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ایران ایستاده
تا راه را گم نکنیم

محمدرضا عطایی
رئیس بنیاد ایرانشناسی
دفتر منطقهای زاگرس
سی ام اردیبهشت در گاهنامه ایرانی ،بهعنوان روز «ایرانشناسی
و ایرانگردی» نامگذاری شده است ،روزی برای شناخت بهتر و
بیشتر ایران عزیز ،این دردانه زمین که بهگواه بیشتر شرقشناسان
و جهانگردان ،یکی از زیباترین و پرمعناترین کشورهای دنیاست.
براساس ضوابط سازمان جهانی یونسکو ،ایران جزء ده کشور
برجسته باستانی ،تاریخی و فرهنگی جهان بوده و از نظر جاذبههای
طبیعی نیز رتبه پنجم جهان را در اختیار دارد .امسال در حالی روز
ایرانشناسی و ایرانگردی را گرامی میداریم که شیوع بیماری
کرونا در کشور ،امکان بهره بردن از زیباییهای ایران عزیز را از ما
سلب کرده است؛ اما بهجاست که در این روز بیشتر به شناخت این
سرزمین دیرپا و پر مفهوم همت گماریم .در زبان باستانی «ایره»
به معنای آزادگی و «ان» پسوند مکان است ،در نتیجه ایران یعنی
سرزمین آزادگان .ایران سرزمینی کهن است که تاریخ مردمانی
که در آن زیستهاند نشان میدهد بهراستی سرزمین آزادگان بوده،
هست و خواهد بود .زمانی که آموزههای نورانی اسالم با سابقه
تمدن دیرپای این سرزمین در هم آمیخت ،فرهنگ و تمدنی
ایرانی -اسالمی را رقم زده که در جهان به زیبایی میدرخشد.
وقتی از ایرانشناسی حرف میزنیم ،زیباییهای سرزمینمان
به یادمان میآید؛ از البرز و زاگرس سرافراز تا دریای کاسپین و
خلیج پارس؛ از دلیری مردان و نجابت زنان تا رشادت شهیدان
و غیرت رزمندگان؛ که الزم است آنها بشناسیم و به دیگران
نیز بشناسانیم ،تا راه را گم نکنیم .ایرانشناسی کاری مبتنی بر
تعصبات جغرافیایی نیست ،بلکه نگاهی است بر حقیقتی که در
جهانِ گذشته وجود داشته و در آن کارهایی شده و ارزشهایی را
به عرصه تاریخ آورده و مردان و زنان بزرگی را پرورش داده و در
نتیجه راهی را برای یک زندگی و زیست انسانی ،مبتنی بر آگاهی،
علم و اخالق ایجاد کرده است .بخش زیادی از دانستههای ما از
ایران ،برمیگردد به تالش شرقشناسان و ایرانشناسان غربی،
گرچه نمیتوان تمام زحمات آنها را یکسره نادیده گرفت ،اما در
بسیاری از آنها نیز باید با دیده تشکیک نگریست .بهنظر حضرت
آیت اهلل سید محمد خامنهای ،ریاست بنیاد ایرانشناسی «غربیها
عامدانه و به غرض ،ایران را یک منطقه مبهم و تاریک به لحاظ
تاریخی جلوه دادهاند .آنها کشفیانی از هندوستان ،مصر و حتی از
بینالنهرین را مرتب مطرح و بزرگنمایی میکنند ،اما به ایران که
میرسند ،سرپوش میگذارند؛ چرا که نیاکانشان به آنها گفتهاند
این ملت ،ملت بزرگیست؛ اگر موقعیت خودش را بشناسد بر
دنیای فکر و علم و عقل مسلط خواهد شد و برای شما جایی باقی
نمیگذارند».هویت ملی ،یکی از مهمترین ابزارها برای مقابله با
سلطه تمامیت خواه قدرتهای برتری طلب محسوب میشود ،به
خصوص زمانی که این هویت بر تاریخی چندهزارساله و تمدنی
دیرینه استوار باشد که درون خود مردمی خداباور ،خردپیشه،
اندیشهورز ،آگاه و پیشرو را به نمایش خواهد گذاشت .شناخت
این چنین هویتی و ارج نهادن به آن بیشک سدی محکم در برابر
تهاجم فرهنگی خواهد بود .پژوهش در مورد ابعاد مختلف ایران
و تولید منابع دست اول علمی ،چندین دهه است که به دغدغه
مسئولین و نهادهای دانشگاهی و فرهنگی تبدیل و اقداماتی نیز
در این خصوص انجام شده ،اما با وجود تاثیرات غیرقابل انکار ،از
همبستگی و همگرایی الزم برای شناساندن فرهنگ اصیل ملی
و مذهبی ما در مقابل هجمه فرهنگی غرب برخوردار نبود ،بنیاد
ایرا نشناسی بهعنوان موسسه علمی و پژوهشی با شخصیت
مستقل و وابسته به نهاد ریاست جمهوری ،وظیفه گسترش و
سامانمند ساختن این پژوهشها را بر عهده گرفته و با تشکیل
شعب در استانها و مناطق مختلف ،بر شناختن و شناساندن
دقیق جلوههای گوناگون فرهنگ و تمدن ایرانی در معنای وسیع
کلمه اهتمام دارد .یافتن منابع و مستندات دقیق از خاستگاه و
منشا آغاز حیات انسان در رشته کوههای زاگرس که در همایش
بینالمللی زاگرسشناسی مورد اتفاق نظر اساتید و پژوهشگران
ایرانی و خارجی قرار گرفت ،تنها یکی از اقدامات ارزندهای است
که تاکنون از سوی بنیاد ایرانشناسی انجام شده است ،اما هنوز
ناشناختههای بسیاری از این سرزمین نیاکانی باقی مانده است
که شناسایی دقیق آن همت بیشتری را میطلبد.

روی خط آرمان ملی
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کشت برنج

صداوسیما قزوین برنامهای دیدیم که خبرنگار آن به یکی از
روستای قزوین(الموت) رفته بود و در مورد کشت برنج گزارشی را
تهیه کرده بودند .مگر نه اینکه به غیر از گیالن و مازندران نباید کشت
برنج باشد ولی در حال حاضر در اکثر شهرها برنج کشت می شود و
هیچ کسی هم جلوی آنها را نمی گیرد .
احمدی از قزوین

وام یک میلیونی
وام یک میلیونی که قرار بود برای یارانهبگیران واریز شود
همان روز که اعالم کردند پیام بدید ما پیام دادیم و یک پیام
آمد برایمان ولی تا االن خبری از وام نیست! از چه طریقی باید
پیگیری کنیم.
یک شهروند از تهران

مسکن مهر پرند
تقریبا  10سال پیش مسکن مهر در شهر جدید پرند ثبتنام
کردهایم و بیست و یک میلیون تومان پول واریز کردیم در چند
مرحله...ولی بعد از گذشت  10سال تحویل ندادند.چند روز پیش از
شرکت پیام آمد برایمان که سی و چهار میلیون دیگه باید واریز کنید
و...وقتی امروز مراجعه کردیم میگویند سی و چهار تومان را باید
بدهید معلوم هم نیست کی خانه را بهتون تحویل بدهند! شاید تا دو
سال دیگه هم تحویل ندهند .اگر هم پول ندین امتیاز مسکنتون و
از دست میدهید .گفتند میشود طی اقساط هم پول را واریز کنیم.
ولی یکی نیست بگه یک کارگر با این وضع اقتصادی االن از کجا پول
بیاورد بدهد بعد هم اگر قراره تحویل ندهند چرا پول می گیرند .لطفا
مسئوالن رسیدگی کنند.
یک شهروند از تهران

«آرمان ملی» بررسی میکند

رونماییازوصیتنامهجهانپهلوان
و راز مرگسربهمهرتختی

آرمان ملی -وحید استرون :وقتی در  ۲۷خرداد سال  ۱۳۹۳خبر درگذشت شهال توکلی (همسر جهانپهلوان غالمرضا تختی) در بیمارستان ایرانمهر
تهران منتشر شد ،آخرین امیدها برای افشای معمای شب  ۱۷دی  ۱۳۴۶در هتل آتالنتیک کمرنگ شد و راز مرگ تختی برای همیشه به سینه خاک
رفت .دختر جوانی که در یک روز زمستانی همسر جهان پهلوان و در زمستان سرد سال بعدش ،بیوهای ساکت شد که باید همه عمر لب ببندد .بیش
از نیمقرن از آن شب سرد تهران میگذرد ،اما هنوز گمانهزنیهای بسیاری در رابطه با علت مرگ تختی (خودکشی یا قتل) وجود دارد .با این حال
روزگذشته برای اولین بار از وصیتنامه جهانپهلوان تختی با حضور معاون اول رئیسجمهوری ،برخی نمایندگان مجلس ،مقامات ارشد ورزشی،
قهرمانان و پیشکسوتان ورزشی در محل کمیته ملی المپیک رونماییشد؛ سندی که در تاریخ  16دی ماه  1346ثبت شده و میتواند حقایق بیشتری
را درباره روز بعد از تنظیم آن و مرگ تختی برمال کند.
در متن این وصیتنامه آمده است« :چون پرنده
روح شربت ناگوار مرگ را چشیدنی و جامه نارسای
موت را پوشیدنی و باید برای این سفر دور و دراز
تهیه زاد و توشه و توفیق ربانی و تاکید سبحانی
شاملحال آقای غالمرضا تختی ،فرزند رجب،
بهشماره شناسنامه  ۵۰۰،از بخش طهران ،ساکن
تجریش ،میدان عزادوله ،کوچه ژاله ،شماره ۱۰۸
گردیده و در حال صحت بدن و کمال عقل و شعور و
در حالی که تمام آمادگی شرعیه و عرفیه از وی نافذ
بود ،قائم مقام قانونی خود قرار داد برادر ابوینی خود
آقای محمدمهدی تختی به شماره شناسنامه۲۶۰۹۵
از بخش طهران قیم بر صغار خود قرار داده آقای
مهندس کاظم حسیبی فرزند حاجمحمد را که پس
از آنکه نامبرده دعوت حق را لبیک و اجابت گفت
اوال (این قسمت ناخوانا است) هفت و چهلم و سال
موصی را از ثلث مشاراله به مصرف برساند و ثانیا و
برای جمعآوری ،ماترک موصی که طبق اقرار نامبرده
در حال حاضر اموال غیرمنقول عبارت است از یک
قطعه زمین مرزوعی به پالک شماره بیست واقع در
احمدآباد لواسان که به شرح برگ مالکیت یکصد و
ده هزار ریال تقودیم گردیده .چهارده ساعت و نیم از
پانزده ساعت آب در گردش هفت شبانهروزی از قنات
احمدآباد لواسان شماره بیست و پنج مبلغ که بین
چهارده هزار ریال در برگ مالکیت تقویم گردیده .سه
دانگ مشاع از یک قطعه باغ مرکبات محصور و مشجر
بهمساحت ده هزار هکتار اصل واقع در قشالقی
سومی بهموجب سند شماره  ۲۴۲۲۲دفترخانه یک
چالوس که بهشرح سند مرقوم شش دانگ که بین
یکصد هزار ریال تقویم گردیده است .دیون مسلمه
موصی را از ماترک موصی پرداخت نموده و پس از
پرداخت دیون بقیه ثلث ترک موصی متعلق به آقای
محمد مهدی تختی (وصی مذکور) و خواهر ابوینی
موصی بهعنوان خدیجه تختی به شماره شناسنامه
 ۱۳۰۵۷و نرگس تختی به شماره شناسنامه ۱۳۰۵۶
که هر دو از بخش طهران میباشند و باید بهتملک آنها

داده شود و بقیه ماترک موحی را پس از وضع دیون
و ثلث مذکور بین وروث موصی تقسیم نمایند ».و. ...
هیچکسی خودکشی تختی را باور نکرد
با توجه به تنظیم این وصیتنامه یک روز قبل از
درگذشت تختی این گمانهزنی وجود داشت که او به
دلیل اختالفات خانوادگی خودکشی کرده است .این
موضوع را زندهیاد حسین بهمنی پیشکسوت ورزش
زورخانهای و موسس اولین زورخانه (پوریایولی)
در لندن نیز تایید میکند .حاج حسین بهمنی
که در  18د یماه  1398در لندن از دنیا رفت،
چند ماه قبل از فوتش درباره دلیل مرگ دوست
سابقش به خبرنگار «آرمان ملی» گفته بود :تختی
را برای آخرین بار در سال  1346در باشگاه شجاعت
در محله تهراننو دیدم که مشغول ورزش کردن
بود .او هر چند لبخند بر گوشه لبش داشت ،اما
چشمانش از غم بیانتهایی حکایت میکرد .صفات
پسندیده و پاک او بعد از گذشت نیمقرن هنوز در
دل تک تک مردمی است که شاید هیچوقت او را
ندیدند .پاتوق اصلیاش در گلفروشی شا هغالم
(رزنوار) روبهروی تئاتر شهر بود که عصرها در آنجا
مینشست و مردم همیشه از او امضا میگرفتند .در
سال  1346که تختی فوت شد ،مراسم شب هفت
او را ایران هیچوقت تجربه نکرده بود و همه افرادی
که او را نمیشناختند سر کوچههایشان یک حجله
برای تختی زدند .ما یک بچه محل به نام حسین
زند داشتیم که در محله چندین حجله برای آقای
تختی برپا کرد .در روز خاکسپاری نیز از میدان
شوش تا گورستان ابنبابویه هزاران نفر درخیابان با
پای پیاده به سمت محل دفنش در حرکت بودند و
امکان تردد ماشین وجود نداشت .در ابنبابویه باید
ساعتها منتظر میماندیم تا بتوانیم مزار او را فقط
از دور ببینیم ،چون هزاران نفر آنجا حضور داشتند.
او درباره خبر مرگ جهان پهلوان نیز میگوید :وقتی
روزنامه کیهان در عصر  17دی  1346با تیتر بزرگ
نوشت جهان پهلوان خودکشی کرد ،هیچ کسی این

خبر را باور نمیکرد .هفت ،هشت نفر خودکشی
کردند و خیلیها وقتی کمکهای او قطع شد به
فقر شدید دچار شدند .هیچ کسی نمیداند دلیل
مرگ او چه بود ،اما همه دوستان او میدانستند که
تختی بهخاطر مادرهمسر و همسرش بارها تهدید
به خودکشی کرده بود ،هر چند کسی باور نمیکرد
مردی که لبخند از لبش نمیافتاد آنقدر غم داشته
که دست به خودکشی بزند .هیچ کس نمیداند آن
شب در هتل آتالنتیک چه گذشت؛ رازی که برای
همیشه سربه مهر ماند .همچنین رضا توکلی ،براد ِر
همس ِر مرحوم جهان پهلوان تختی ،پس از گذشت
حدود نیمقرن از مرگ این اسطوره کشتی درباره
دلیل مرگ او میگوید« :تختی دو شب قبل از
خودکشی خیلی درهم و به شکل خیلی غریب
گونهایبه منزل میآید .به شهال میگوید که من
یک سفری باید بروم شهسوار .یک سرهنگی است
در شهسوار که یک باغی دارد و قرار است شریک
شویم و نگران نباش .مدیر آتالنتیک ابتدا میگوید
که تختی شب اول  ۱۲شب آمد و میگوید که من
از شکار آمدهام و یک مقداری دیر شده و نمیتوانم
خانه بروم و اسلحه شکاریاش همراهاش بوده .مدیر
هتل گفته اسلحه را نمیتوانی باال ببری .اسلحه را
امانت گرفته و او به اتاقش رفت ،یعنی تختی آمده
آنجا خودش را بکشد؛ چون اسلحه را از او گرفتند
نتوانسته .میگوید دوباره فرداشب میآید و بعد
که میرود بخوابد ساعت  ۱۰صبح ماشینش پنچر
میشود که بعد صدا میکنند و با جسد روبهرو
میشوند .حرفهای خندهداری مدیر آتالنتیک زده،
جالب اینکه بعد از انقالب هم محو شد و هرچقدر
گشتند پیدایش نکردند .تازه بچه تختی به دنیا آمده
بود و چرا باید خودش را بکشد؟ ابدا امکان نداشت.
تختی هم به شهال گفته بود خیلی عادی که میروم
شهسوار و میآیم .تختی دو سه بار احضار شده بود
توگو .این را شهال میدانست و به هیچکس
برای گف 
هم نگفته بود».

«آرمان ملی» از آخرین وضعیت شیوع کرونا گزارش میدهد

بازگشایی اصناف پرخطر بعد از عید فطر

دستور بازگشایی هتلها ،رستورانها ،دندانپزشکیها و مشاغل پرخطر دیگر
بهطور متوسط کرونا در هر روز جان  77نفر را میگیرد
آرمان ملی :در حالی که بر اساس اعالم مقامهای
محلی ،شیوع ویروس کرونا در برخی از مناطق کشور
تشدید شده است ،علی ربیعی ،سخنگوی دولت
اعالم کرد که مناطق سفید کشور به  ۲۸۰شهرستان
افزایش پیدا کرده است و گفت« :میانگین بهبودی
ما بسیار خوب است ،بهطوری که تقریبا ۹۴درصد
افرادی که مراجعه کردند ،بهبود یافتهاند در حالی
که میانگین جهانی آن ۸۴درصد است ».این اظهارات
در حالی مطرح میشود که کمیته اپیدمیولوژی
کووید 19-وابسته به وزارت بهداشت ،از آغاز روند
صعودی یا شروع پیک در  10استان (مرکزی،
لرستان ،خراسان شمالی ،خوزستان ،گیالن،
چهارمحال و بختیاری ،سیستان و بلوچستان،
بوشهر ،هرمزگان ،کردستان) خبر داده بود .همچنین
با بازگشایی مشاغل پرخطری همچون رستورانها،
هتلها ،مهدهای کودک ،داندانپزشکیها و ...بعد از
عید فطر و در اواسط خرداد ،عمال شرایط کشور به
حالت مشابه سال قبل باز میگردد ،با این تفاوت
که امسال ویروس ناشناخته کرونا در طول  90روز
گذشته بیش از هفتهزار نفر از مردم ایران را قربانی
کرده است و بهطور میانگین در هر روز حدود  77نفر
جان خود را از دست دادهاند..
طبق آمار منتشر شده وزارت بهداشت از روز
دوشنبه ( 28اردیبهشت) تا سهشنبه (29
اردیبهشت)  ۶۹بیمار مبتال به کووید  ۱۹جان خود
را از دست داده است و مجموع جان باختگان این
بیماری به هفتهزار و  ۵۷نفر رسید .همچنین در
این مدت دوهزار و  ۲۹۴بیمار جدید مبتال به کووید
 ۱۹در کشور شناسایی شدند و مجموع بیماران در

کشور به ۱۲۲هزار و  ۴۹۲نفر رسید .از سوی دیگر
تاکنون ۹۵هزار و  ۶۶۱نفر از بیماران ،بهبود یافته و
ترخیص شدهاند ۲۷۱۲ .نفر از بیماران مبتال به کووید
 ۱۹در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار
دارند .همچنین کیانوش جهانپور ،سخنگوی وزارت
بهداشت با اشاره به اینکه استان خوزستان کماکان
در وضعیت قرمز بیماری قرار دارد ،گفت :بعد از
خوزستان  ،استا نهای لرستان ،خراسان شمالی،
جنوب کرمان بهویژه جیرفت  ،جنوب سیستان و
بلوچستان و کرمانشاه در وضعیت هشدار قلمداد
میشوند .بهطور خاص در این استانها و در سراسر
کشور از همه مردم میخواهیم بهداشت فردی و
فاصلهگذاری را رعایت کنند.
رشدآمارمبتالیاندرسیستانوبلوچستان
در این بین حسینعلی شهریاری ،عضو مجمع
نمایندگان استان سیستان و بلوچستان در مجلس،
با ابراز نگرانی از رشد آمار مبتالیان به بیماری کرونا
در این استان اعالم کرد :متاسفانه بهدلیل عدم
توجه مردم به پروتکلهای بهداشتی و رعایت
فاصلهگذاری اجتماعی ،ابتال به بیماری کرونا در
این منطقه نیز رو به افزایش بوده که این موضوع
محل نگرانی است .تجمعهای ایجاد شده برای انجام
مراسم مذهبی در ماه مبارک رمضان بدون توجه به
فاصلهگذاری اجتماعی یکی از مهمترین عوامل رشد
آمار ابتال به کرونا در استان سیستان و بلوچستان در
روزهای اخیر بوده است.
بازگشایی هتلها و رستورانها
از سوی دیگر مسئوالن استان خوزستان،
لرستان ،کردستان و کرمانشاه نیز نظراتی مشابه

با نماینده زاهدان دارند و براین باورند که مردم
دیگر به فاصلهگذاری اجتماعی چندان توجه
نمیکنند .این در شرایطی است که تا بعد از عید
فطر حدود 90درصد محدود فعالیتهای اصناف و
موسسهها برداشته میشود ،کما اینکه کارشناسان
از عدم ایجاد محدودیت برای تعطیالت عید فطر
ابراز نگرانی میکنند و آن را سرآغازی برای شیوع
بیشتر کرونا در کشور میدانند .این موضوع را دبیر
کمیته اجتماعی انتظامی ستاد ملی مدیریت
کرونا تایید میکند و براین باور است که ستاد
ملی مقابله با کرونا تصمیمی دال بر کاهش سفرها
اتخاذ نکرده است ،اما رفع محدودیتها به معنای
عادیسازی شرایط کشور نیست .حسین قاسمی
تاکید دارد که مردم از انجام سفرهای غیرضرور
جدا پرهیز کنند .وی درباره فعالیت مراکز اقامتی
اعم از هتلها ،متلها و مسافرخانهها تصریح کرد:
برابر اعالم ستاد ملی مقابله با کرونا هتلها ،متلها
و مسافرخانهها با رعایت دقیق و کامل پروتکلها
فعالیت خواهند کرد .همچنین سرهنگ نادر
مرادی ،معاون نظارت بر اماکن عمومی پلیس
امنیت عمومی پایتخت از آغاز فعالیت هتلها و
رستورانها با رعایت تمام پروتکلهای بهداشتی
بعد از ماه مبارک رمضان خبر داد .همچنین بهزاد
هوشمند ،دبیر کمیته مشورتی دندا نپزشکی
ستاد کرونا نیز اعالم کرد :دندا نپزشکان
میتوانند نسبت به خود اظهاری و مشاهده
دستورالعملهای ابالغی در سامانه salamat.
 gov.irاقدام به ثبت نام کرده و ارائه خدمات
دندانپزشکی را بدون محدودیت آغاز کنند.

معاون حملونقل و ترافیک
شهردار تهران ضمن توضیح درباره
چرایی عدم اجرای طر حهای
ترافیکی که قرار بود از روز گذشته
(دوشنبه) مجددا برقرار شود ،گفت:
بهدنبال آخرین تصمیمگیریهای
اتخاذ شده ،اجرای طر حهای
ترافیکی از روز بعد از عید فطر
قطعی شد .سید مناف هاشمی
افزود :تصمیم بر این شد که از اولین
روز بعد از عید فطر طرح ترافیکی
با تغییراتی اجرایی شود .وی با
بیان اینکه در حال حاضر اجرای
طرحهای ترافیکی از روز بعد از عید
فطر قطعی شده است ،گفت :طرح
ترافیک از ساعت هشت صبح تا ۱۶
خواهد بود و کارمندان میتوانند با
استفاده از خودروی شخصی تا قبل از
ساعت هشت صبح به محل کار خود
بروند و در نوبت عصر نیز همزمان با
تعطیلی ادارات ،طرح ترافیک نیز
اجرا نمیشود ،اما از ساعت  ۱۴افراد
میتوانند از طرح ترافیک خارج شده
و مشمول جریمه نشوند.

فروشکلیه
ممنوعاست

کوتـــــاه

شناسایی  ۷مورد ماالریا
در سراوان

آرمان ملی :رئیس دانشگاه علوم پزشکی
و خدمات بهداشتی زاهدان گفت :هفت بیمار
مبتال به ماالریا (ویواکس وفالسیپارم) از نیمه دوم
اردیبهشت تاکنون در سراوان شناسایی و درمان
شدهاند .دکتر محمد هاشمی شهری بیان کرد :نقش
اتباع بیگانه و ترددهای غیرقانونی اتباع پاکستانی
یکی از مهمترین عوامل انتقال این بیماری به کشور
است .با توجه به اینکه بیماری ماالریا یک بیماری
استراتژیک است باید در جهت کاهش موارد بروز،
هرچه بیشتر تالش شود که البته این مهم در
سیستان و بلوچستان به خوبی صورت گرفته است.

افزایش آمار دانشآموز
بازمانده از تحصیل

مهر :معاون آموزش متوسطه آموزش
و پرورش استان گلستان از وجود  ۳۰هزار
دانشآموز بازمانده از تحصیل در این استان خبر
داد .ابراهیم حاجیلری گفت ۳۰ :هزار دانش آموز
استان گلستان در سنین تحصیل وجود دارند،
اما در هیچ مدرسهای ثبت نام نکرد هاند .دوم
اردیبهشت ماه امسال هم احسان گوهریراد،
مدیرکل آموزشوپرورش استان گلستان گفته
بود  ۲۱هزار دانشآموز در این استان امکان
دسترسی به اینترنت و تلویزیون را ندارند.

حق بهرهبرداری از پیاده روها
رئیس کمیته معماری و فضاهای شهری
شورای شهر تهران از ارسال الیحه شهرداری
تهران در مورد حق بهره برداری از پیاده روها
برای استقرار برخی از اصناف به شورای شهر خبر
داد .علی اعطا افزود :در این الیحه پیش بینی شده
است که برخی اصناف همچون کافهها و رستوران
دارها میتوانند در ازای پرداخت عوارض ،از
بخشی از پیاده رو استفاده کنند .براساس این
الیحه ،مشاغلی همچون اغذیه فروشان و مواد
غذایی ،تولیدکنندگان و فروشندگان بستنی،
آبمیوه و نوشابه ،فروشندگان دل و جگر و قلوه،
رستوران و سلف سرویس ،طباخان،کبابی حلیم
و آشپز ،چلوکباب و چلوخورش و قهوه خانهها
به عنوان صنوف مشمول طرح استفاده از پیاده
روهای شهر تهران در فاز اول هستند.

زباله سوز به آرادکوه میرود

رئیس مرکز مدیریت پیوند و
درمان بیماریهای وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی گفت :تنها
دو پیوند از فرد زنده ممکن است.
یکی پیوند کلیه بود و جلوه بدی
در کشور ایجاد کرده بود .مهدی
شادنوش افزود :طی تصمیمات اخیر
خرید و فروش پیوند کلیه ممنوع
شده است و کسی نمی تواند از فرد
زنده کلیه دریافت کند .در رابطه
با پیوند قرنیه از فرد زنده هم باید
بگویم که کالهبرداری است .ما
نمیتوانیم یک فرد را نابینا کنیم
تا این پیوند انجام شود .این نه در
دنیا هست و قطعا در کشور ما نیز
وجود ندارد .او گفت :هزینه های
پیوندها در دنیا گران قیمت است،
پیوند کبد در دنیا حدود 700هزار
دالر هزینه دارد .با زیرساخت هایی
که در کشور ایجاد شده است ،هزینه
پیوند گران است و در ایران دولت
پرداخت می کند.

دلیل تاخیر دو الیحه
حمایتی

معاون رئیس جمهوری در
امور زنان و خانواده ضمن تشریح
عملکرد این معاونت در تدوین و
تبیین الیحه تامین امنیت زنان
در برابر خشونت گفت :این الیحه
با تغییرات بسیاری از قوه قضائیه
به دولت ارجاع شده و نیاز به بحث
و بررسی بیشتر دارد .معصومه
ابتکار افزود :از این رو دوباره به
کمیسیون لوایح ارجاع شد که
اکنون در دستور نوبت کمیسیون
لوایح دولت است که در آنجا
حتما بحث هایی خواهد داشت.
وی به روند حمایتی معاونت از
الیحه حمایت از حقوق کودکان
و نوجوانان اشاره کرد و گفت :این
الیحه چند سال در کمیسیون
حقوقی قضایی مجلس مانده بود
که با تقاضا و پیگیری های صورت
گرفته ما ،الیحه از کمیسیون
قضائی خارج شد و به صحن مجلس
آمد که در آنجا مورد تصویب
نمایندگان قرار گرفت و به شورای
نگهبان ارسال شد .امیدواریم دیگر
ایرادی نداشته باشد تا دولت بتواند
آن را اجرایی کند.

آرمان ملی :عضو هیات رئیسه شورای شهر
تهران از انتخاب محل جانمایی زباله سوز چینی
در منطقه آراد کوه خبر داد .زهرا نژادبهرام در
پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه شهرداری قم نیز در
خواست نصب این زباله سوز در قم را داشته ،افزود:
متاسفانه شاهد هستیم با فشار نمایندگان استان
قم در مجلس ،سفیر ایران در چین اعالم کرده
که این زباله سوز برای قم است اما مگر میشود؟
پس چرا بارنامه به نام شهرداری تهران است؟
امیدواریم هرچه سریعتر زباله سوز اهدایی چین
در مکان اصلی خود یعنی آرادکوه نصب شود.

احیای عمارت هرمز پیرنیا

آرمان ملی :مدیرعامل سازمان نوسازی شهر
تهران گفت :احیاء و مرمت خانه هرمز پیرنیا
در دستور کار سازمان نوسازی شهر تهران قرار
گرفت .کاوه حاجی علی اکبری با اشاره به این که
این ملک تاریخی در سال  ۱۳۹۷توسط سازمان
میراث فرهنگی و گردشگری به ثبت رسیده است،
خاطرنشان کرد :برنامهریزی برای مرمت و احیاء
خانه هرمز پیرنیا به قید فوریت در دستور کار
سازمان نوسازی شهر تهران قرار دارد.

فراخوان مشموالن خرداد 99

آرمان ملی :سازمان وظیفه عمومی ناجا
کلیه مشموالن زیردیپلم ،دیپلم و فارغ التحصیل
دانشگاه ها که دارای برگ آماده به خدمت (پایه
خدمتی) خرداد ماه 1399هستند را به خدمت
سربازی فراخواند .در این اطالعیه آمده است:
کلیه مشموالن دارای مدرک تحصیلی دانشگاهی،
دیپلم و زیردیپلم می بایست روز پنج شنبه یکم
خردادماه سال  99در محل و مراکزی که در برگ
معرفی نامه مشموالن اعالم شده ،حضور یابند تا
به خدمت دوره ضرورت اعزام شوند.

افزایش مستمری مددجویان

آرمان ملی :رئیس کمیته امداد امام
خمینی (ره) با اشاره به اینکه  ۱۵درصد افزایش
مستمریها از اول اردیبهشت اعمال شده است،
گفت :از دولت و سازمان برنامه و بودجه درخواست
کرده اینکه به افزایش مستمری مددجویان کمک
شود .مرتضی بختیاری افزود :مستمری یک خانوار
یک نفره با مجموع مستمری و سبد معیشتی و
یارانه بنزین و… ،در مجموع  ۲۸۲هزار تومان ،دو
نفره  ۴۹۲هزار و  ۵۰۰تومان  ۳،نفره  ۶۶۱هزار و
 ۵۰۰تومان ۴ ،نفره  ۸۵۱هزار و  ۵۰۰تومان وخانوار
 ۵نفره و باالتر نیز  ۹۸۷هزار تومان در ماه است.

پایان حبس  ۱۶هزار زندانی

آرمان ملی :رئیس سازمان زندانها از پایان
حبس  ۱۶هزار زندانی خبر داد که به مرخصی
رفته بودند .علی اصغر جهانگیر همچنین از
تمهیدات در نظر گرفته شده برای قرنطینه
این افراد پیش از ورود به فضای عمومی زندان
پرداخت و گفت :این زندانیان که به مرخصی
رفته بودند ،با مرخصی پایان حبس دیگر به
زندان باز نخواهند گشت.

