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تکلیف سازمان برنامه و بودجه

روحیه انتقادپذیری باید از دانشگاه به جامعه اشاعه یابد
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صفحه8

رئیس دانشگاه تهران تاکید کرد :باید تحملپذیریمان را باال ببریم و خیلی از اینکه یک جایی به نقد ما میپردازد
نگران نباشیم؛ در محیط دانشگاه باید بر روی تحمل انتقاد کار کنیم چراکه از دانشگاه است که این روحیه باید به
محیط اجتماعی اشاعه پیدا کند .دکتر سید محمد مقیمی در نشست شورای دانشگاه تهران که با حضور روسای
دانشکدهها ،پردیسهای بینالملل و مراکز و موسسات وابسته به دانشگاه تهران برگزار شد ،با بیان این مطلب افزود:
تحمل در برابر انتقادات و توضیح مدیران دانشگاه به افکار عمومی و یا اصالح رفتارهای نیازمند بهبود و اصالح ،نه
تنها باعث رشد و شکوفایی دانشگاه میشود ،بلکه فرهنگ انتقادپذیری را در جامعه ارتقا میدهد .رئیس دانشگاه
تهران در بخش دیگری از اظهارات خود  ،از تشکیل ستادی ویژه برای ساماندهی اقدامات بنیادی در حوزه ارتقای
جایگاه بینالمللی دانشگاه تهران خبر داد و گفت :برنامهریزی دانشگاه تهران بر این است که دایره رشتهها و
حوزههای علم را که دانشگاه در آنها صاحب رتبه و سرآمد است ،افزایش دهد؛ بویژه سیاستهای خوبی به منظور
رشد حضور و جایگاه بینالمللی دانشگاه تهران در رشتههای علوم انسانی ،اجتماعی و رفتاری تدوین شده است.

صفحه2

افزایشحقوقبازنشستگان

 ۳۸درصدافزایش و پرداخت از شهریور

ی الزم برای مقابله با
پیشبین 

گرمازدگی زائران اربعین شده است
وزیر بهداشــت ،درمان و آموزش پزشکی گفت :به تعداد کافی
پایگاههای اورژانس در ســمت ایران برای زایران اربعین وجود دارد
و نگرانــی در ایــن زمینه نداریم و پیشبینیهای الزم هم برای
مقابله با گرمازدگی زائران شــده است.

درخواست رونالدو و  ۴بازیکن ناراضی
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جوشقان قالی شهری که مهر مسئوالن را می طلبد

گــزارش  /بصیرتــی  :جوشــقان قالــی از
توابــع بخــش قمصــر اســت ایــن شــهر در ۹۰
کیلومتــری کاشــان و در نــوع خــود بــی نظیــر
اســت ،لطافــت هوایــش کــم نظیــر و پهنــای آن
از کوهســتان تــا دشــت گســترده شــده اســت و
مناظــر بکــر طبیعــی را شــکل داده کــه چشــم
نــواز و بــی مثــال اســت .عمــده محصــوالت
کشــاورزی آن بــادام ،گــردو و گل محمــدی
اســت و دامپــروری نیــز بــه علــت مراتــع مناســب
رونــق دارد ،مردمانــش ســعی بــر حفــظ آداب و
قواعــد اصیــل خــود دارنــد و محصوالتــش عمدتــا
ارگانیــک و لبنیاتــش بــه خوبــی معــروف اســت.
در نزدیکــی یکــی از گرمتریــن نقــاط کــره زمین،
ایــن شــهر سردســیر و ییالقــی قــرار دارد کــه تــا

خودتــان بــه ایــن منطقــه شــگفتانگیز ســفر نکنیــد
بــاور نمیکنیــد کــه در کویــری گــرم و ســوزان
تکــهای از ایــن بهشــت سرســبز و زیبــا جاخــوش
کردهاســت .تنهــا بــا رفتــن بــه جوشــقان قالــی
میتوانیــد لــذت بــرف بــازی در نزدیکــی کویــر داغ
راتجربــه کنیــد و بــا دیــدن زیباییهــا منحصربهفــرد
آن چشــمان خــود را نــوازش دهیــد
جوشــقان قالــی در درهای بــا شــیب مالیــم قــرار دارد
و از دامنههــای بلندیهــای کرکــس و گرگــش آغــاز
ی شــود بــه دلیــل آب و هــوای معتدل سردســیری
مـ 
و رودخانــه دائمــی پــرآب و فراوانــی آبهــای جــاری
دارای طبیعتــی کامــ ً
ا سرســبز اســت و کوههــای
اطــراف آن بــا پوشــش انبــوه درختــان چش ـماندازی
وصــف ناپذیــر دارد .شــغل اصلــی مــردم دامــداری و

کشــاورزی اســت و محصــوالت سردســیری بســیار
مرغوبــی در آن کشــت میشــود.
شــهردار جوشــقان قالــی در گفــت و گــو بــا خبرنــگار
ســراج اظهــار کــرد :شــهر جوشــقان دارای  ۵هــزار
نفــر جمعیــت اســت ولــی کمبــود امکانــات رفاهــی
اجتماعــی مناســب مهاجــرت بــه شــهرهای بزرگتــر
را بــرای ســکنه رقــم مــی زنــد.
مهنــدس علــی نیکبخــت افــزود :امکانــات
محــدود در ایــن خطــه مدیریــت شــهری ایــن دوره
را بــر آن داشــت تــا بیشــترین هزینــه خــود را صــرف
طــرح هــای عمرانــی کنــد از اینــرو پــروژه هــای
آســفالت و جدولگــذاری بلــوار ورودی شــهر ،آب
نمــای آبشــار ،پــارک طبیعــت و پــارک بانــوان را در
دســت احــداث دارد .شــهردار جوشــقان قالــی تصریح
کــرد :پــروژه هــای در حــال احــداث شــامل زیــر
ســازی وجدولگــذاری و آســفالت بلــوار امــام رضــا(ع)
بــه طــول  500متــر وعــرض 8متــر .محوطــه ســازی
 ،دیوارکشــی پــارک خانــواده ،بتــن ریــزی اجــرای
آبنمــا و روشــنایی پــارک طبیعــت کانیــوو گــذاری و
آســفالت معابــر اســت.
مهنــدس نیکبخــت بــا اشــاره به نیــاز مردمان شــهر
بــه یــک پــارک تفریحــی گفــت :پــارک طبیعــت کــه
بــا مســاحتی بالــغ بــر 10000متــر مربــع اســت
بــا اعتبــاری بالــغ بــر  ۲میلیــارد تومــان در حــال
احــداث اســت کــه بــرای تکمیــل ایــن پــروژه یــک
میلیــارد تومــان اعتبــار نیــاز اســت کــه امیدواریــم بــا
تامیــن ایــن بودجــه هــر چــه زودتــر بــه تجهیــزات
رفاهــی آن پرداختــه و در ایجــاد شــور و نشــاط بــرای
همشــهریان مؤثــر باشــد.
نماد پایداری و جاودانگی
احمد قادری رییس شورای اسالمی شهر
جوشقان قالی نیز اظهار کرد :آیین نخل گردانی در
جوشقان قالی یکی از بزرگترین و پرشکوه ترین
مراسمات مذهبی منطقه محسوب می شود .وی افزود:

مردم عزادار جوشقان قالی همراه با عزاداران حسینی
در ششمین روز امام حسین (ع) آیین عزاداری و نخل
گردانی برپا کردند.
قــادری تصریــح کــرد :آئیــن ســنتی نخــل گردانــی
در شــهر جوشــقان قالــی یکــی از  ۱۵اثــر عاشــورایی
اســت کــه در اســفند  ۱۴۰۰جــز میــراث ناملمــوس
فرهنگــی ثبــت ملــی شــد .
وی خاطــر نشــان کــرد :مراســم نخــل گردانــی یکــی
از آیینهــای قدیمــی کشــورمان اســت کــه بــرای
ســوگواری ســاالر شــهدا برگــزار میشــود .نخــل کــه
در واقــع نمادهــای باشــکوهی از تابــوت هــای مطهــر
امامان(حســن ،حســین و ســجاد(ع) مــی باشــند و به
طــرز زیبایــی آراســته و مهیــا مــی شــوند ،نــزد مــردم
کشــور مــان بســیار مقــدس اســت .بــه گفتــه وی
نخــل هــا دارای اســکلتی چوبــی بــوده کــه بســیار
ســنگین مــی باشــد ،مــردم عــزادار چنــد روز قبــل
از عاشــورا دو طــرف نخــل را بــا بدنــه هــای مزیــن
و منقــش بــه مخمــل ســبز یــا قرمــز تزئیــن کــرده و
در جلــو و عقــب نخــل قبــه هــای مخروطــی شــکل
رنگارنــگ و آینــه هــای بــزرگ و کوچــک آویــزان می
کننــد .قــادری افــزود :مــردم از ســاعت  ۱۰صبــح
بــه صــورت هماهنــگ بــا هیــات هــای ســینه زنــی
و زنجیــر زنــی نخــل را بــه حرکــت درمــی آورنــد
و تــا نزدیــک ظهــر نخــل هــا را در کنــار زیارتــگاه
امامــزادگان جوشــقان قــرار مــی دهندگفتنــی اســت
کــه ایــن مراســم جــزو معــدود آیینــی محســوب
میشــود کــه بــه ثبــت ملــی رســیده اســت

ـان
ـری کاشـ
ـی در  85کیلومتـ
ـقان قالـ
جوشـ
قــرار گرفتهاســت.

وی گفــت :آییــن نخــل بنــدی و نخــل گردانــی
جوشــقان قالــی بــه شــماره  2269در تاریــخ
 1399/11/14در فهرســت ملــی میــراث فرهنگــی
ناملمــوس ثبــت گردیــده اســت

منچستریونایتد از مدیران باشگاه
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اقشارچه ؟!
سایراقشارچه

در بانک ژنتیک
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اخذ  ۱۷۰هزار نمونه از مجرمین

