فرهنگ و هنر

زائرین گله مندند!
مریم عمادی  /گروه سیاست
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 5000تومان

تولیدبنزیندرمینیپاالیشگاهها
عضو کمسیون انرژی مجلس از نامه به رئیسجمهور خبرداد؛
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سوغاتونیزپیشکش
سینما به مردم
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منبع :ایرنا

سرپرست سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شهرداری قم:

اهداف کره شمالی از تصویب قانون «حمله اتمی پیشگیرانه» چیست؟

تاکیدبرراهبرد،تطبیقباجهانتازهغربوآمریکانیست
مدیر کل استاندارد استان مرکزی خواستار شد:

شهرداری در حوزه فرهنگ تنها نماند
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پیگیری نسل فردا از ماجرای «اعطای مجوز مشاوره به حوزه علمیه»؛

ادغامپنهان
یاضربافکار!

تقویتونظارتبر
استانداردسازیخدماتدراستان
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طی روزهای گذشـته و همزمان با اسـتقبال گسـترده زائران
ایرانـی برای سـفر بـه عـراق جهـت حضـور در مراسـم پیاده
روی اربعیـن ،همـه مرزهـای زمینـی شـشگانه بـه سـمت
عراق به دلیـل نگرانـی از امنیـت و سلامت زائـران ،چندین
بار بسـته شـد .گفتـه میشـود کمبـود وسـایل حمـل و نقل
برای انتقال مسـافرین و افزایش بیش از حد قیمـت بلیط ها،
ترافیـک سـنگین در جادههـای منتهی بـه مرز ،عـدم تظابق
امکانات تـدارک دیده شـده درکشـور عراق بـا تعـداد زائران
ایرانـی و بروز مشـکالتی مانند کمبـود آب آشـامیدنی و مواد
غذای ،نبـود امکانـات بهداشـتی و گرمای شـدید هـوا مردم
را کالفـه کـرده اسـت .اکنـون ناظـران سلامت بـر ایـن باور
هسـتند که بایـد در انتظـار موج بعـدی کرونـا و بیماریهای
عفونـی دیگـر ناشـی از چنیـن شـرایطی بود .علاوه بـر این
ازدحام میلیونـی ایرانیـان در مرزها حتی تروریسـتها را نیز
وسوسـه کرده اسـت تا دسـت بـه عملیـات خرابکارانـه علیه
زوار ایرانـی بزننـد .چندیـن عملیات تروریسـتی از سـوی دو
دولت عراق و ایران خنثیشـده است و گسـیل ادوات سنگین
نظامی بـه غرب کشـور بـرای حفاظـت از زائرین ادامـه دارد.
شـرایط به حدی رسـیده که وزیر کشـور روز هفدهم شهریور
از مردم خواسـت به سـمت مرزهای عراق نروند و کسـانی که
در خاک کربلا هسـتند اقامت خـود را بـه حداقل برسـانند.
وقتـی نمیتوانیـد مدیریـت کنید چـرا تا این
حد تبلیغ میکنید؟!
واقعیـت ایـن اسـت که دولـت از مـاه پیـش بـا انتشـار اخبار
تـدارکات مراسـم اربعیـن ازجملـه اسـتقرار  1800موکـب
بـرای پذیرایـی از زائریـن ،اسـتقرار بیمارسـتان صحرایـی و
ارائـه خدمات پزشـکی برخط برای زائـران ،تکلـف بانکها به
عرضه ارز اربعیـن ،صدور آنـی گذرنامه برای زائـران در دفاتر
پلیـس  ،۱۰+افزایـش امکانـات حملونقـل ریلـی ،هوایـی و
زمینـی و حتـی بـاال رفتـن ظرفیـت پارکینگهـا در مناطق
مـرزی ،در اختیـار گذاشـتن اینترنـت رایـگان و تخصیـص
تسـهیالت چند میلیونـی به زائریـن ،تبلیغات گسـتردهای را
برای تشویق مردم برای شـرکت درمراسـم اربعین انجام داد.
امـا در چند روز گذشـته مشـکالت زوار و تصاویر به اشـتراک
گذاشـته شـده در فضای مجـازی حاکـی از آن اسـت که یک
بیبرنامگـی محـض از سـوی دو طـرف ایرانـی و عراقـی در
اسـتقبال از عاشـقان امام حسـین (ع) شـکل گرفته اسـت.

آمارجایزههای سینمای ایران از جشنواره ونیز به  ۶۱جایزه رسید؛

سینمای ایران با کسب  ۳جایزه از دوره هفتاد و نهمین جشنواره فیلم ونیز،
شمار جوایز کسب شده سینمای ایران از قدیمیترین جشنواره سینمایی
جهان به عدد  ۶۱رسید .حضور پرفروغ سینمای ایران در دوره اخیر جشنواره
ونیز در حالی رقم خورد که سال گذشته سینمای ایران تنها در بخش جنبی
هفته منتقدین با فیلم «زاالوا» حضور داشــت و جایزه بزرگ این بخش را
دریافت کرد....
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دولت در مدیریت برنامه اربعین امسال
کارنامه موفقی ندارد؛

تعزیــه هنــر ملــی
و دینــی کشــور
اســت
WWW. NASLEFARDA.NET
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وزیر فرهنگ و ارشاد
اسالمی:
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تعیین تکلیف ارث  ۵۰۰میلیون دالری
ملکهبریتانیا؛

میراثملکه
چه خواهد شد!
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مدیر مخابرات منطقه مرکزی:
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رکورد رونالدو شکسته شد
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بااصالحتعرفههایتلفنثابت،کیفیتسرویسدهی
بهمشتریانافزایشمییابد
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ه ها

یافت

درباره یک پدیده رایج علمیتر بدانیم؛

ما ،میخچهها و پینهها

میخچههــا و پینههــا نواحــی ســخت و دردنــاک پوســت هســتند کــه اغلــب در واکنــش بــه فشــار یــا ســایش
روی پاهــا ایجــاد میشــوند .آنهــا زمانــی کــه پوســت تــاش میکنــد ناحیــه اصلــی ناشــی از آســیب ،فشــار
یــا ســایش را حفاظــت کنــد ،رخ میدهنــد.
میخچــه و پینــه خطرنــاک نیســتد امــا میتواننــد باعــث تحریــک شــوند .ایــن عارضــه در بیــن افــرادی کــه
کفشهــای تنــگ و نامناســب میپوشــند ،پاهــای عرقریــز دارنــد و آنهایــی کــه هــر روز بــرای مــدت زمــان
طوالنــی میایســتند ،رایجتــر اســت.
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فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای
ارائه خدمات ارسال و دریافت پیامک و سرویس
 USSDسرشماره خدماتی 190
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

رجوع به صفحه 6

قابل توجه شــهروندان گرامــی آیا مــی دانید با
مفقود شــدن مــدارک شناســایی خــود ممکن
اســت شــما به عنوان مجرم شــناخته شــوید؟
سایتثبتآگهیمفقودی:
agahinaslefarda.ir

021 - 88016649 - 88356308
031 - 32274793 - 32274792
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قطعه «چمدون» با خوانندگی روزبه نعمتالهی و
آهنگسازی علیرضا افکاری منتشر شد .ترانهسرای این اثر
حسین غیاثی است و تنظیمکننده بامداد امینی .میکس و
مسترتوسط آرش پاکزاد انجام شده و کار نشر اثر به عهده
فرهنگ گستر صبا بوده است.

شرکت گسترش و نوسازی معادن خاورمیانه در نظر دارد:
عملیات اجرای تاسیسات برق ساختمان فن اصلی معدن  5واقع در طبس منطقه
ذغالسنگ پروده شرقی را از طریق دریافت استعالم عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار
نماید.
*متقاضیان جهت دریافت شرایط استعالم با معرفی نامه کتبی تا پایان وقت اداری روز چهار
شنبه مورخ  1401/06/23به آدرس زیر مراجعه و یا از طریق مکاتبه با شرکت جهت دریافت اسناد
از طریق آدرس ایمیل خود اقدام نمایند.
تهران-شهرک غرب-بلوار خوردین-نبش خیابان بخشی-پالک-8برج دوبرال-برج آرمینه-
طبقه اول-واحد -101کد پستی-1465953111تلفن88573874:

ملکــه الیزابــت دوم روز پنجشــنبه در ســن  ۹۶ســالگی در قلعــه
بالمــورال اســکاتلند درگذشــت .او پــس از  ۷۰ســال ســلطنت برای
پســرش پادشــاه چارلز ســوم ۵۰۰ ،میلیــون دالر از دارایی شــخصی
را خــود بــه ارث گذاشــت .پادشــاه چارلــز ســوم ،فرزنــد و جانشــین
ملکــه الیزابــت دوم روز شــنبه در نطــق خود بــه مفاهیمــی همچون
کمــک هزینــه فرمانروایــی و امــاک ســلطنتی اشــاره کــرد کــه در
ایــن مطلــب بــه شــرحی از آنهــا نیــز میپردازیــم.
ســرمایه ملکــه و آنچــه اکنــون بــر ســر آن میآیــد شــاید بســیار
ســاده بــه نظــر برســد امــا ایــن موضــوع بســیار پیچیــده اســت.
بیشــتر آنچــه در نــگاه اول متعلــق بــه او بــه نظــر میرســد،
درواقــع به یک شــرکت ســلطنتی تعلــق دارد .ایــن امپراطــوری ۲۸
میلیــارد دالری زمانــی توســط اعضــای خانــواده ســلطنتی ماننــد
پادشــاه جــرج ششــم .شــاهزاده فیلیــپ ،کســب و کار خانوادگــی
خطــاب میشــد.
ملکه چگونه حقوق میگرفت؟
ملکــه درآمــد خــود را از طریــق صنــدوق مالیاتــی بــا عنوان
کمــک هزینــه فرمانروایــی دریافــت میکنــد .ایــن مبلــغ کــه بــه
صــورت ســالیانه بــه خانــواده ســلطنتی پرداخــت میشــود از زمان
توافــق پادشــاه جــرج ســوم مبنــی بــر تســلیم درآمــد خانــدان
ســلطنتی بــه پارلمــان در ازای دریافــت مبلــغ ثابــت ســالیانه بــرای
خــود و نســلهای آینــدهاش مقــرر شــد .ایــن درآمــد کــه در
ابتــدا بــا نــام فهرســت مدنــی شــناخته میشــد در ســال ۲۰۱۲
بــه کمکهزینــه فرمانروایــی تغییــر نــام داد .ایــن درآمــد کــه در
ســال  ۲۰۲۱و  ۲۰۲۲کمــی بــه بیــش از  ۸۶میلیــون پونــد تعییــن
شــده بــود صــرف ســفرهای رســمی ،تعمیــر و نگهــداری امــاک و
مســتقالت و هزینههــای عملیاتــی و نگهــداری ســکونتگاه ملکــه
یعنــی قصــر باکینگهــام میشــود .امــا ایــن حقــوق ســاالنه تنهــا
درآمــد ملکــه نیســت.
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