد مـواد ضدعفونـی 
کننـده کشـور بیـش از هشـت برابر شـد و 22 واحد 
جدیـد بـا تغییـر خـط در این حـوزه فعال شـده اند 
و همچنیـن بیـش از 100 مجـوز بـرای تغییر خطوط 
صـادر کردیـم کـه بتوانیـم کاالهـای مـورد نیـاز را به 

بهتریـن شـکل ممکـن تولیـد و تامیـن کنیم.

وی بیـان داشـت: در ایـن مـدت از ظرفیـت هـای 
بـرای تامیـن حداکثـری  نیـز  کارگاهـی و صنفـی 
اقـام مـورد نیـاز بهـره بردیـم و طبـق برآوردهـای 
اعـام شـده حـدود 1.5 تـا 2 میلیـون عدد ماسـک 
بـه صـورت روزانـه در این بخـش تولیـد و روانه بازار 

شـود. می 
مـدت  ایـن  در  داد:  ادامـه  مسـوول  مقـام  ایـن 
تولیـد الـکل در کشـورمان 20 برابـر افزایـش یافـت 
از تولیـد روزانـه 2 میلیـون  و دسـتکش پزشـکی 
عـدد بـه حـدود پنـج میلیـون عـدد رسـیده اسـت؛ 
ایـن موضـوع در خصـوص تولیـد مایع دستشـویی، 
صابـون و شـوینده هـا کـه پیـش از این بـا ظرفیت 
50 درصـدی فعـال بودنـد و هـم اکنـون بـه ظرفیت 

بـاالی 80 درصـد رسـیدند، نیـز صـدق مـی کنـد.
وزیـر صنعـت افـزود: در ایـن مـدت و بـرای کنتـرل 
دقیـق تـر حجـم تولیـدات و تحویـل همـه اقـام 
تولیـدی بـه وزارت بهداشـت، در 104 واحـد تولیـد 
کننـده اقـام و بهداشـتی مرتبـط بـا کرونـا، بازرس 
مقیـم مسـتقر کردیـم و تولیـدات موجـود تحویـل 
وزارت بهداشـت مـی شـود و مـا در ایـن خصـوص 

طبـق ضوابـط ایـن وزارتخانـه عمـل می کنیـم.
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تغییر در ساعت کار مجلس شورای اسالمیپیام خبر
سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسامی از تغییر ساعت در برگزاری جلسه علنی مجلس شورای اسامی به دلیل شیوع 
بیماری کرونا خبر داد.
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کمبود پرستار عامل ابتالی کادر درمان 
افزایش ابتال کادر درمان ایران به علت کمبود پرستار در بیمارستانها است که زیر تعداد استاندارد جهان هستند

بــا همه گیــری کروناویــروس جدیــد 
ــار  ــه ســرخط اخب ــل شــدن آن ب و تبدی
بهداشــت  جهانــی  ســازمان  جهــان، 
)WHO( هشــدار داد کــه جهــان بــه 
حــدود شــش میلیــون پرســتار بیشــتر 

نیــاز دارد.
ملــل  ســازمان  بهداشــت  آژانــس   
خــود،  شــرکای  همــراه  بــه  متحــد 
کمپیــن »اکنــون پرســتاری« و شــورای 
در   )ICN( پرســتاران  بین المللــی 
گزارشــی بــر نقــش پراهمیت پرســتاران 
کــه بیــش از نیمــی از کل کارمنــدان 
بهداشــت در سراســر جهــان را تشــکیل 

تأکیــد کردنــد. می دهنــد، 
ــازمان  ــر کل س ــوم، دبی ــدروس آدهان ت
اینکــه  بیــان  بــا  بهداشــت  جهانــی 
پرســتاران ســتون فقــرات هــر سیســتم 
ــار  ــتند، اظه ــتی هس ــامت و بهداش س
ــتاران  ــیاری از پرس ــروز بس ــت: ام داش
بــا  مبــارزه  مقــدم  خــط  در  جهــان 
ایــن  و  دارنــد  قــرار  کروناویــروس 
موضــوع بســیار حیاتــی اســت کــه 
حمایــت کافــی را بــرای حفــظ ســامت 

جهــان دریافــت کننــد.
ــه در سراســر  ــده ک ــزارش آم ــن گ در ای
میلیــون   28 از  کمتــر  تنهــا  جهــان 
پرســتار وجــود دارد و در پنــج ســال 
ــن  ــادی ای ــال 2018 می ــه س ــی ب منته
تعــداد 4.7 میلیــون نفــر رشــد داشــته 

ــت. اس
ســازمان جهانــی بهداشــت بــا اشــاره بــه 
اینکــه بــا وجــود ایــن رشــد جهــان هنوز 

ــتار  ــون پرس ــود 5.9 میلی ــا کمب ــم ب ه
ــرد: بیشــترین  ــام ک مواجــه اســت، اع
ــری  شــکاف ها در کشــورهای کم درآمدت
ماننــد کشــورهای آفریقایــی، جنــوب 
شــرقی آســیا، خاورمیانــه و بخش هایــی 
ویــژه  بــه  و  جنوبــی  آمریــکای  از 
کشــورهای افغانســتان، پاکســتان، یمن 

ــود دارد. ــا وج و ونزوئ
ــته  ــورها خواس ــزارش از کش ــن گ در ای
در  موجــود  شــکاف های  تــا  شــده 
نیــروی کار پرســتاری خــود را شناســایی 
آمــوزش،  امــوری چــون  کــرده و در 
ــتر  ــتارها بیش ــری پرس ــاغل و رهب مش

کننــد. ســرمایه گذاری 
بــه گفتــه رئیــس اجرایــی شــورای 
در   )ICN( پرســتاران  بین المللــی 
ــود پرســتار وجــود  ــه کمب کشــورهایی ک
دارد، میــزان عفونــت، خطاهــای دارویــی 
ــر بیشــتر اســت.  ــرگ و می ــزان م و می
عــاوه بــر آن، کمبــود پرســتار، کادر 
ــی را بیــش از حــد خســته  درمــان فعل

. می کنــد
نیــز  پرســتاری«  »اکنــون  کمپیــن 
کروناویــروس  اخیــر  همه گیــری  در 
فــوری  ســرمایه گذاری های  خواســتار 
ــا  ــت های کرون ــام تس ــتر در انج و بیش
ــه  ــرا ک ــی شــده اســت، چ از کادر درمان
ــان از  ــتاران و کادر درم ــیاری از پرس بس
تــرس اینکــه بــه ویــروس مبتــا شــده 
نشــده  حاضــر  محــل کار  در  باشــند 
و هیــچ راهــی بــرای فهمیــدن ایــن 
موضــوع کــه آیــا واقعــا مبتــا شــده اند 

ــدارد. ــود ن ــر وج ــا خی ی
ــون 23  ــزارش تاکن ــن گ ــر اســاس ای ب
پرســتار تنهــا در ایتالیــا بــه دلیــل ابتــا 

ــد-19 جــان خــود را از دســت  ــه کووی ب
ــت  ــی از آن اس ــا حاک ــد و آماره داده ان
ــی در  ــر از کادر درمان ــدود 100 نف ــه ح ک
سراســر جهــان بــه دلیــل ابتــا بــه ایــن 

ــد. ــان باخته ان ــاری ج بیم
میــزان  می شــود  گفتــه  همچنیــن 
بــه  ایتالیــا  درمانــی  کادر  ابتــای 
ــوده  ــد ب ــد 9 درص ــروس جدی کروناوی
ــه 14  ــپانیا ب ــرای اس ــزان ب ــن می و ای

اســت. رســیده  درصــد 
از حمــات  ایــن گــزارش همچنیــن 
ــل  ــر قاب ــول و غی ــل قب ــر قاب ــاً غی کام
ــه  ــی مقابل ــه کادر درمان ــه ب ــی ک توجیه
بــا کوویــد-19 بــه بهانــه بی توجهــی 
ــه  ــود، از جمل ــان می ش ــه کارش ــا ب آن ه
اخــراج آن هــا از کار خبــر داده اســت 
کــه ایــن نامایمــات تــوام بــا حمایــت 
و محافظــت ناکافــی از کادر درمانــی در 
ــه  ــادی را ب برخــی از کشــورها فشــار زی
ایــن قشــر وارد کــرده اســت. از همیــن 
رو ســازمان جهانــی بهداشــت خواســتار 
کادر  از  دولت هــا  بیشــتر  حمایــت 
درمانــی و پرســتارانی کــه هم اکنــون 
فعلــی  بحــران  بــا  مقابلــه  راه حــل 

ــت. ــده اس ــتند، ش ــی  هس جهان
بــه گفتــه کارشناســان پیشــتر نیــز 
ــن  ــوال چنی ــدز و اب ــیوع ای ــان ش در زم
حماتــی متوجــه کادر درمانــی بــوده 
ــتباهات  ــد از اش ــون بای ــا اکن ــت ام اس
از  حمایــت  و  درس گرفــت  گذشــته 

پرســتاران را تقویــت کــرد.
بســیاری از کشــورهای ثروتمنــد اقــدام 
ــه  ــتاران ب ــت پرس ــوزش و تربی ــه آم ب
بهداشــتی  نیازهــای  تامیــن  انــدازه 
خــود نکــرده و بــه مهاجــرت پرســتاران 

از دیگــر کشــورها متکــی هســتند کــه 
ایــن موضــوع کمبــود پرســتاران در 
ــد. ــر را تشــدید می کن کشــورهای فقی

هشــت  تنهــا  حاضــر  حــال  در 
درصــد جمعیــت پرســتاران جهــان 
جهــان  جمعیــت  از  درصــد   50 بــه 

می کننــد. خدمت رســانی 
ــن  ــزاری فرانســه، ای ــه نوشــته خبرگ ب
ــورهای  ــه کش ــدار داده ک ــزارش هش گ
نیازهــای  تأمیــن  بــرای  ثروتمنــد 
ــتاران  ــه پرس ــد ب ــود بای ــتی خ بهداش
فیلیپیــن و هنــد تکیــه کننــد کــه ایــن 
ــای  ــه کمبوده ــر ب ــد منج ــر می توان ام

ــود. ــد ش ــمگیر در هن چش
ــه  ــد ک ــن می گوین کارشناســان همچنی
ــغلی  ــه ش ــم حیط ــوز ه ــتاری هن پرس
زنــان اســت و نیــاز بــه جــذب مــرداِن 

ــه  ــه وجــود دارد. ب بیشــتر در ایــن حرف
ــود  ــنی وج ــواهد روش ــا، ش ــه آن ه گفت
دارد مبنــی بــر اینکــه هــر جــا مــردان در 
هــر حرفــه ای در جهــان تعداد بیشــتری 
داشــته باشــند، حقــوق و دســتمزد و 

ــد. ــود می یاب ــن بهب ــرایط و قوانی ش
ســازمان  رویتــرز،  گــزارش  بــر  بنــا 
ــه 28  ــی بهداشــت هشــدار داده ک جهان
میلیــون پرســتار در جهــان، معــادل 59 
درصــد از کادر درمانــی جهــان از پیــش 
از آغــاز بحــران کرونــا تحــت فشــار قــرار 

گرفته انــد.

اگر تعداد پرستاران دو برابر 
شود به کف استاندارد 

می  رسیم
منابــع  مدیریــت  و  توســعه  معــاون 
انســانی ســازمان نظــام پرســتاری گفت: 
یکــی از علــت هــای بــروز خطــا در حوزه 
پرســتاری، کمبود کادر پرســتاری اســت، 
ــداد پرســتار در  ــرا اســتانداردهای تع زی

ــود. ــت نمی ش ــران رعای ای
ــدم روز چهارشــنبه  ــد شــریفی مق محم
در گفت وگــو بــا خبرنــگار ســامت ایرنــا 
ــی  ــای درمان ــور در فرآینده ــاره قص درب
افــزود: در اروپــا بــه ازای هــر هــزار نفــر 
جمعیــت، حداقــل 10 یــا 11 پرســتار 
مثــل  کشــورهایی  حتــی  و  دارنــد 
آذربایجــان و ارمنســتان و گرجســتان 
بــه ازای هــر هــزار نفــر، 5 یــا 6 پرســتار 

ــد. دارن
ــرار باشــد مــردم  ــر ق وی ادامــه داد: اگ
ــتاری  ــای پرس ــت ه ــل مراقب ــا حداق م
ــر  ــه ازای ه ــد ب ــد، بای ــت کنن را دریاف
هــزار نفــر، ســه پرســتار داشــته باشــیم، 
امــا در حــال حاضــر بــه ازای هــر هــزار 
داریــم.  پرســتار   1.5 نفــر جمعیــت، 
ــور  ــتار در کش ــداد پرس ــد تع ــی بای یعن
مــا حداقــل دو برابــر شــود تــا بــه کــف 

ــیم. ــتاندارد برس اس
منابــع  مدیریــت  و  توســعه  معــاون 
پرســتاری  نظــام  ســازمان  انســانی 
گفــت: وقتــی تعــداد پرســتار در کشــور 
ــور  ــتار مجب ــت، پرس ــود اس ــار کمب دچ
مــی شــود فشــار کاری بیشــتری را 
تحمــل کــرده و در نتیجــه خطــا در 
ــی  ــدا م ــش پی ــتاری افزای ــوزه پرس ح
کنــد. بیشــترین بــار خدمــات بهداشــتی 
و درمانــی بــر دوش پرســتاران اســت و 
اگــر ســامت مــردم بــرای مــا اهمیــت 
جبــران  پرســتار  کمبــود  بایــد  دارد، 
ــاره  ــتار درب ــه پرس ــرکل خان ــود. دبی ش
علت هــای بــروز خطــا در پرســتاری 
ــای  ــام ه ــتاران در نظ ــرد: پرس ــان ک بی
ــای  ــئولیت ه ــه ای، مس ــامت حرف س
مهمــی در چهارچــوب شــرح وظایــف 
ــد و ممکــن اســت در  بــر عهــده دارن
هنــگام کار، قصــور یــا خطــا هــم اتفــاق 
بیفتــد کــه دالیــل مختلفــی مــی توانــد 
داشــته باشــد.وی ادامــه داد: در آمریــکا 
ــتاران  ــه ســاعت کاری پرس ــاعت ب 2 س
اضافــه کردنــد و مشــاهده شــد کــه 
پرســتاران  کار  در  خطــا  یــا  قصــور 
حــدود 14 درصــد افزایــش یافــت و 
ایــن در حالــی اســت کــه ســاعت کاری 
پرســتاران هفــت ســاعت بــود کــه بــا 2 
ســاعت افزایــش بــه 9 ســاعت رســیده 

ــود. ب
خطــای  گفــت:  مقــدم  شــریفی 
هــا  گــروه  ســایر  مثــل  پرســتاری 
بیمــار  ســامت  بــه  زیــرا  نیســت، 
مرتبــط اســت و شــغل پرســتاری از 
جملــه مشــاغل حســاس محســوب 
مــی شــود. خطــا بــا توجــه بــه وســعت 
ــار  ــوع آن، ممکــن اســت جــان بیم و ن
ــه  ــکان دارد ک ــد. گاهــی ام ــد کن را تهدی
پرســتار کاری انجــام بدهــد کــه انجــام 
ــود.  ــی ش ــا م ــروز خط ــه ب ــر ب آن منج

بــه طــور مثــال ممکــن اســت تزریقــی 
ــا  ــا خط ــام آن ب ــه انج ــد ک ــام بده انج

همــراه باشــد.
بخــش  همچنیــن  داد:  ادامــه  وی 
دیگــری از خطاهــا در حــوزه پرســتاری 
مربــوط بــه انجــام نــدادن یــک کار 
اســت. یعنــی اگــر کاری انجــام نشــود، 
ــار منجــر  ــوت بیم ــه ف ــن اســت ب ممک
شــود. معــاون ســازمان نظــام پرســتاری 
ــی،  ــار داشــت: در کشــورهای اروپای اظه
وقتــی یــک خطــا از گــروه پزشــکی 
ســرمی زنــد، ابتــدا مشــکل فــردی کــه 
خطــا از او ســر زده را بررســی مــی کننــد 
و مــی پرســند کــه چــرا ایــن خطــا رخ 
داده اســت. در کشــور مــا وقتــی خطــا 
ــی  ــورد م ــدا برخ ــد، ابت ــی افت ــاق م اتف
شــود. ایــن در شــرایطی اســت کــه 
ــا رخ  ــر، خط ــورهای دیگ ــی در کش وقت
مــی دهــد، خوداظهــاری در ایــن زمینــه 
انجــام مــی شــود، اما سیســتم گــزارش 
ــت و در  ــب نیس ــران مناس ــی در ای ده
نتیجــه نمــی تــوان آمــار مشــخصی 
داد:  ادامــه  داد.وی  ارائــه  خطاهــا  از 
ــران  ــتانی در ای ــت بیمارس ــرل عفون کنت
نســبت بــه بســیاری از کشــورها پاییــن 
ــد  ــر اســت و علــت آن ایــن مــی توان ت
باشــد کــه بســیاری از مــوارد بــه خاطــر 
تــرس از برخــورد، گــزارش نمــی شــود. 
ــاره خطــا  ــن آمــار مشــخصی درب بنابرای
نداریــم. شــریفی مقــدم گفــت: موضــوع 
ــا در  ــروز خط ــه ب ــه در زمین ــری ک دیگ
ــوق  ــت دارد، حق حــوزه پرســتاری اهمی
حــال  در  اســت.  پرســتاران  پاییــن 
ــوند  ــی ش ــور م ــتاران مجب ــر پرس حاض
حداقــل در دو شــیفت کار کننــد و شــاید 
ــتاران  ــد از پرس ــا 80 درص ــدود 70 ت ح
در دو شــیفت مشــغول بــه کار هســتند.

ــت،درمان  ــر بهداش ــان وزی ــاون درم مع
ــدود 4  ــت: ح ــکی گف ــوزش پزش و آم
ــور  ــو در کش ــی ی ــت آی س ــزار تخ ه
ــه  ــر گرفت ــا در نظ ــاران کرون ــرای بیم ب
شــده اســت کــه همــه پــر هســتند امــا 
ــادی  ــای ع ــش ه ــا و بخ ــس ه اورژان
ــی  ــوت شــده اند.قاســم جــان بابای خل
روز ســه شــنبه در نشســت خبــری کــه 
بــه صــورت ویدئوکنفرانــس از وزارت 
ــون  ــزود: اکن ــزار شــد، اف بهداشــت برگ

ــه خاطــر  شــرایط بهتــری داریــم کــه ب
زحمــات نیروهــای بهداشــتی- درمانــی 
و همــکاری مــردم و مســافرت نرفتــن 
ــور  ــه ط ــرپایی ب ــات س ــردم مراجع م
پیــدا کــرده  قبولــی کاهــش  قابــل 
ــتانی  ــای بیمارس ــس ه ــت و اورژان اس
خلــوت شــده اســت.وی ادامــه داد: 
50 درصــد تخــت هــای بیمارســتانی 
ظرفیــت خالــی دارد و ایــن نشــان 
مــی دهــد مــردم رعایــت کــرده انــد. در 

ــت هــای  ــه خاطــر مراقب عیــن حــال ب
بیمارســتانی میــزان مانــدگاری بیمــاران 
ــده  ــتر ش ــتان بیش ــال در بیمارس بدح
اســت.وی افــزود: در کنــار کاهــش 
بیمارســتانها   بــه  مراجعــات  نســبی 
رونــد ترخیــص رو بــه افزایــش اســت 
کــه عامــت خوبــی اســت. تعطیــل 
مــدارس، دانشــگاهها، بــازار و شــرایطی 
فاصلــه گــذاری  بــرای  دولــت  کــه 
همراهــی  و  ایجــاد کــرد  اجتماعــی 
ــی  ــت م ــار حرک ــمت مه ــه س ــردم ب م
کنیــم امــا تــا مهــار کامــل زمــان داریــم 
ــه رفتــار اجتماعــی کــه ایــن  و هــر گون
ــول  ــل قب ــد قاب ــدودش کن ــار را مخ مه

ــت. نیس

تخت های ICU کرونایی 
در کشور پر است

ترامپ به ممانعت 
از فروش نفت ایران پایان دهد

ــه  ــه صدق ــازی ب ــران نی ــه »ای ــان اینک ــا بی ــورمان ب ــه کش ــور خارج ــر ام وزی
دادن رئیــس جمهــور آمریــکا نــدارد«، خواســتار توقــف تحریــم هــای نفتــی 

کشــورمان شــد.
ــری خــود  ــر امورخارجــه کشــورمان در حســاب کارب  محمدجــواد ظریــف وزی
ــت.  ــی اس ــی غن ــانی و طبیع ــع انس ــر مناب ــران از نظ ــت: ای ــر نوش در توئیت
ــور اســت  ــد ترامــپ کــه مجب ــه دادن از ســوی دونال ــه صدق ــا احتیاجــی ب م
دســتگاه هــای تنفــس مصنوعــی را از منابعــی کــه خــود تحریمشــان کــرده، 

تهیــه کنــد نداریــم.
وی ادامــه داد: آنچــه مــا از او مــی خواهیــم ایــن اســت کــه دســت از ممانعــت 
از فــروش نفــت و دیگــر محصــوالت ایــران، خریــد مایحتــاج، دریافت هــا و 

ــردارد. ــای آن ب پرداخت ه
ــک  ــای ی ــان تحریم ه ــا خواســتار پای ــای گذشــته باره ــی هفته ه ــف ط ظری
جانبــه و غیرقانونــی آمریــکا علیــه کشــورمان شــده و تاکیــد کــرده اســت کــه 
ــع  ــران، مان ــکی ای ــای پزش ــم توانایی ه ــی رغ ــه عل ــای ظالمان ــن تحریم ه ای
ــا و پیامدهــای ناشــی از آن در  ــروس کرون ــا شــیوع  وی ــه درســت ب از مقابل

کشــور شــده اســت.

ته
نک

بر اسـاس ایـن گـزارش تاکنـون 23 پرسـتار تنهـا در ایتالیا 
بـه دلیـل ابتال بـه کووید-19 جان خـود را از دسـت داده اند 
کادر  از  نفـر   100 اسـت کـه حـدود  آن  از  آمارهـا حاکـی  و 
درمانـی در سراسـر جهـان بـه دلیـل ابتـال بـه ایـن بیماری 

باخته انـد. جـان 
همچنیـن گفته می شـود میزان ابتـالی کادر درمانـی ایتالیا 
بـه کروناویـروس جدیـد 9 درصـد بـوده و این میـزان برای 

اسـپانیا به 14 درصد رسـیده اسـت.
ایـن گـزارش همچنیـن از حمـالت کامـاًل غیر قابـل قبول و 
غیـر قابـل توجیهی که بـه کادر درمانـی مقابله بـا کووید-19 
بـه بهانـه بی توجهـی آن هـا بـه کارشـان می شـود، از جملـه 
اخـراج آن هـا از کار خبر داده اسـت که ایـن نامالیمات توام 
بـا حمایـت و محافظـت ناکافـی از کادر درمانـی در برخـی 
از کشـورها فشـار زیـادی را بـه ایـن قشـر وارد کرده اسـت. 
از همیـن رو سـازمان جهانـی بهداشـت خواسـتار حمایـت 
بیشـتر دولت هـا از کادر درمانـی و پرسـتارانی کـه هم اکنون 
راه حـل مقابلـه با بحران فعلی جهانی  هسـتند، شـده اسـت.

گزارش
خبرنگار / پیام ما

سالمتدولت

تردد بین استانی کادر درمانی بالمانع شددر مرحله مدیریت کرونا هستیم نه مرحله مهار
وزیـــر بهداشـــت، درمـــان و 
آمـــوزش پزشـــکی در صحـــن 
شـــورای  مجلـــس  علنـــی 
اکنـــون  گفـــت:  اســـامی 
ــتیم. در  ــاری هسـ ــه بیمـ ــت بهینـ ــه مدیریـ در مرحلـ
روزهـــای آینـــده در برخـــی اســـتان ها بـــه مهـــار و 
ـــت  ـــان اردیبهش ـــا پای ـــم ت ـــیم و امیدواری ـــرل می رس کنت
بتوانیـــم بـــه نقطـــه مهمتـــری دســـت پیـــدا کنیـــم.
وزیـــر بهداشـــت، درمـــان و آمـــوزش پزشـــکی در بررســـی 
ــتحضر  ــرد: مسـ ــار کـ ــا اظهـ ــاری کرونـ ــت بیمـ وضعیـ
ــاری از  ــا از ایـــن بیمـ ــه اولیـــن گزارش هـ ــتید کـ هسـ
شـــهر ووهـــان چیـــن دریافـــت شـــد بافاصلـــه بعـــد 

ــدم و  ــرا خوانـ ــود را فـ ــکاران خـ ــزارش همـ ــذ گـ از اخـ
ـــا مشـــخص  ـــا کام ـــرای م ـــب دادم. ب ـــی  ترتی برنامه های
ـــاری  ـــا رفت ـــد ب ـــا ویروســـی جدی ـــروس کرون ـــه وی ـــود ک ب

ـــرد. ـــد ک ـــار خواه ـــا را گرفت ـــت و م ـــاوت اس متف
نمکـــی ادامـــه داد: اولیـــن مـــورد ویـــروس کرونـــا در 
ســـال 2003 تحـــت عنـــوان ویـــروس ســـارس کشـــور 
ـــاش  ـــق خف ـــم از طری ـــه آن ه ـــرد ک ـــار ک ـــن را گرفت چی
ــدی در  ــای جدیـ ــال 2012 کرونـ ــد. در سـ ــل شـ منتقـ
منطقـــه خاورمیانـــه بـــه عنـــوان مـــرس بـــروز کـــرد و 
ـــه از شـــتری  اولیـــن مـــرگ را در شـــهر جـــده داشـــتیم ک
ـــده  ـــق یـــک خفـــاش گزی ـــود کـــه از طری منتقـــل شـــده ب

ـــود. ـــده ب ش

از  وزارت کشـــور  ســـخنگوی 
ــرای  ــور بـ ــر کشـ ــتور وزیـ دسـ
ـــتانی  ـــن اس ـــردد بی ـــهیل ت تس
اســـاس  بـــر  درمانـــی  کادر 
ـــه گـــزارش روز ســـه  ـــر داد.ب ـــاز وزارت بهداشـــت خب اعـــام نی
شـــنبه پایـــگاه اطـــاع رســـانی وزارت کشـــور، ســـید ســـلمان 
ســـامانی از دســـتور وزیـــر کشـــور بـــرای تســـهیل تـــردد 
ـــاز وزارت  ـــام نی ـــر اســـاس اع ـــی ب ـــن اســـتانی کادر درمان بی
ـــی  ـــتاد مل ـــه س ـــزود: مصوب ـــامانی اف ـــر داد.س بهداشـــت خب
ـــر ممنوعیـــت ســـفرهای  ـــی ب ـــا مبن ـــت بیمـــاری کرون مدیری
بیـــن اســـتانی همچنـــان بـــه قـــوت خـــود باقیســـت و 
مـــردم بایـــد همچنـــان از ســـفر بـــه اســـتان های دیگـــر 

ـــح  ـــور تصری ـــی وزارت کش ـــاون هماهنگ ـــودداری کنند.مع خ
ـــت  ـــرای تقوی ـــت ب ـــته وزارت بهداش ـــای گذش ـــرد: در روزه ک
ــت  ــتان ها، درخواسـ ــی اسـ ــی برخـ ــا و کادر درمانـ نیروهـ
رفـــع ممنوعیـــت تـــردد بیـــن اســـتانی آنهـــا را داشـــت 
ــاد  ــکان ایجـ ــن امـ ــور ایـ ــر کشـ ــتور وزیـ ــا دسـ ــه بـ کـ
شـــد. ســـامانی ادامـــه داد: فراگیـــران دکتـــرای عمومـــی، 
دســـتیاران تخصصـــی، فـــوق تخصصـــی، فلوشـــیپ 
ـــی،  ـــازی بالین ـــتیاران داروس ـــکی، دس ـــکی و دندانپزش پزش
ـــگاهی  ـــوم آزمایش ـــتاری، عل ـــر پرس ـــال آخ ـــجویان س دانش
و رادیولـــوژی می تواننـــد بـــا ارائـــه کارت نظـــام پزشـــکی 
ـــی  ـــز درمان ـــور در مراک ـــه حض ـــدام ب ـــجویی اق و کارت دانش
اســـتان های دیگـــر جهـــت خدمـــت بـــه مـــردم کننـــد.

رنا
 ای

س:
عک

در حال حاضر تنها هشت درصد جمعیت پرستاران جهان به ۵0 درصد از جمعیت جهان خدمت رسانی می کنند

بـرای  را  2 میلیـون دالری خـود  کـره جنوبـی محمولـه 
ایـران ارسـال می کنـد. بـا ویـروس کرونـا بـه  مقابلـه 

در  ایـران  در  جنوبـی  سـفارت کـره  ایسـنا،  بـه گـزارش 
 2 محمولـه  ارسـال  بـرای  کشـورش  قصـد  از  توییتـی 
بیمـاری  کـردن  ریشـه کن  منظـور  بـه  دالری  میلیـون 

داد. خبـر  کوویـد-19 
در ایـن توییـت آمـده اسـت کـه تـا بـه حـال اقامـی به 
پمـپ  و   PCR دسـتگاه  شـامل  دالر  هـزار   200 ارزش 

اسـت. شـده  ایـران  تحویـل  ضدعفونی کننـده 

وزارت  رسـانی  اطـاع  و  عمومـی  روابـط  مرکـز  رییـس 
بهداشـت، درمـان و آموزش پزشـکی اعام کـرد: تاکنون 62 
هـزار و 589 نفـر در کشـور بـه طور قطعی به ویـروس کرونا 
مبتـا شـده و بـا فـوت 133 نفـر در 24 سـاعت گذشـته، 
فـوت ناشـی از ایـن ویـروس در کشـور بـه سـه هـزار 872 

رسـید. نفر 
آمـار  آخریـن  دربـاره  شـنبه  سـه  روز  جهانپـور  کیانـوش 
مبتایـان بـه ویـروس کرونـا در کشـور و موارد فوت ناشـی 
از آن بیـان کرد:تـا روز 19 فروردیـن 1399 و بـر اسـاس 
معیارهـای قطعـی تشـخیصی دو هـزار و 89 بیمـار جدیـد 

مبتـا بـه کوویـد 19 در کشـور شناسـایی شـد.
وی ادامـه داد: بـا احتسـاب مـوارد جدید، مجمـوع بیماران 

کوویـد 19 در کشـور بـه 62 هـزار و 589 نفر رسـید.
جهانپور گفت: متاسـفانه در طول 24 سـاعت گذشـته، 133 
بیمـار کوویـد19 جـان خـود را از دسـت دادنـد. تاکنون سـه 
هـزار 872 نفـر از بیمـاران، جـان خـود را از دسـت داده انـد 
و دیگـر در بیـن مـا نیسـتند. وی اظهـار کـرد: تاکنـون 211 
هـزار و 136 آزمایـش تشـخیص کوویـد19 در کشـور انجـام 

شـده است.

روحانـی بـا اشـاره به اجـرای طـرح فاصله گذاری هوشـمند 
و آغـاز بـکار مشـاغل کم ریسـک از 23 فروردیـن براسـاس 
تصمیـم سـتاد ملی مقابلـه با کرونـا، خطاب به اسـتانداران 
و مسـئوالن بهداشـت و درمـان اسـتان ها، گفت: بازگشـایی 
تدریجـی مشـاغل بایـد بـا دقـت و رعایـت کامـل تمـام 
دسـتورالعمل هـا و اصـول بهداشـتی انجـام شـود، چـرا که 
اگـر اصول بهداشـتی به خوبی مراعات نشـود ممکن اسـت 
ایـن اقـدام نـه تنها مفیـد نبـوده، بلکه خطرناک هم باشـد.
رئیـس جمهـور بـا اشـاره بـه اینکـه نبایـد تصـور شـود کـه 
اسـت،  رسـیده  پایـان  بـه  آن  و گسـترش  بیمـاری  ایـن 
افـزود: مـردم، کسـبه و کارمندانـی کـه از 23 فروردین سـر 
کار می رونـد، بایـد اصـول بهداشـتی را با دقت وحساسـیت 
رعایـت کننـد و مطمئنـًا مراقبـت فـردی بهتریـن راه بـرای 
جلوگیری از شـیوع و گسـترش بیماری خواهد بود. روحانی 
بـا تأکیـد بـر اینکـه موفقیـت اجـرای طـرح فاصله گـذاری 
هوشـمند مبتنـی بـر رعایـت اصـول از سـوی مـردم اسـت، 
خاطر نشـان کرد: مسـئوالن و دسـتگاه های ذیربط در زمینه 
آمـوزش و اطاع رسـانی بـه مـردم بویـژه صـدا و سـیما هم 
بایـد بـا در نظـر گرفتن برنامه های مناسـب، اصـول و نکات 
بهداشـتی مدنظر از سـوی بخش بهداشـت و درمان را برای 

مـردم توضیـح دهند.

یـک عضـو هیـات رییسـه مجلـس شـورای اسـامی گفـت: 
تسـت ابتـا بـه کرونای 11 نفـر از نمایندگان مثبت بوده اسـت.
در جریـان بررسـی طرح سـه فوریتی اصـاح آیین نامه داخلی 
مجلـس شـورای اسـامی بـرای دادن مجـوز جهـت برگـزاری 
جلسـات مجـازی در مـوارد اضطـراری و بحرانـی، محمدرضـا 
تابـش نماینـده اردکان بـه عنـوان یکـی از طراحـان خطاب به 
نماینـدگان گفـت: دلیـل این کـه این طـرح با قید سـه فوریت 
مطـرح شـده اسـت آن اسـت کـه طـی دو روز از نماینـدگان 

تسـت کرونـا گرفته شـود.

اهدای محموله 2میلیون 
 دالری کره جنوبی

جان باختگان کرونا در 
کشور به 38۷2 نفر رسید

عجله ای برای بازگشایی 
مدارس  وجود ندارد

تست کرونای 11 نماینده 
مثبت بوده است
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3 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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سال شانزدهم | شماره پیاپی 1700 | چهارشنبه  20 فروردین  1399

آالیندگیپسماند

متصدی واحد آالینده در ورامین به ۱۰ ماه حبس محکوم شدتغییر ترکیب پسماندهای استان تهران

ــانی  ــت انسـ ــط زیسـ ــس اداره محیـ رییـ
ـــه اینکـــه اواخـــر  ـــا اشـــاره ب ـــران ب اســـتان ته
ـــی حجـــم  ـــا خانه تکان ـــان ب هـــر ســـال همزم
عظیمـــی از پســـماند در کل شـــهر تولیـــد 
می شـــود، گفت: در اســـفند مـــاه ســـال 98 متاســـفانه بـــه  دلیـــل شـــیوع 
ـــرد و  ـــر ک ـــران تغیی ـــب پســـماند در اســـتان ته ـــز و ترکی ـــا آنالی ـــروس کرون وی
ـــاه و  ـــفند م ـــا از اس ـــه تقریب ـــوروز نیســـت بلک ـــام ن ـــه ای ـــوط ب ـــا مرب ـــن تنه ای
ـــت. ـــاده اس ـــاق افت ـــن اتف ـــران ای ـــروس در ای ـــن وی ـــیوع ای ـــا ش ـــان ب همزم
ـــه در  ـــد زبال ـــار تولی ـــا ایســـنا ادامـــه داد: آم ـــو ب ـــور در گفـــت و گ فاطمـــه اکبرپ
ـــش  ـــرای کاه ـــته ب ـــال گذش ـــه س ـــی ک ـــام زحمات ـــم تم ـــه رغ ـــر ب 50 روز اخی
ـــه  ـــاال رفت ـــود، ب ـــده ب ـــیده ش ـــران کش ـــتان ته ـــدی اس ـــماند تولی ـــزان پس می
ـــماند  ـــزان پس ـــران می ـــهرداری ته ـــات ش ـــار و اطاع ـــاس آم ـــر اس ـــت و ب اس
تولیـــدی از 7500 تـــن بـــه حـــدود 5000 تـــن در روز کاهـــش پیـــدا کـــرده 
ـــان  ـــه هم ـــا ب ـــدی عم ـــماند تولی ـــا پس ـــروس کرون ـــیوع وی ـــا ش ـــا ب ـــود ام ب
ـــای  ـــز زباله ه ـــون آنالی ـــه اکن ـــاوت ک ـــن تف ـــا ای ـــت، ب ـــی  بازگش ـــزان قبل می

ــتکش و  ــی دسـ ــل توجهـ ــم قابـ ــی حجـ ــت یعنـ ــرده اسـ ــر کـ ــا تغییـ مـ
ـــز  ـــتیک آنالی ـــوجات و پاس ـــژه منس ـــف به وی ـــای مختل ـــک از جنس ه ماس
و ترکیـــب زبالـــه همیشـــگی را بـــر هـــم زده اســـت.وی بـــا بیـــان اینکـــه 
ـــم از  ـــل ه ـــال های قب ـــه س ـــبت ب ـــران نس ـــتان ته ـــهری اس ـــماندهای ش پس
ـــت،  ـــرده اس ـــر ک ـــه تغیی ـــب زبال ـــر ترکی ـــم از نظ ـــزان و ه ـــم و می ـــر حج نظ
خاطرنشـــان کـــرد: افزایـــش میـــزان پســـماند تولیـــد شـــده تنهـــا ناشـــی 
ـــت  ـــی نیس ـــایل حفاظت ـــتکش و وس ـــک، دس ـــتفاده از ماس ـــش اس از افزای
ـــد  ـــوینده و ض ـــواد ش ـــان از م ـــتفاده آن ـــردم و اس ـــوراک م ـــورد و خ ـــه خ بلک
ـــت. ـــوده اس ـــر ب ـــهری موث ـــماند ش ـــب پس ـــر ترکی ـــز در تغیی ـــده نی عفونی کنن
اکبرپـــور دربـــاره پســـماندهای بیمارســـتانی گفـــت: پســـماندهایی کـــه در مراکـــز 
ـــه  ـــوری ک ـــت به ط ـــرده  اس ـــدا ک ـــش پی ـــز افزای ـــود نی ـــد می ش ـــی تولی درمان
ـــت در  ـــر تخ ـــه ازای ه ـــی را ب ـــز درمان ـــدی مراک ـــماند تولی ـــزان پس ـــا می قب
ـــک  ـــدود ی ـــی ح ـــهرداری ط ـــار ش ـــق آم ـــون طب ـــا اکن ـــم ام ـــر می گرفتی نظ
مـــاه گذشـــته از زمـــان شـــیوع ویـــروس کرونـــا ســـرجمع پســـماندهای 

ـــت. ـــرده اس ـــدا ک ـــش پی ـــن افزای ـــا 200 ت ـــتانی م بیمارس

محیـــط  حفاظـــت  اداره  سرپرســـت 
از  ورامیـــن  شهرســـتان  زیســـت 
واحـــد  یـــک  متصـــدی  محکومیـــت 
ـــاری  ـــال ج ـــده در س ـــری آالین ـــه گ ریخت
ـــه  ـــط زیســـتی در س ـــه محی ـــراه 36 اخطاری ـــه هم ـــش ب ـــورد پای و 196 م

ماهـــه پایانـــی ســـال 98 در ایـــن شهرســـتان خبـــر داد.
ــی  ــت: در پـ ــر گفـ ــن خبـ ــات ایـ ــریح جزئیـ ــدل زاده درتشـ ــز عبـ عزیـ
شـــکایت اداره محیـــط زیســـت شهرســـتان ورامیـــن علیـــه متصـــدی 
ــود موجـــب  ــده خـ ــا فعالیـــت آالینـ ــه بـ ــری کـ ــد ریخته گـ یـــک واحـ
ـــاور  ـــی مج ـــای صنعت ـــرای واحده ـــت ب ـــه و مزاحم ـــوای منطق ـــی ه آلودگ
ـــس  ـــکایت پ ـــن ش ـــه ای ـــده ب ـــیدگی کنن ـــی رس ـــع قضای ـــود، مرج ـــده ب ش
ـــن  ـــی، ای ـــدور حکم ـــا ص ـــده ب ـــه ش ـــتندات ارائ ـــده و مس ـــی پرون از بررس

فـــرد را بـــه تحمـــل 10 مـــاه حبـــس تعزیـــری محکـــوم کـــرد.
ــن در  ــتان ورامیـ ــت شهرسـ ــط زیسـ ــت محیـ ــت اداره حفاظـ سرپرسـ
ــتمر  ــور پایـــش مسـ ــد مذکـ ــزود: همچنیـــن فعالیـــت واحـ ــه افـ ادامـ

شـــده و پیگیـــری الزم تـــا حصـــول نتیجـــه نهایـــی و رفـــع آلودگـــی و 
مزاحمـــت از طریـــق اداره محیـــط زیســـت شهرســـتان انجـــام خواهـــد 

شـــد.
وی همچنیـــن از انجـــام 196 پایـــش محیـــط زیســـتی در ســـه ماهـــه 
ــی و  ــازه زمانـ ــن بـ ــرد: در ایـ ــح کـ ــر داد و تصریـ ــال 98 خبـ ــر سـ آخـ
ـــتی  ـــط زیس ـــه محی ـــتان اخطاری ـــد شهرس ـــده 36 واح ـــام ش ـــش انج پای
دریافـــت کردنـــد کـــه از ایـــن تعـــداد 16 پرونـــده قانونـــی در مراجـــع 
قضایـــی بـــر علیـــه واحدهـــای متخلـــف تشـــکیل و تعـــداد 4 واحـــد 
ـــع آوری و  ـــل و جم ـــز تعطی ـــاک نی ـــوا و آب و خ ـــی ه ـــار آالیندگ دارای ب

ـــد. ـــب ش ـــز پلم ـــد نی ـــک واح ی
ـــران،  ـــتان ته ـــت اس ـــط زیس ـــی محی ـــط عموم ـــزارش رواب ـــاس گ ـــر اس ب
ـــاهده  ـــورت مش ـــا در ص ـــرد ت ـــت ک ـــی درخواس ـــهروندان ورامین وی از ش
ــت  ــط زیسـ ــب محیـ ــد و تخریـ ــب تهدیـ ــه موجـ ــف کـ ــه تخلـ هرگونـ
ـــماره 36245190  ـــا ش ـــامانه 1540 و ی ـــق س ـــب را از طری ـــود، مرات می ش

ـــد. ـــانی کنن ـــاع  رس اط

 پیام
میراث وزیست یک لینکس دیگر در البرز به دلیل نامعلومی تلف شد

مدیرکل حفاظت محیط زیست البرز از کشف دومین الشه یک سیاهگوش)لینکس( در زیستگاه حیات وحش البرز خبر داد.

مدیـرکل منابـع طبیعی و آبخیزداری اسـتان مرکـزی گفت: با 
توجـه به تصمیم ملی امسـال مجوز برداشـت گیاهان دارویی 
در اسـتان مرکـزی بـه ماننـد دیگـر نقـاط کشـور صـادر نمـی 
شود.عبدالحسـین محمدی در گفت و گو با ایسـنا، بیان کرد: 
اسـتان مرکـزی همسـو بـا تصمیم ملی کـه از جانب سـازمان 
جنـگل هـا اتخاذ شـده اسـت، به جهت پیشـگیری از شـیوع 
بیمـاری کرونا برداشـت گیاهـان دارویی را ممنوع کرده اسـت.

وی بـا بیـان اینکه بیشـترین بهره بـرداران گیاهـان دارویی در 
اسـتان مرکـزی در شهرسـتان هـای تفـرش، شـازند، خمین 
و خنـداب هسـتند، افـزود: عمـده برداشـت کننـدگان گیاهان 
اسـتان غیربومـی  در  دارویـی مرتعـی  و  دارویـی، صنعتـی 
هسـتند و بـه دلیـل جلوگیـری از شـیوع و انتقـال بیمـاری 
کرونـا و کاهـش آلودگـی در سـطح روسـتا و نقـاط مرتعـی، 
تابـع تصمیـم کشـور خواهیـم بـود و بـه همیـن دلیـل هیـچ 
گونه مجوز برداشـت گیاهان دارویی در سـال جاری در اسـتان 
صـادر نمـی شـود.محمدی تصریـح کـرد: در اسـتان مرکـزی 
بواسـطه نـوع اقلیـم، انـواع گیاهان دارویی کشـت و برداشـت 
مـی شـود، امـا شـاخص تریـن ایـن گیاهـان کتیـرا و باریجه 
اسـت که بیشـتر مـورد توجه برداشـت کنندگان قـرار می گیرد 
و در واقـع گونـه هایی اقتصادی محسـوب و پس از برداشـت 
راهـی کارگاه هـا و کارخانجات می شـوند، باقـی گونه ها مانند 
آویشـن در حد مصرف افراد برداشـت می شـود.وی با اشـاره 
بـه اینکـه امسـال به دلیـل بارندگی های مطلـوب رویش این 
گیاهـان دارویـی در سـطح مراتع در وضعیت خوبی قـرار دارد، 
امـا هیـچ گونـه مجـوز برداشـتی صـادر نمی شـود، گفـت: در 
واقع امسـال توفیق اجباری حاصل شـده اسـت، این تصمیم 
ملـی باعـث مـی شـود گونـه هایـی کـه برداشـت مـی شـوند 
یـک سـال اسـتراحت کـرده و خـود را بازیابـی کنند.مدیـرکل 
منابـع طبیعی و آبخیزداری اسـتان مرکـزی اظهار کرد: تمامی 
برداشـت هـا در سـطح اسـتان تحـت نظارت اسـت تا ریشـه 
و پایـه گیـاه آسـیب نبینـد. تصمیمی که امسـال گرفته شـد، 
قطعا باعث تقویت گیاه برای یک سـال می شـود و در سـال 

هـای بعـد می تـوان برداشـت را ادامـه داد.

سوژه خیر کرونا به 
مراتع رسید!

احتمال ورود دسته های ملخ طی چند روز آینده

ملخ ماده در هر دوره صدها تخم را در یک غالف وارد خاک می کند

ــا  ــات ب ــظ نبات ــازمان حف ســخنگوی س
اعــام اینکــه امســال حجــم ورودی 
ــه  ــه کشــور نســبت ب ــی ب ــخ  صحرای مل
ــتر  ــر بیش ــا 3 براب ــته 2 ت ــال گذش س
دســته های  ورود  احتمــال  از  شــده، 
ملــخ از کشــورهای عمــان، کویــت و 
امــارات بــه ایــران طــی چنــد روز آینــده 

خبــر داد.
در گفت وگــو  میــر  ســید محمدرضــا 
بــا ایســنا بــا بیــان اینکــه امســال 
هماننــد ســال گذشــته بــا حجــم انبــوه 
ــی مواجــه  ــخ صحرای ــاد مل و بســیار زی

هســتیم، اظهــار کــرد:  بــر اســاس 
و  فائــو  ســازمان  پیش بینی هــای 
ســازمان حفــظ نباتــات بــه ایــن نتیجــه 
ــب آب و  ــرایط  مناس ــه  ش ــیدیم ک رس
هوایــی و دمــا در  خاســتگاه ملــخ 
صحرایــی یعنــی کشــورهای حاشــیه 
دریــای ســرخ و شــاخ آفریقــا منجــر بــه 
ــت شــده  ــن آف ــاد ای ــر زی رشــد و تکثی

ــت. اس
 وی ادامــه داد: ریــزش ایــن آفــت 
از اوایــل اســفند مــاه ســال گذشــته 
ــاق  ــور   اتف ــدی در کش ــورت ج ــه ص ب
افتــاد و در حــال حاضــر در ســطحی 
حــدود 58 هــزار هکتــار  و در اســتانهای 
بلوچســتان،  و  سیســتان  هرمــزگان، 

ــوب  ــهر و جن ــتان، بوش ــارس، خوزس ف
ــده  ــارزه ش ــت مب ــن آف ــا ای ــان ب کرم
اســت. بیشــترین ســطح مبــارزه مربوط 
بــه اســتان هرمــزگان بــا 24هــزار و 568 
ــق  ــز متعل ــن ســطح نی ــار و کمتری هکت
ــا 500  ــان ب ــوب کرم ــت در جن ــه جیرف ب

ــت. ــار اس هکت
نباتــات  حفــظ  ســازمان  ســخنگوی 
بــا اشــاره بــه اینکــه ســال گذشــته 
ــار  ــزار هکت ــادل 760 ه ــطحی مع در س
مبــارزه انجــام شــد، گفــت: بــا توجــه بــه 
اینکــه امســال این آفــات در دســته های 
پرجمعیــت تــر و متراکــم تــر وارد کشــور 
شــده اند پیــش بینــی می شــود کــه 
ــال  ــه س ــبت ب ــا نس ــم ورودی آنه حج

ــتر  ــر بیش ــا 3 براب ــدود 2 ت ــته ح گذش
شــده باشــد. البتــه تمهیــدات الزم بــرای 
ــده  ــیده ش ــز اندیش ــا نی ــا آنه ــارزه ب مب

اســت.
ــر  ــای درگی ــه اســتان ه ــه ب وی در ادام
ایــن آفــت اشــاره کــرد و گفــت:در حــال 
حاضــر شــش اســتان  درگیــر ایــن آفت 
هســتند و مبارزاتــی نیــز در این اســتانها 
انجــام شــده اســت و خوشــبختانه هیچ  
خســارت بــه مــزارع و باغات وارد نشــده 

ست. ا
پیش بینی هــا  کــرد:  تصریــح  میــر 
حاکــی از ایــن اســت کــه بــا توجــه بــه 
ــات از  ــن آف ــاد ورود ای ــش وزش ب جه
کشــورهای عمــان، کویــت و امــارات 
بــه کشــور  آینــده  روز  چنــد  طــی  
ــای  ــاال در روزه ــت و احتم ــل اس محتم
آتــی اســتان های هرمــزگان و سیســتان 
و بلوچســتان و  جنــوب کرمــان بــا 
حجــم انبوهــی از  ایــن آفت هــا مواجــه 
ــه  ــدارهای الزم ب ــه هش ــوند. البت می ش
اســتان داده شــده اســت و جــای هیــچ 

ــت. ــی ای نیس نگران
ــخ  ــت مل ــرد: آف ــان ک ــن بی  او همچنی
صحرایــی یکــی از خطرناکتریــن آفــات 
ــی  ــت باالی ــرا جمعی ــت، زی ــی اس نبات
دارنــد و در حــال حاضــر نیــز نســبت بــه 
ســال گذشــته تغییــر رفتــار داده انــد؛ بــه 
طــوری کــه دســته جــات آنهــا در یــک 
جــا فــرود نمی آیــد و پراکنــده مــی 
شــود.  ســال گذشــته بیشــتر در حاشــیه 
دریــا و نــوار ســاحلی فــرود مــی آمدنــد  
ــات و  ــتقیما وارد باغ ــال مس ــی امس ول
مــزارع شــده و کار مــا نیــز دشــوارتر مــی 

شــود.

نباتــات  حفــظ  ســازمان  ســخنگوی 
ــن  ــا ای ــارزه ب ــه اوج مب ــان اینک ــا بی ب
ــد  ــاه خواه ــت و خردادم ــت اردیبهش آف
لکــه گیــری  نیــز  مــرداد  در  و  بــود 
انجــام مــی شــود، گفــت: اگــر نتوانیــم 
ــام  ــت انج ــن آف ــا ای ــی ب ــارزه خوب مب
اســتان  بــه  اینکــه  احتمــاال  دهیــم 
ــد،  ــی کنن ــرایت م ــز س ــر نی ــای دیگ ه
زیــرا ایــن آفــت پــروازی اســت  و اگــر 
ــدود  ــا ح ــد ت ــب باش ــاد مناس وزش ب
250 کیلومتــر جابجــا مــی شــود. در 
حقیقــت پیش بینــی می کنیــم ســه 
ــد  ــه و بویراحم ــام، کهگیلوی ــتان ای اس
و خراســان جنوبــی نیــز احتمــاال درگیــر 
ایــن آفــت شــده و مجموعــا  9 اســتان 
ــت  ــی اس ــت مدت ــوند. طبیع ــر ش درگی
بــا کشــورمان از ســر ناســازگاری وارد 

ــه و  ــار، زلزل ــرد و غب ــد از گ ــده و بع ش
ســیل حــاال نوبــت بــه هجــوم میلیونــی 
ملخ هــای صحرایی رســیده اســت. ورود 
ایــن مهمانــان ناخوانده باعــث راه افتادن 
ــه  ــده ب ــادی ش ــای زی ــث و جدل ه بح
گونــه ای کــه برخــی آنــرا یــک فرصــت و 
عــده کثیــر دیگــری پدیــده ای ویرانگــر 
تلقــی می کننــد. ســابقه وجــود ملخ هــا 
ــردد و  ــی گ ــل از دایناســورها برم ــه قب ب
ــده  ــف ش ــیل های کش ــاس فس ــر اس ب
ایــن حشــرات از 300 میلیــون ســال 
قبــل وجــود داشــته انــد. حشــره ای کــه 
ایــن روزهــا جنــوب کشــور را هــدف قــرار 
داده از نــوع ملــخ صحرایــی شــاخ کوتــاه 
 Schistocerca gregaria ــا مهاجــم ی
اســت کــه در تیــره کــج صورتــان از 
ــرد. ــرار می گی ــاالن ق ــت ب ــته راس راس

گردشـگری  میراث فرهنگـی،  مدیـرکل 
سـمنان گفـت:  اسـتان  صنایع دسـتی  و 
عاءالدولـه  شـیخ  آرامـگاه  در  »نگهبـان 

اسـت.« شـده  مسـتقر  سـمنانی 
روابـط  از  نقـل  بـه  میـراث  بـه گـزارش 
عمومـی اداره کل میـراث، گردشـگری و 
مهـدی  سـمنان،  اسـتان  صنایع دسـتی 
جمـال امروز سه شـنبه 19 فروردین 99 با 
اعـام ایـن خبر افـزود: »شـناخت ناقص 
از قوانیـن منجـر بـه قضـاوت و تحلیـل 
موجـود  شـرایط  از  هم وطنـان  نادرسـت 
آرامـگاه شـیخ عاءالدولـه شـده اسـت.«

او گفـت: »مطابـق مـاده دوم قانـون ثبت 
آثـار ملـی مصـوب 1309 مجلس شـورای 
ملـی، دولـت مکلف اسـت از تمامـی آثار 
ملـی ایـران کـه فعـاً معلـوم و مشـخص 
اسـت و حیثیـت تاریخـی یـا علمـی یـا 
ترتیـب  دارد فهرسـتی  صنعتـی خاصـی 
داده و بعدهـا هـم هـر چـه از ایـن آثـار 
مکشـوف شـود، ضمیمـه فهرسـت مزبور 

» کند.
فرهنگـی، گردشـگری  میـراث  مدیـرکل 
سـمنان گفـت:  اسـتان  صنایع دسـتی  و 
فرهنگـی،  میـراث  وزارت  »وظیفـه 

شناسـایی،  صنایع دسـتی  و  گردشـگری 
ثبـت و حمایـت معنـوی، ارائـه کمک های 
نحـوه  بـا  ارتبـاط  و کارشناسـی در  فنـی 
مرمـت، حفاظت و صیانـت از آثار تاریخی 
فرهنگـی ارزشـمند و واجـد ارزش ثبـت 

در فهرسـت میـراث ملـی کشـور اسـت و 
نگهـداری فیزیکـی از آثـار تاریخـی که در 
اسـتان بیـش از 800 اثـر هسـتند، وظیفه 
مالـک یـا متصـرف قانونـی اثـر خواهـد 

بود.«

آرامگاه شیخ عالءالدوله 
سمنانی حفاظت می شود

باران به آثار تاریخی 
تربت حیدریه خسارت زد

ــه  ــراث فرهنگــی، صنایع دســتی و گردشــگری تربت حیدری رییــس اداره می
گفــت: بارش هــای شــدید بــاران بهــاری بــه 9 اثــر تاریخــی ایــن شهرســتان 
خســارت وارد کرد.علــی محمــدی دوشــنبه شــب در گفــت و گــو بــا خبرنــگار 
ــار تاریخــی ایــن شهرســتان را افــزون  ــه آث ــا، میــزان خســارت وارده ب ایرن
بــر 100 میلیــون ریــال عنــوان کــرد و افــزود: هرکــدام از ایــن آثــار تاریخــی 
ــی  ــار تاریخ ــه داد: آث ــد.  وی ادام ــیب دیده ان ــد آس ــا  40 درص ــن 10 ت بی
آســیب دیــده عبارتنــد از ربــاط الری، ربــاط علیــا، ربــاط میاندشــت، ربــاط 
ــی،  ــدر کدکن ــاط کامــه، مــزار شــیخ حی ــه کســکک، رب شــورحصار، بلغورخان
ــی،  ــراث فرهنگ ــس اداره می ــینیه برس.ریی ــی و حس ــی امین ــه تاریخ خان
بخشــداری ها،  گفــت:  تربت حیدریــه  گردشــگری  و  صنایع دســتی 
ــی،  ــراث فرهنگ ــای می ــتاها، انجمن ه ــامی روس ــوراهای اس ــاران، ش دهی
ــای  ــی بناه ــت برخ ــی در حفاظ ــای تاریخ ــان بناه ــا و متولی ــات امناه هی
تاریخــی در ســطح روســتاها همــکاری مطلوبــی داشــتند کــه همیــن امــر 
ــزود: از  ــری شــود.محمدی  اف ــار جلوگی ــب بیشــتر آث باعــث شــد از تخری
ــاط الری اشــاره  ــام حــاج رییــس و رب ــه حم ــوان ب ــار می ت ــن آث ــه ای جمل

کــرد.

ته
نک

سـخنگوی سـازمان حفظ نباتات با اشـاره به اینکه سال گذشته 
در سـطحی معـادل ۷60 هزار هکتار مبارزه انجام شـد، گفت: با 
توجـه بـه اینکه امسـال ایـن آفـات در دسـته های پرجمعیت 
تـر و متراکـم تـر وارد کشـور شـده اند پیـش بینی می شـود که 
حجم ورودی آنها نسـبت به سـال گذشـته حدود 2 تـا 3 برابر 
بیشـتر شـده باشـد. البته تمهیدات الزم برای مبـارزه با آنها نیز 
اندیشـیده شـده اسـت.وی در ادامه به اسـتان های درگیر این 
آفـت اشـاره کـرد و گفـت:در حال حاضر شـش اسـتان  درگیر 
ایـن آفت هسـتند و مبارزاتـی نیز در این اسـتانها انجام شـده 
اسـت و خوشـبختانه هیـچ  خسـارت بـه مـزارع و باغـات وارد 
نشـده اسـت. میـر تصریـح کـرد: پیش بینی هـا حاکـی از این 
اسـت کـه بـا توجـه بـه جهـش وزش بـاد ورود ایـن آفـات از 
کشـورهای عمـان، کویـت و امـارات طـی  چنـد روز آینـده بـه 
کشـور محتمـل اسـت و احتمـاال در روزهـای آتی اسـتان های 
هرمـزگان و سیسـتان و بلوچسـتان و  جنوب کرمـان با حجم 

انبوهـی از  ایـن آفت هـا مواجه می شـوند.  

میراثمیراث

ثبت ملی ۱22 اثر در استان فارسجلوگیری از حفر چاه در حریم نقش رستم
فرهنگـی،  میـراث   مدیـرکل 
صنایع دسـتی  و  گردشـگری 
اسـتان فـارس گفـت: »حفـر 
درجه یـک  حریـم  در  چـاه 
نقـش رسـتم بـدون هماهنگـی و اخـذ مجوزهـای الزم 

اسـت.« بـوده  اسـتان  اداره کل  طـرف  از 
مصیـب امیـری در گفت وگـو بـا خبرنـگار میـراث آریـا 
شهرسـتان  آب  منابـع  امـور  اداره  »متأسـفانه  گفـت: 
مرودشـت بـدون هماهنگـی بـا اداره میـراث فرهنگـی، 
مرودشـت  شهرسـتان  صنایع دسـتی  و  گردشـگری 
مجموعـه  درجه یـک  حریـم  در  چـاه  حفـر  بـه  اقـدام 
اداره  ایـن  کـه  بـود  کـرده  رسـتم  نقـش  تاریخـی 

هماهنگـی  بـا  موضـوع  ایـن  از  اطـاع  به محـض  کل 
فرمانـداری شهرسـتان، از ادامـه ایـن رونـد جلوگیـری 

کـرده اسـت.«
او تصریـح کـرد: »در حـال حاضـر دسـتگاه حفاری در 
ایـن مـکان جمـع آوری و همچنیـن نسـبت بـه پلمـب 

چـاه مذکـور اقدام شـده اسـت.«
شهرسـتان  در  رسـتم  نقـش  تاریخـی  مجموعـه 
مرودشـت اسـتان فارس قرار دارد که در فاصلٔه شـش 
کیلومتـری از مجموعـه میـراث جهانـی تخت جمشـید 
از  یادمان هایـی  تاریخـی،  مجموعـه  ایـن  دارد.  قـرار 
دوران ایامیـان، هخامنشـیان و ساسـانیان را در خـود 

جـای داده اسـت.

میراث فرهنگـــی،  مدیـــرکل 
صنایـــع   و  گردشـــگری 
گفـــت:  فـــارس  دســـتی 
»ســـال گذشـــته 122 اثـــر 
میراث فرهنگـــی اســـتان در فهرســـت آثـــار ملـــی 
کشـــور ثبـــت و تعییـــن حریـــم شـــده اســـت.«

ـــی  ـــط عموم ـــل از رواب ـــه نق ـــا ب ـــراث آری ـــزارش می ـــه گ ب
ـــراث فرهنگـــی، گردشـــگری و صنایع دســـتی  اداره کل می
ـــرای  ـــت: »در اج ـــری گف ـــب امی ـــارس، مصی ـــتان ف اس
ـــه  ـــی ب ـــمند مل ـــار ارزش ـــت آث ـــون ثب ـــده قان ـــاده  واح م
ـــار  ـــت آث ـــه ثب ـــت کمیت ـــن اداره کل و موافق ـــنهاد ای پیش
وزارت میـــراث فرهنگـــی، گردشـــگری و صنایع دســـتی 

ـــدند.« ـــت ش ـــی ثب ـــار مل ـــت آث ـــار در فهرس ـــن آث ای
ــن  ــت و تعییـ ــوارد ثبـ ــداد 122 مـ ــزود: »از تعـ او افـ
ـــر  ـــی، 31 اث ـــول تاریخ ـــر غیرمنق ـــتان 56 اث ـــم اس حری
ـــوی و  ـــر معن ـــی، 11 اث ـــر طبیع ـــی، 13 اث ـــول تاریخ منق

11 اثـــر تعییـــن حریـــم اســـت.«
و  گردشـــگری  فرهنگـــی،  میـــراث  مدیـــرکل 
صنایع دســـتی اســـتان بابیـــان اینکـــه بـــا ثبـــت ایـــن 
ـــار اســـتان در فهرســـت  ـــداد کل آث ـــار در ســـال 98، تع آث
ـــر رســـیده اســـت، تصریـــح کـــرد: »از  ـــه 3205 اث ـــی ب مل
ـــر  ـــول، 88 اث ـــی غیرمنق ـــر تاریخ ـــداد 3005 اث ـــن تع ای
ـــی  ـــر طبیع ـــوی و 33 اث ـــر معن ـــول،79 اث ـــی منق تاریخ

اســـت.«

رنا
 ای

س:
عک

گزارش



پیام ما سال گذشته 
در چنین روزی در گزارشی 

به نگرانی محیط زیست از طرح سکونت در جزایر پرداخته است. 

فرخ:کاش به حرف پدر خدابیامرز 
گوش می دادم

بهرام : مگه چی میگفت ؟
فرخ: چه میدونم من گوش نمی دادم!

فیلم : مسافران

دیالوگسال گشت

رسانه در آینه تصویر
هفته نامه فرهنگی -اجتماعی همشهری جوان منتشر شد

کارگردان: محسن تنابنده
خاصه:به جان نیاز، قصاص بخوای بچه 

رو میگیرم طاقت میدم جان یه دونه 
دخترمونو قسم خوردم که بدونی اینکارو 

میکنم به جان نیاز

فیلم: قسم

 مجری: تنبلی مادر همه بدبختیاست!
پسر عمه زا: باشه به هر حال مادره  احترامش 

واجبه!!

کاله قرمزی

کارگردان: فرزاد موتمن
خاصه:مردی توسط یک زن تبهکار کُشته 

میشود و دو غریبه را به جرم قتل بازداشت 
میکنند. یکی صحنه قتل را ندیده چون 

نابیناست، آن یکی هم فقط صحنه را دیده چون ناشنواست! آنها یک 
صبح تا غروب فرصت دارند که از این مهلکه جان سالم به در ببرند

فیلم: چشم و گوش بسته

هیچ وقت به یه هکر نمیشه گفت نگاه نکن 
چی رو داری هک میکنی چون نصف بیشتر 

لذت کارش به فضولی کردنه!

فیلم : نهنگ آبی

دیالوگفیلمفیلم دیالوگ

صل علی محمد دره تاج االصطفا
صاحب جیش االهتدا ناظم عقد االتقا
بلبل بوستان شرع اختر آسمان دین
کوکب دری زمین دری کوکب سما
تاج ده پیمبران باج ستان قیصران
کارگشای مرسلین راهنمای انبیا

سید اولین رسل مرسل آخرین زمان
صاحب هفتمین قرآن خواجٔه هشتمین سرا

طیب طیبه آستان طایر کعبه آشیان
گوهر کان المکان اختر برج کبریا

منهدم از عروج او قبٔه قصر قیصران
منهزم از خروج او خسرو خطٔه خطا

روی تو قبلٔه ملک کوی تو کعبه فلک
مختلف تو قد هلک معتقد تو قد نجا

شاه نشان قدسیان تخت نشین شهر قدس
ای شه ملک اصطفا وی لقب تو مصطفی

آینٔه سپهر را مهر رخ تو صیقلی
دیده آفتاب را خاک در تو توتیا

خواجوی کرمانی 

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم /  سای

نشست جهانی تکنولوژی اتمی در 
تخت جمشید و نظر دکتر اعتماد

دهـم اپریـل 1977 )21 فروردیـن 1356(نشسـت 
جهانـي تكنولـوژي اتمـي بـا شـركت پانصـد مقام 
مربوط و كارشـناس از سراسـر جهان در محل تخت 
جمشـيد آغـاز بـكار كـرد و چهـار روز طـول كشـيد. 
سـخنرانی ها و بحث های این نشسـت با اظهارات 
امیرعبـاس هویـدا نخسـت وزیـر وقـت آغاز شـده 
بود. شـرکت کنندگان در نشسـت دکتـر اکبر اعتماد 
رئیـس وقـت سـازمان انرژی اتمـی ایـران را که در 
عیـن حـال معـاون هویدا بود به ریاسـت جلسـات 
نشسـت انتخـاب کردنـد. یـک روز پیـش از آغـاز 
کار نشسـت، دو مشـاور ارشـد جیمـی کارتر رئیس 
جمهـور وقـت آمریـکا در آژانـس خلـع سـاح و در 
سـازمان کنترل اسـلحه اتمی و منع گسـترش این 

نـوع جنـگ افـزار وارد تهـران شـده بودند!.
نشسـت اتمی تخت جمشـید در زادروز کمیسـیون 
انـرژی اتمـی آمریـکا کار خـودرا آغـاز کـرده بـود. 
ایـن کمیسـیون دهـم اپریل 1945 تشـکیل شـده 

اسـت. محصول فعالیت این کمیسیون در ماههای 
نخسـت تاسـیس، دو بمـب اتمـی بود که درسـت 
چهـار مـاه بعـد از تاسـیس کمیسـیون بر دو شـهر 
صنعتـی و پرجمعیـت ژاپـن فـرو افکنـده شـدند و 
صدهـا هـزار تـن را به آن دنیا فرسـتادند. 16 سـال 
پیـش از آن )سـال 1961میـادی = 1340 هجـری 
خورشـیدی( و در همیـن روز )دهـم آوریـل = 21 
فروردیـن( ايـران داراي يك رآكتور آموزشـي شـده 
بـود كـه بـه ضميمـه دانشـگاه تهـران، در اراضـي 
اميرآبـاد )در محلی میان بزرگـراه چمران و خیابان 
کردسـتان( فعاليت خـودرا آغاز کرده بـود. در ایران، 
بیسـتم فروردیـن روز ملـی فـن آوری هسـته ای 
اعـام شـده اسـت. بیسـتم فروردین سـال 1388 
)نهـم اپریـل 2009 میـادی( احمـدی نـژاد رئیس 
جمهـور در اصفهـان از فعالیـت هـای تهیه سـوخت 
اتمـی دیـدار کـرد و ورود برنامـه هـای اتمـی ایران 
بـه فـاز تـازه ای را اعـام داشـت و گفـت: مـا وارد 
آخریـن مرحلـه تولیـد سـوخت اتمـی شـده ایـم. 
همان شـب شـبکه هـای تلویزیونـی آمریکا ضمن 
پخـش اظهـارات و تصویـر احمـدی نـژاد گفتند که 

رئیـس جمهور ایران خبـر از ورود برنامه های اتمی 
ایـران بـه فـاز تـازه و غیر قابل بازگشـت بـودن این 
برنامـه داد و مذاکـرات شـش دولـت در ایـن بـاره 
را دشـوار سـاخت. اکبـر اعتمـاد کـه از او بـه عنـوان 
پـدر پژوهـش هـای اتمی ایـران نـام می برنـد در 
مصاحبـه ای از او کـه در نوامبر 2009 در یک نشـریه 
چـاپ واشـنگتن انتشـار یافتـه بـود با تاکیـد گفته 
بـود که دولت وقت ایران )نظام پیشـین( در سـال 
1968 )1347 هجـری( نباید پیمان منع گسـترش 
تسـلیحات اتمـی را امضـاء می کـرد و افـزوده بود: 
ایـن پیمـان ـ قـراردادی اسـت میـان قـوی هـا و 
ضعیـف هـا. ایـن قـرارداد را قوی هـا علیه ضعیف 
هـا تنظیـم کردند. خودشـان ایـن قـرارداد را رعایت 
نمـی کنند. چند سـال اسـت که از مفـاد این پیمان 
در مـورد ایـران سـوء اسـتفاده مـی کننـد. بـا چنـد 
ادعـا یقه ایران را چسـبیده اند که چـرا این کار و آن 
کار را کـرده اسـت حـال آنکه خودشـان چهل سـال 
اسـت بـه تعهـدی که سـپرده انـد عمل نمـی کنند. 
آنهـا متعهـد بـه خلـع سـاح هسـته ای و انهـدام 

سـاحهای هسـته ای خـود شـده بودند. 

نویسنده: ایتالو اسووو
ترجمه: مرتضی کانتریان

انتشارات: بان

عنوان: وجدان زنو
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کتاب 

درباره کتاب:
مرشـد و مارگریتـا را شـاید بتـوان از آثار شـگفت انگیـز ادبیات جهان 

بـه حسـاب آورد. در زمانـی کـه ادبیـات فرمایشـی تسـمه از گرده ی 

ادبیات شـوروی کشـیده بود و عرصه را بر چهره های درخشـان ادب 

روسـیه شـوروی تنـگ کـرده بـود، میخائیـل بولگاکـف دوازده سـال 

آخـر عمـر خـود را صـرف نوشـتن رمانـی کـرد که بـه زعم بسـیاری از 

منتقدیـن بـا کاسـیک هـای تاریـخ رمـان پهلو مـی زند و بـی تردید 

در زمره ی درخشـان ترین آثار ادب تاریخ روسـیه به شـمار می رود. 

واضـح اسـت کـه در فضـای ادبـی خفتـه ی دوران اسـتالین اثـری 

بدیـع چـون مرشـد و مارگریتـا حق حیات نداشـت و ربـع قرن طول 

کشـید تـا باالخـره در سـال 1965 زمامـداران شـوروی پـس از حذف 

بیسـت و پنـج صفحـه از متـن کتـاب آن را در تیـراژ محـدودی چاپ 

کردنـد. کتـاب بـا اسـتقبال کـم نظیـر مـردم شـوروی مواجه شـد؛ به 

خاطـر تیـراژ کـم، جلسـات قرائـت عمومـی تشـکیل می شـد. کتاب 

فـورا بـه یکـی از داغ تریـن کاالهای بازار سـیاه شـوروی بـدل گردید. 

طولـی نکشـید کـه متـن کامل و سانسـور شـده ی مرشـد و مارگریتا 

بـه بسـیاری از زبـان هـای زنـده ی دنیـا ترجمـه شـد و حیـرت و 

تحسـین منتقدیـن را برانگیخـت؛ صدهـا رسـاله و کتـاب و مقالـه در 

بـاب جوانـب گوناگـون مرشـد و مارگریتا چاپ شـد. حتـی منتقدین 

رسـمی شـوروی باالخره بـه اهمیـت و ارج بولگاکف اعتـراف کردند و 

مقاالتـی در نقـد و سـتایش مرشـد و مارگریتـا و دیگـر آثار او نوشـتند.

مرشـد و مارگریتـا سـاختی بـه غایـت بدیـع دارد. رمـان از سـه 
داسـتان مختلـف تشـکیل شـده کـه گاه بـه گاه درهـم تنیـده 
می شـوند و باالخـره در پایـان کتـاب بـه وحدتـی ارگانیـک مـی 
رسـند. شـرح وقایع سفر شیطان به مسـکو، سرنوشت پونتیوس 
پیاطـس و تصلیـب مسـیح و داسـتان عشـق مرشـد و مارگریتا 
اجـزاء سـه گانـه ی رمـان هسـتند. ایـن داسـتان هـا در دو زمان 
تاریخـی مختلـف رخ مـی دهنـد: یکـی زمان عیسـی مسـیح در 
اورشـلیم و دیگـری زمـان حکومـت اسـتالین در مسـکو. وقایـع 
زمـان اورشـلیم از صبـح چهـار شـنبه ی هفتـه ی عیـد فصح می 
آغـازد و تـا غـروب شـنبه ادامـه دارد. وقایـع اصلی داسـتان های 
مسـکو نیـز حـدود هفتـاد سـاعت، یعنـی از بعدازظهـر چهارشـنبه 
تـا صبـح یکشـنبه را در بـر مـی گیـرد. این تـوازی زمانـی قاعدتا 
بیانگـر توازی سرنوشـت هایی اسـت که در ایـن دو زمان تاریخی 
مختلـف رقـم خـورده. بولگاکـف بـا تمهیـدات دیگـری نیـز ایـن 
تـوازی و تکـرار را بـه مـا نشـان مـی دهـد: مسـائل و خصائـل 
بسـیاری از شـخصیت های سـه گانه داستان شـبیه هم هستند؛ 
بـه تدریـج خواننـده درمـی یابد که آن چـه در فصل هـای مربوط 
بـه پیاطـس خوانـده در حقیقـت بخـش هایـی از همـان کتـاب 
مرشـد بوده اسـت  وباالخره توصیف نویسـنده از دو شـهر مسـکو 
و اورشـلیم و طوفانـی کـه در پایـان ماجراهـای ایـن دو شـهر رخ 
مـی دهـد نیز همخوانی و شـباهت کامل دارد؛ انگار دو شـهر یکی 
شـده انـد: یکی مسـلخ مسـیح اسـت و دیگـری مذبح مرشـد یا 

بـه تعبیـری خـود بولگاکف.
ظرافـت و خاقیـت مرشـد و مارگریتـا از جملـه در ایـن نهفتـه 
اسـت کـه در عیـن بحـث فلسـفی و نقـد معضـات اجتماعـی، 
رمـان تـا حـدودی زندگی نامه ی نویسـنده اسـت و بسـیاری از 
جزئیـات داسـتان از زندگـی خصوصـی خود میخائیـل بولگاکف 
برگرفتـه شـده و درک همیـن شـباهت هـا ما را به سـطح سـوم 
ارزیابـی ایـن رمـان نزدیک مـی کند. برای شـناخت بهتـر برخی 
از ظرایـف ایـن جنبـه از رمـان اشـاره ای گـذرا بـه زندگـی او 

اسـت. ضروری 

مرشد و مارگاریتا
نویسنده: میخائیل بولگاکف

انتشارات: فرهنگ نشر نو

  نیا که به پایان برسد

 دنیایی دیگر خواهند ساخت

 و خنده تـو

 جای آفتاب را خواهد گرفت.
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محمد خضری مقدم
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