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*پیمانکاران دارای رتبه 5 رشته راه و ترابری می توانند در این مناقصه شرکت نمایند *
1 ( تحویــل ) فــروش ( اســناد مناقصــه از تاریــخ 98/11/05 تــا تاریــخ 98/11/10 ) فقــط از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت 

 ) www.setadiran.ir بــه آدرس
2 ( دریافت پاکات و اسناد تکمیل شده تا ساعت 12:00 روز دوشنبه مورخ 98/11/21

3 ( تاریخ بازگشایی پیشنهادها از طریق سامانه ستاد روز چهارشنبه ساعت 9:00 مورخ 98/11/23       
شناسه آگهی : 743247 
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ري وحمل ونقل جاده اي سازمان راهدا
ري وحمل ونقل جاده اي استان آرذبایجان رغبی  اداره كل راهدا

تضمینبرآورد اولیهشماره مناقصهنام پروژهردیف

864/589/235/499229/461/775- ر -98روکش آسفالت محور سلماس - طسوج1

ساماندهی تقاطع محمد کندی واقع در محور اصلی – ماکو- 2
884/351/551/465217/577/573- ر -98بازرگان 

893/997/206/000199/860/300- ر -98ساماندهی تقاطع قوروقچی3

905/405/772/212270/288/611- ر -98تکمیل راه روستایی قرنسا شهرستان ارومیه4

918/539/205/390426/960/270- ر -98تکمیل راه روستایی پتکلو شهرستان میاندوآب5

اسماعیل فهرجی - شهردار فهرج

تاسیسات شن و ماسه 100تنی و کارخانه آسفالت 80تنی شهرداری فهرج

1- شهرداری در رد و پذیرش پیشنهادات مختار می باشد.
2- در قبال ارزش ریالی واگذاری تاسیسات ، ضمانت نامه معتبر بانکی دریافت می گردد.

3- قیمت پایه اجاره ماهانه تاسیسات شن و ماسه 100 تنی از قرار هر ماه 250/000/000 ریال می باشد.
4- قیمت پایه اجاره ماهانه کارخانه آسفالت 80 تنی از قرار هر ماه600/000/000 ریال می باشد.

5- واجدیــن شــرایط حداکثــر یــک هفتــه از تاریــخ درج آگهــی فرصــت دارنــد جهــت دریافــت اســناد مزایــده بــه صــورت حضــوری اقــدام نماینــد و 
حداکثــر تــا 10 روز پــس از درج آگهــی نوبــت دوم پیشــنهادات خــود را تحویــل دبیرخانــه شــهرداری فهــرج نماینــد.

6- سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه درج گردیده است.

شــهرداری فهــرج قصــد دارد تاسیســات شــن و ماســه 100 تنــی و کارخانــه آســفالت 80 تنــی خــود را بــه صــورت اجــاره یکســاله بــه شــرط خریــد 
تضمینــی مصالــح بــه پیمانــکار واجــد شــرایط واگــذار نمایــد.

ت اولآگهی مزایده و اجاره 
نوب

آگهی مزایده عمومی
مزایــده گــزار : شــرکت معــادن زغالســنگ 

کرمــان
موضــوع مزایــده: فــروش 10000تــن زغالســنگ 

ــدن ابنیل ــی مع حرارت
مهلــت دریافــت اســناد:از تاریــخ نشــر آگهــی 

ــت مورخــه 98/11/16 لغای
ا...  آیــت  بلــوار  اســناد:  محــل دریافــت 
صدوقــی شــرکت معــادن زغالســنگ کرمــان 

امورقراردادهــا ســرکار خانــم خراســانی

مبلــغ  مزایــده  در  شــرکت  تضمیــن 
3ریــال /700 /000 /000

تاریخ تحویل پاکتها:مورخه 98/11/26
تاریخ گشایش پاکتها:مورخه 98/11/27

مبلــغ خریــد اســناد: 300/000 ریــال به حســاب 
31482107بانــک رفاه شــعبه شــهید صدوقی 
 www.coal.kr.irضمناایــن آگهــی در ســایت

ــترس میباشد دردس
تلفن تماس 03432117726

نوبت دوم

شرکت معادن زغالسنگ کرمان

خروج از NPT بازی با کارتی 
مهم در زمان نامناسب
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ــاز  ــد سبب س ــو میتوان ــی از یکس ــی ت ــروج از ان پ خ
ــر  ــراییل در براب ــکا و اس ــا و امری ــتر اروپ ــی بیش نزدیک
ایــران گــردد و از ســوی دیگــر بــرای "فشــار حداکثــری" 
ــازد. ــم س ــی فراه ــه ارزش ــران توجی ــه ای ــکا علی آمری
ــای  ــتفاده اعض ــه اس ــخ ب ــف در پاس ــواد ظری محمدج
اروپایــی برجــام از "مکانیســم ماشــه" اعــام کــرد 
ــه  ــران ب ــده ای ــت پرون ــن حرک ــه ای ــر در ادام ــه اگ ک
ــران  ــردد ای ــال گ ــل ارس ــازمان مل ــت س ــورای امنی ش
ــع  ــی من ــان NPT) پیمان ــه از پیم ــال دارد ک ــز احتم نی
گســترش ســاحهای هســته ای( – ایــران عضــو پنجــاه 

ــود. ــارج ش ــت - خ ــان اس ــن پیم ــاله ای س
از  کــه  ارشــدی  دیپلمــات  ســوی  از  تهدیــد  ایــن 
و ســواالت  واکنــش  بــود  برجــام  اصلــی  معمــاران 
بســیاری را ســبب شــده اســت. هــر چنــد پــس از ایــن 
اظهــار نظــر ظریــف ســخنگوی دســتگاه دیپلماســی 
کشــور اعــام کــرد کــه تهدیــد بــه خــروج ایــران 
هســته ای  ســاح های  عــدم گســترش  معاهــده  از 
در واقــع در نامــه اردیبهشــت مــاه امســال رییــس 
ــت؛  ــده اس ــرح ش ــروه1+4 مط ــران گ ــه س ــوری ب جمه
ــود کــه ظریــف در  ــار ب ــا ایــن حــال ایــن نخســتین ب ب
ــوع  ــام موض ــاران برج ــن معم ــی از اصلی تری ــام یک مق
ــرده است.ســوال  ــرح ک ــی" را مط ــی ت خــروج از "ان پ
ــردی  ــن رویک ــام چنی ــا اع ــه آی ــت ک ــن اس ــی ای اصل
بهنــگام ســخت ترین فشــارهای سیاســی اقتصــادی 
ــد  ــا ایــن تهدی ــود؟ و آی ــران درســت ب ــه ای ــکا علی امری
ســبب نزدیکــی بیشــتر اروپــا و امریــکا در برابــر ایــران 

ــد؟ ــد ش نخواه
اقلیتــی  برجــام  شــکل گیری  از  پیــش  ســالها  از   
در ســاختار سیاســی حاکــم ایــران بــا بیــان علنــی 
و غیرعلنــی خواســتار خــروج ایــران از پیمــان منــع 

گســترش ســاحهای هســته ای بــوده انــد.
در برابــر، جریانــات عملگراتــر در ســاخت سیاســی ج.ا 
ــن  ــر ای ــه ب ــرا ک ــد چ ــروج از NPT بوده ان ــف خ مخال
ــن  ــه - خــروج از ای ــاال هســتند ک ــوده- و احتم ــاور ب ب
پیمــان زمانــی می توانــد موثــر افتــد کــه گزینــه دســت 
یابــی بــه جنــگ افــزار هســته ای نیــز روی میــز باشــد 
ایــن درحالیســت کــه مقامــات ارشــد ایــران علنــا 
ــاح  ــه س ــران ب ــتیابی ای ــا دس ــش را ب ــت خوی مخالف

هســته ای بیــان نموده انــد.
امضــای توافــق هســته ای ایــران بــا پنــج بعــاوه یــک، 
بــا هــدف برطــرف ســازی تحریم هــا و پایــان دادن بــه 
ــل  ــای عرصــه بین المل ــن بحران ه ــی تری ــی از طوالن یک
ــچ  ــه بهی ــود ک ــران ب ــی در ای ــاز دیدگاه ــود تثبیت س خ
ــه ســاح  ــران ب ــی ای ــه دســت یاب ــد ب ــه من وجــه عاق

هســته ای نبــود.
ــای  ــال اعض ــام و انفع ــپ از برج ــد ترام ــروج دونال خ

انس طا         1.561.210

مثقال طا     21.650.250

گرم طای 18  4.998.192

گرم طای 24   6.664.200

بهار آزادی      48.750.000

امامی          48.940.000

نیم       24.730.000

ربع         14.740.000

گرمی       9.220.000

دالر             129.390

یورو         144.200

درهم          36.359

لیر ترکیه           19.423

دالر استرالیا      77.848 @p a y a m e m a

ما را در تلگرام 
1-    تا  8دنبال کنید

هر سه روز یک سقوط 
هر 30 دقیقه یک نفر در تصادف کشته  می شود و خسارت هر فوتی 5 میلیارد تومان است

رییـس انجمـن آثـار و مفاخـر فرهنگـی گفـت: فضای 
دانـش بـا غفلـت پیـش نمـی رود و این فضای عشـق 
اسـت کـه کارهـا را ممکـن می کنـد، پرویـز کردوانـی 
می کنـد. کار  جغرافیـا  حـوزه  در  وافـر  عشـقی   بـا 
حسـن بلخاری، رییـس انجمن آثـار و مفاخر فرهنگی 
در مراسـم بزرگداشـت اسـتاد پرویـز کردوانـی، افـزود: 
اسـتادی چـون پرویـز کردوانی با عشـقی وافـر در این 
حـوزه کار می کنـد و قـدم برمـی دارد و البتـه ایـن نکته 
هـم مهـم اسـت کـه فـرد عاشـق در محیـط عاشـقی 
شـاداب تر می شـود و ایـن شـادابی همـواره در سـلوک 
ایـن اسـتاد بزرگـوار هویداسـت. آن کـس کـه عاشـق 
شـغلش باشـد کاروان بشـر را بـه پیـش خواهـد بـرد، 
فضـای دانـش بـا غفلت پیـش نمـی رود و این فضای 
عشـق اسـت کـه کارها را ممکـن می کند، به ویـژه کویر 

کـه اسـتاد در آن قلـم زده اسـت.
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ابالغ ثبت ملی 
2 اثر تاریخی به 
استاندار زنجان

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی در نامه هایی جداگانه 
به استاندار زنجان، مراتب ثبت دو 

اثر فرهنگی ، تاریخی در این استان 
را به او ابالغ کرد.

قلعه گنج بیشترین سیل زدگی 
را در جنوب شرق کشور 

داشته است
 مرکز آسیا و اقیانوسیه برای توسعه 
مدیریت اطالعات بالیا )اپدیم( به 

درخواست وزارت امورخارجه، نقشه های 
سیل در مناطق جنوب کشور را تهیه 

کرد و نشان داد که قلعه گنج در جنوب 
استان کرمان بیش از سایر مناطق دچار 

سیل زدگی شده است.
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یادداشت  مهمان
اکبر مختاری

تهران

 سال پانزدهم
   شماره پیاپی 1652

شنبه 5 بهمن 1398
  قیمت 500 تومان

مراسم بزرگداشت 
»پرویز کردوانی«، استاد دانشگاه 
تهران ،کویرشناس و چهره ماندگار 
در عرصه جغرافیا برگزار شد

کردوانی با عشق به 

جغرافیا کار می کند

2

45 و

ورود گردشگری در ستاد هماهنگی 
تنظیم روابط اقتصادی خارجی

با  تهیه سند راهبردی بین وزارت خارجه و میراث فرهنگی، 
گردشگری به موضوع ستاد هماهنگی تنظیم روابط 

اقتصادی خارجی در وزارت خارجه اضافه شد.

مقتدا صدر:

بغداد قراردادهای 
امنیتی آمریکا را لغو کند

لینک خرید نسخه الکترونیک

اروپایــی برجــام در برابــر ایــن خــروج 
ســاز  ســبب  دیگــر  بــار  جانبــه،  یــک 
برابرچگونگــی  در  مختلــف  دیدگاه هــای 
برخــورد بــا کشــورهای عضــو برجــام شــده 

ــت. اس
می تــوان  را   NPT از  خــروج  ســناریوی 
خلــف  برابــر  در  جــدی  ســناریوهای  از 
برجــام  اروپایــی  اعضــای  وعده هــای 
ــفه  ــد فلس ــه می توان ــی ک ــت؛ اقدام دانس
شــکل گیری توافقــی چــون برجــام را نیــز 

ــرد. ــوال ب ــر س ــا زی کام
ــن  ــت ای ــه ممکنس ــروج از NPT اگرچ خ
عضــو  بــزرگ  قدرت هــای  بــه  را  پیــام 
ــران تندتریــن  ــد کــه ای ــره کن برجــام مخاب
راه هــا را نیــز می توانــد انتخــاب نمایــد 
سبب ســاز  میتوانــد  یکســو  از  لیکــن 
و  امریــکا  و  اروپــا  بیشــتر  نزدیکــی 
اســراییل در برابــر ایــران گــردد و از ســوی 
ــکا  ــری" آمری ــار حداکث ــرای "فش ــر ب دیگ
فراهــم  ارزشــی  توجیــه  ایــران  علیــه 

ــازد. س
ــه برجــام بیــش از آنکــه  ــرود ک ــان ن یادم
ــرای  ــم باشــد ب ــاالت متحــده مه ــرای ای ب

ــوده اســت. ــا مهــم ب اروپ
 اگــر برجــام بــرای آمریــکا چالــش و 
فرصــت سیاســی داشــته باشــد بــرای 
اروپــا توجیــه امنیتــی اش از مطلوبیــت 

اســت. برخــوردار  بیشــتری 
نظــر  از  آمریــکا  بــه  نســبت  اروپــا   
جغرافیایــی بــه ایــران نزدیک ترســت و 
ــاح  ــه س ــران ب ــت یابی ای ــال دس از احتم
نگرانــی  قــاره  ایــن  بــرای  هســته ای 

دارد. بیشــتری 
ــال  ــا از احتم ــی اروپ ــی امنیت ــن نگران ای
ــته ای  ــاح هس ــه س ــران ب ــت یابی ای دس
فیشــر"  "یوشــکا  یکبــار  چنانســت کــه 
ــرد  ــان ک ــان بی ــبق آلم ــه اس ــر خارج وزی
زمســتان  یــک  حاضرســت  اروپــا  کــه 
ــته ای  ــاح هس ــه س ــران ب ــا ای ــرزد ام بل
دســت نیابد.بیــان مــواردی چــون خــروج 
از NPT ســبب می گــردد حتــی بهنــگام 
ــران  ــان ای ــی می ــرات مجــدد احتمال مذاک
ــات  ــارها و مطالب ــک، فش ــاوه ی ــج بع و پن
اروپــا از ایــران نیــز همچــو ایــاالت متحــده 

ــردد. ــری گ حداکث
ــروج  ــن خ ــان ای ــوارد بی ــن م ــار ای در کن

ــده ارشــد برجــام خــود  از ســوی مذاکــره کنن
ــت. ــش برانگیزس چال

منــع  پیمــان  از  خــروج  تهدیــد  اگرچــه 
ــاز از ســوی  ــا هــدف کســب امتی گســترش ب
ایــران صــورت گرفتــه لیکــن نبایــد بیــان 
از ســوی محمدجــواد  ایــن موضــوع علنــا 
نمــاد  ظریــف  کــه  چــرا  می بــود  ظریــف 
و  فعلیســت  دیپلماتیــک ســاختار  رویکــرد 

ــاد  ــن نم ــط ای ــازی توس ــن کارت ب ــد ای نبای
ــه  ــرا ک ــد چ ــرح می ش ــام مط ــی نظ مذاکرات
ــب  ــا مناس ــان ن ــن کارت در زم ــا ای ــازی ب ب

شــود. معکــوس  تاثیــر  ســبب  می توانــد 
تاکتیــک  بــا  بــازی  اگرچــه  نهایــت  در 
ــاحهای  ــترش س ــع گس ــان من ــروج از پیم خ
هســته ای را می تــوان بخشــی از خــط مشــی 
سیاســت خارجــی ایــران بــرای کســب امتیــاز 

و ممانعــت از بازگشــت دوبــاره پرونــده ایــران 
ــت  ــل دانس ــازمان مل ــت س ــورای امنی ــه ش ب
ــا ایــن کارت در زمــان نامناســب  ــازی ب امــا ب
و واضــح  مســتقیم  کامــا  شــکلی  بــه  و 
می توانــد نــه تنهــا اثــر ایــن کارت را بســوزاند 
ــد و  ــل کن ــه ضــد خــودش تبدی ــه آن را ب بلک
ــرای  ــتری را ب ــای بیش ــرات و هزینه ه مخاط

ــم آورد. ــروز فراه ــش ام ــران پرچال ای
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هر سه روز یک سقوط 
هر 30 دقیقه یک نفر در تصادف کشته  می شود و خسارت هر فوتی 5 میلیارد تومان است

در کشور 45 الی 60 نفر بر اثر تصادفات جان خود را از دست می دهند.

حــوادث هواپیمایــی موج بیشــتری از خبر 
ــد. شــاید  ــال خــود راه می اندازن ــه دنب را ب
ــادی از  ــداد زی ــان تع ــدن همزم کشته ش
مســافران دلیــل اصلــی آن باشــد. بزرگــی 
خبــری  ارزش هــای  از  یکــی  همــواره 
امــا  را  ایــن  اســت.  روزنامه نــگاری  در 
می تــوان جفایــی بــه حــال کشته شــدگان 
در جاده هــا دانســت. بــه جــز مــواردی 
ــود  ــان خ ــا ج ــادف اتوبوس ه ــه در تص ک
را از دســت می دهنــد در مــوارد دیگــر امــا 
کشته شــدن در خودروهــا ال بــه الی خبرهــا 
گــم می شــود. بــرای جانباختــگان مظلــوم 

ــن  ــمع روش ــی ش ــور کس ــای کش جاده ه
ــیاه  ــه س ــر جعب ــی منتظ ــد و کس نمی کن
ــروز  ــن درد دی ــا نیســت. ای خــودروی آنه
و دیــروز هــم نیســت و سال هاســت کــه 
ــوادث  ــن ح ــر در ای ــن مقص ــای چندی پ
وســط اســت. برخــی از عوامــل همچــون 
کیفیــت خودروهــا و جاده هــای پــای 
ثابــت و راننــدگان عجــول و خواب آلــود 
هــم شــاخص متغیــر تصادفــات جــاده ای 

هســتند. 
جامعــه گویــا بــا ایــن فاجعــه کنــار آمــده 
ــان  ــدن ارزش ج ــار آم ــن  کن ــت. همی اس
ــه و  انســان را در کشــورهای توســعه یافت
ســایر کشــورها متفــاوت می ســازد. مــا بــه 
یــک همزیســتی مســالمت آمیز بــا مــرگ 

ــیده ایم.  ــا رس ــود در جاده  ه ــه خ روزان
رئیــس پلیــس راهــور ناجــا روز گذشــته با 
بیــان اینکــه هــر نیــم ســاعت یــک نفــر بر 
ــد،  ــوت می کن ــات در کشــور ف ــر تصادف اث
بیــان کــرد: متاســفانه روزانــه در کشــور 45 
الــی 60 نفــر بــر اثــر تصادفــات جــان خــود 

را از دســت مــی دهنــد.
ــمینار  ــر در س ــیدکمال هادیانف ــردار س س
حــوادث ترافیکــی در شــیراز بــا بیــان 
اینکــه در طــول ســال خســارت مالــی 
ناشــی از هــر فوتــی در تصادفــات رانندگی، 
ــر  ــت: اگ ــان اســت، گف ــارد توم 5.2 میلی
هزینه هایــی کــه از بــدو تولــد صــرف 
ــود را  ــرد می ش ــک ف ــوزش ی ــد و آم رش
بررســی کنیــم می توانیــم بگوییــم ســاالنه 

34 میلیــارد دالر ناشــی از تصادفــات بــه 
ــود. ــل می ش ــور تحمی کش

ــه اول  ــزود: در 9ماه ــر اف ســردار هادیانف
ــات  ســال 98، حــدود 36درصــد تصادف
فوتــی ناشــی از تخلــف نداشــتن توجــه 
بــه جلــو بــوده کــه یکــی از مصادیــق مهم 
آن، اســتفاده از تلفــن همــراه اســت کــه 
میــزان بــروز خطــر تصــادف را تــا 4 برابــر 

افزایــش مــی دهــد.
رئیــس پلیــس راهنمایــی و رانندگــی ناجا 
بــا بیــان اینکــه در 9 ماهــه اول ســال 
جــاری حــدود 13 هــزار و 711 نفــر از 
شــهروندان بــر اثــر تصادفــات جــان خــود 
ــرد:  ــر نشــان ک ــد، خاط را از دســت داده ان
متاســفانه آمــار نشــان مــی دهــد کــه 1.5 
ــدت مشــابه ســال  ــه م درصــد نســبت ب

ــش داشــته اســت. ــل افزای قب
وی بــا اشــاره بــه اینکــه 51درصــد از 
افــرادی کــه دچــار تصادفــات مــی شــوند 
ــی  ــت م ــود را از دس ــان خ ــه ج در صحن
دهنــد، عنــوان داشــت: حــدود 6درصــد در 
حیــن انتقــال و 43 درصــد در بیمارســتان 

نیــز فــوت مــی کننــد.

12 درصد از جان باختگان 
حوادث جاده ای، کودکان هستند

ــی  ــورای هماهنگ ــر در ش ــردار هادیانف س
ــتان  ــات اس ــردی تصادف ــک و راهب ترافی
ــا بیــان اینکــه 12 درصــد از  فــارس نیــز ب
تصادفــات در کشــور مربــوط بــه راه هــای 
ــیرها  ــن مس ــت: ای ــت، گف ــتایی اس روس
بــه دلیــل تــردد موتورســیکلت، تراکتــور و 
ــه  ــه کشــاورزی، زمین ــایل نقلی ــر وس دیگ
ــه شــدت  ــا ب ــر تصــادف در آنه ــروز خط ب

ــت. باالس
وی افــزود: 82درصــد از تصادفــات در 

کشــور تحــت تاثیــر ســرعت غیــر مجــاز، 
ســبقت غیــر مجــاز، نداشــتن توجــه بــه 
جلــو و خســتگی و خــواب آلودگــی اســت.
وی ، 15درصــد از تصادفــات کشــور بــه 
دلیــل ســرعت غیــر مجــاز اســت، گفــت: 
طــول جاده هــای کشــور 217هــزار کیلومتر 
ــه رخ  ــی ک ــد از تصادفات ــت و 30درص اس
مــی دهــد مربــوط بــه نقــاط حادثــه خیــز 

اســت.
رئیــس پلیــس راهــور ناجا بــا بیــان اینکه 
بســتن کمربنــد ایمنــی در جاده هــای 
ــینان  ــه سرنش ــرای هم ــهری ب ــرون ش ب
ــوان کــرد: 12 درصــد از  الزامــی اســت، عن
جــان باختــگان حوادث جــاده ای، کــودکان 
ــادف  ــی در تص ــچ نقش ــه هی ــتند ک هس
ــور ناجــا  نداشــته اند. رییــس پلیــس راه
ــی  ــس راهنمای ــی پلی ــه اصل ــار وظیف چه
و رانندگــی را مدیریــت ترافیــک، تأثیــر در 
ترددهــا، ایمنــی در تــردد و خدمــات راهــور 
ــی  ــش ایمن ــت: در بخ ــرد و گف ــوان ک عن
ــش  ــور نق ــازمان در کش ــا، 33 س تردده
دارنــد کــه ســهم پلیــس 20 درصــد اســت.

ــی از  ــرد: یک ــد ک ــر تأکی ــردار هادیانف س
ــورها  ــی کش ــعه یافتگ ــای توس ــانه ه نش
نظــم و انضبــاط ترافیکــی اســت و در 
کشــور مــا نیــز پیشــرفت هــای زیــادی در 

ــت. ــده اس ــل ش ــوص حاص ــن خص ای
ــان  ــا بی ــا ب ــور ناج ــس راه ــس پلی ریی

اینکــه ســال گذشــته، 17هــزار و 183نفــر 
بــر اثــر تصادفــات رانندگــی در جــاده هــای 
ــد، گفــت: 3هــزار  کشــور کشــته شــده ان
راننــده از ایــن آمــار عامــل مــرگ افــراد و 

ــد. ــوده ان ــه ب مقصــر حادث
ســردار هادیانفــر بــا اشــاره بــه اینکــه 
ــد  ــه تولی ــد ب ــی 7درص ــات رانندگ تصادف
ناخالــص ملــی زیــان وارد مــی کننــد، 
خاطــر نشــان کــرد: از مجمــوع تصادفــات 
رانندگــی، 51درصــد در صحنــه، 6درصــد در 
طــول انتقــال و 43درصــد نیــز در مراکــز 
درمانــی و یــا بعــد از ترخیــص جــان خــود 

ــد. ــی دهن ــت م را از دس
وی تصریــح کــرد: 92 درصــد علــت وقــوع 
حــوادث رانندگــی عامــل انســانی اســت که 
نیازمنــد آمــوزش و فرهنگ ســازی اســت.

ــل  ــا چهارعام ــور ناج ــس راه ــس پلی ریی
ســرعت غیــر مجــاز، ســبقت غیــر مجــاز 
) بــه ویــژه در جــاده هــای دوطرفــه(، 
ــت  ــا محوری ــو ) ب ــه جل ــه ب ــدم توج ع
اســتفاده از تلفــن همــراه( و خســتگی و 
خــواب آلودگــی را عامــل وقــوع 82درصــد 
تصادفــات رانندگــی در کشــور اعــام کــرد 
و گفــت: متوســط ســرعت در جــاده هــای 
کشــور 5/78 کیلومتــر و در اســتان فــارس 
ــه در  ــاعت اســت ک ــر در س 5/82 کیلومت
ــتان  ــطح اس ــد در س ــوص بای ــن خص ای

ــردد. ــرل گ ــارس ســرعت کنت ف

ته
نک

15هـزار اتوبـوس و 600هـزار کامیـون در کشـور وجـود دارد و 
راننـدگان اتوبـوس نبایـد بیشـتر از 9 سـاعت رانندگـی کنند، 
ولـی بـه دلیل در آمد پایین و مشـکالت اقتصـادی مجبور به 
کار اضافـی مـی شـوند که در عیـن حال ایـن موضوع تخلف 
محسـوب می شـود و به شـدت بـا آن برخـورد خواهد شـد. 
عواملـی همچون سـرعت و سـبقت غیرمجاز، عـدم توجه به 
جلو و خسـتگی و خـواب آلودگی از اصلی تریـن دالیل وقوع 

تصادف در کشـور هستند.

گزارش
پیام ما

ایران عالقه مند به گفت وگو با همسایگانش استپیام خبر
وزیر امور خارجه جمهوری اسامی ایران به زبان عربی در توئیتر خود نوشت: ایران همچنان به 
گفت وگو با همسایگان خود عاقمند است؛ ما آمادگی خود را برای مشارکت در هر اقدام هم افزا 
برای تامین منافع منطقه اعام می کنیم.

رنا
 ای

س:
عک

آســیای  شــرق  پیشــین  مدیــرکل 
وزارت امــور خارجــه گفــت: حضــور 
از  فــارس  خلیــج  در  کره ای هــا 
فشــار  از  ناشــی  و  بی میلــی  روی 
آمریکایی هــا اســت وگرنــه آنهــا در 
ایــن منطقــه منافعــی ندارنــد کــه 
بخواهنــد از آن محافظــت کنند.»ســید 
پنجشــنبه  روز  ســاداتیان«  جــال 
در گفت وگــو بــا خبرنــگار سیاســی 
ــران و  ــط ای ــه رواب ــا اشــاره ب ــا، ب ایرن

ــئول  ــران و س ــت: ته ــی گف ــره جنوب ک
از ســال ها پیــش و حتــی در دوران 
قبــل از پیــروزی انقــاب اســامی، از 
روابــط خــوب و دوســتانه ای برخــوردار 
ــد. یکــی از بهتریــن خیابان هــای  بودن
ســئول بــه نــام تهــران نامگــذاری 
ــه  ــران ب ــم در ته ــی ه ــده و خیابان ش

ــت.   ــئول اس ــام س ن
ایــن کارشــناس مســائل شــرق آســیا 
ــات،  ــت اصاح ــت: در دول ــار داش اظه

ــیار  ــی بس ــره جنوب ــران و ک ــط ای رواب
توســعه پیــدا کــرد و رنــگ و بــوی 
بــه  گرفــت  خــود  بــه  اقتصــادی 
یکــی  بــه  گونــه ای کــه کره ای هــا 
ایــران  اقتصــادی  از شــرکای مهــم 

تبدیــل شــدند.
وی ادامــه داد: عمــده محصوالتــی کــه 
ایــران از کــره جنوبــی وارد می کــرد 
و می کنــد، محصــوالت الکترونیکــی 
لــوازم خانگــی اســت. حتــی در  و 
در  کــره ای  خودروهــای  مقاطعــی 
می شــدند  مونتــاژ  و  تولیــد  ایــران 
و دیــروز هــم ماشــین های کــره ای 
بســیار در خیابان هــای ایــران رفــت 

می کننــد. آمــد  و 

حضور کره ای ها در خلیج فارس 
ناشی از فشار آمریکا است

کوچکترین ناسالمتی در دستگاه 
قضایی بزرگ است

رئیـس قـوه قضائیـه با بیان این کـه »تمام پرونده  هایی که با شـکایت شـخص 
حقیقـی تشـکیل و بـا رضایـت آن بسـته می شـوند حتمـا بایـد بـه شـورای حل 
اختـاف ارجـاع داده شـوند«، گفـت: کوچکتریـن ناسـامتی در دسـتگاه قضایی 
بزرگ اسـت.حجت االسـام و المسلمین سیدابراهیم رئیسـی در ادامه سفر خود 
بـه یـزد با حضـور در جمع قضات، کارکنان دسـتگاه های وابسـته بـه قوه قضائیه 
در اسـتان یـزد، بـا بیـان این کـه »حفظ دارالعبـاده یـک التزاماتی دارد کـه باید به 
آن ها متلزم شـد«، اظهار کرد: هویت فرهنگی دارالعباده باید توسـط نسـل دیروز 
ایـن دیـار حفـظ و صیانت شـود.وی افـزود: چالـش و آسـیب های اجتماعی یزد 
متناسـب بـا دارالعبـاده نیسـت و باید بـرای کاهش آن هـا برنامه ریزی منسـجم 
انجـام شـود.وی بـا بیـان این کـه »کاهـش آسـیب های اجتماعی و پیشـگیری 
از وقـوع جـرم وظیفـه تمـام مسـئوالن و دسـت انـدرکاران اسـت«، گفـت: مبارزه 
بـا هرگونـه فسـاد اداری، فرهنگـی و اقتصـادی بایـد در دسـتور کار تمـام دسـت 
انـدرکاران اجرایـی و نظارتی قـرار گیرد.رئیس قوه قضائیه با بیـان این که »قاضی 
نفوذناپذیـری کـه در یـزد فعالیـت مـی کنـد، قـوت ایـن اسـتان اسـت کـه بایـد 
بـا افتخـار معرفـی و حمایـت شـود«، تصریـح کـرد: عـزت نفـس بسـیار مهم و 

مهمتریـن عامل اثرگـذاری افراد اسـت.

بین الملل

سیاست

سیاست

قوه قضاییه

بغداد قراردادهای امنیتی آمریکا را لغو کند

مجمع درباره CFT نمی تواند هیچ حرفی بزند

عضویت در NPT با ارجاع پرونده ایران به 
شورای امنیت بی معناست

فعاالن اقتصادی نباید به دلیل مشکالت و کمبودها دلسرد شوند

رهبـــر  صـــدر«  »مقتـــدا 
عـــراق  صـــدر  جریـــان 
همزمـــان  )جمعـــه(  روز 
میلیونـــی  تظاهـــرات  بـــا 
علیـــه حضـــور نظامـــی آمریـــکا در ایـــن کشـــور، در 
ــا تمامـــی  ــراق خواســـت تـ ــه ای از دولـــت عـ بیانیـ

ببنـــدد. را  آمریـــکا  نظامـــی  پایگاه هـــای 
ــد  ــوز، او تأکیـ ــومریه نیـ ــگاه السـ ــته وبـ ــه نوشـ بـ
کـــرد: »اگـــر دولـــت آمریـــکا حاضـــر بـــه خـــروج 
ــور  ــه یـــک کشـ ــه مثابـ ــا آن بـ ــود، بـ ــراق نشـ از عـ

ــد.« ــد شـ ــورد خواهـ ــم برخـ ــغالگر و متخاصـ اشـ
ـــت  ـــداد خواس ـــت بغ ـــن از دول ـــدر همچنی ـــدا ص مقت

ــکا را  ــا آمریـ ــی بـ ــای امنیتـ ــی قرارداد هـ ــا تمامـ تـ
ـــر روی  ـــن کشـــور را ب ـــی ای ـــم هوای ـــرده و حری ـــو ک لغ

ــدد. ــکا ببنـ ــی آمریـ ــای نظامـ عملیات هـ
ــه  ــرد کـ ــد کـ ــه، تأکیـ ــن بیانیـ ــدر در ایـ ــدا صـ مقتـ
ـــه  ـــراق ب ـــدم ورود ع ـــری ع ـــود را ب ـــاش خ ـــی ت تمام
جنگـــی دیگـــر بـــا آمریـــکا بـــه کار خواهـــد گرفـــت 
جملـــه  از  مســـالمت آمیز  راه هـــای  تمامـــی  از  و 
سیاســـی، اقتصـــادی، اجتماعـــی و فرهنگـــی بـــرای 
ــد  ــتفاده خواهـ ــی اسـ ــای آمریکایـ ــراج نیرو هـ اخـ
»اشـــغالگر«  را  آمریکایـــی  نیرو هـــای  او  کـــرد. 

توصیـــف کـــرد.

مصلحـت  تشـخیص  مجمـع  عضـو  یـک 
نظـام گفـت: ایـن کـه مصوبه ای بـه مجمع 
تشـخیص می آیـد بـه دلیـل اختـاف بین 
مجلـس و شـورای نگهبـان نیسـت بلکه با 
دو زاویـه نـگاه کـرده و کار را انجـام می دهنـد. شـورای نگهبـان می گویـد 
مجلـس  و  شـود  منطبـق  اساسـی  قانـون  و  شـرع  بـا  بایـد  مصوبه تـان 
می گویـد در اینجـا مصلحـت مهم تـر اسـت.احمد توکلـی در گفت و گـو بـا 
خبرنـگار ایلنـا در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه آیـا بررسـی CFT در مجمـع 
تشـخیص و کمیتـه مشـترک ایـن مجمـع مختومـه اعـام شـده اسـت؟ 
گفـت: وقتـی یـک طـرح یـا الیحـه  در مجلـس تصویـب می شـود اگـر بـا 
شـرع مقـدس یـا قانـون اساسـی مغایـرت داشـته باشـد آن را )پـس از 
بعضـی وقت هـا مجلـس  امـا  اصـاح می کننـد.  نگهبـان(  ایـراد شـورای 
می دانـد کـه دارد بـر خـاف قانـون اساسـی یـا شـرع مقـدس تصمیـم 
می گیـرد امـا چـون آن را مصلحـت کشـور می دانـد می گویـد مـن اصـرار 
دارم کـه ایـن طـرح یا الیحـه اینگونه مصوب شـود. درنتیجـه آن مصوبه به 

شـورای نگهبـان مـی رود و این شـورا ایراد می گیـرد و به مجلس بازگشـته 
و مجلـس نیـز آن را اصـاح نمی کنـد و در نهایـت بـه مجمـع تشـخیص 
مـی رود.وی خاطرنشـان کـرد: این جـا مجمـع تشـخیص باید ببینـد که آیا 
واقعـا آن مصلحتـی کـه مجلـس بابـت آن اصـرار داشـت اینقـدر اهمیـت 
دارد کـه مـا شـرع مقـدس یـا قانـون اساسـی را بابـت آن کنـار بگذاریم یا 
نـه. ایـن کـه مصوبـه ای بـه مجمـع تشـخیص می آیـد بـه دلیـل اختـاف 
بیـن مجلـس و شـورای نگهبـان نیسـت بلکـه با دو زاویـه نگاه کـرده و کار 
را انجـام می دهنـد. شـورای نگهبـان می گویـد مصوبه تـان بایـد بـا شـرع 
و قانـون اساسـی منطبـق شـود و مجلـس می گویـد در اینجـا مصلحـت 
مهم تـر اسـت.توکلی گفـت: همیـن کـه می رسـد بـه مجمع تشـخیص، این 
مجمـع می گویـد کـه آیـا ایـن مصلحـت آنقـدر بـزرگ هسـت کـه بابت آن 
برخـی اصـول قانـون اساسـی یا شـرع مقدس را کنـار بگذاریم یـا نه. حال 
اگـر ایـن فراینـد بیـش از یـک سـال طول بکشـد از دسـتور مجمـع خارج 
می شـود و اگـر خـارج شـد بـه ایـن معناسـت کـه بایـد اصـل بـر قانـون 

باشد. اساسـی 

مطالعــات  برنامــه  مدیــر 
بررســی  مرکــز  جهانــی 
ریاســت  اســتراتژیک   هــای 
جمهــوری تاکیــد کــرد: ایــران از 
 NPT ــه ــد ب ــن کشــورهای پایبن ــزرگ  تری ــن و ب مهم تری
بــوده اســت امــا اگــر پرونــده ایــران مجــددا بــه شــورای 
امنیــت ارجــاع شــود، ممکــن اســت از نــگاه ایــران ادامــه 
عضویــت در NPT معنایــش را از دســت داده و در آن 

تجدیدنظــر کنــد.
ــا خبرنــگار  »دیاکــو حســینی« روز جمعــه در گفت وگــو ب
سیاســی ایرنــا، دربــاره اظهــارات چنــد روز پیــش وزیر امور 

خارجــه مبنــی بــر خــروج ایــران از معاهــده عــدم اشــاعه 
تســلیحات اتمــی )NPT( در صــورت ارجــاع پرونــده 
ــه شــورای امنیــت ســازمان ملــل متحــد گفــت:  ایــران ب
کشــورهای اروپایــی آگاه هســتند اگــر پرونــده ایــران بــه 
شــورای امنیــت بــرود، آنــگاه مدیریــت امــور از دســت آنها 
ــد  ــا در مســیری قــرار می گیرن خــارج خواهــد شــد و آنه
کــه آمریــکا دســت بــاال را دارد. وی افــزود: خــروج از ایــن 
معاهــده بــه معنــای قطــع کامــل همکاری هــا بــا آژانــس 
ــه از NPT خــارج  ــران ضمــن آنک ــی ای هــم نیســت یعن
را  داوطلبانــه  بازرســی های  و  همکاری هــا  می شــود، 

ــس داشــته باشــد. ــد از ســوی آژان می توان

فعـاالن  نشسـت  در  دادسـتان کل کشـور 
فعـاالن  گفـت:  یـزد  اسـتان  اقتصـادی 
دلیـل  بـه  نبایـد  هیچـگاه  اقتصـادی 
شـوند. دلسـرد  کمبودهـا  و  مشـکات 

بـه گـزارش ایسـنا بـه نقـل از روابـط عمومـی دادسـتانی کل کشـور، در ادامه 
سـفر حجت االسـام و المسـلمین منتظـری بـه اسـتان یزد نشسـت فعاالن 
اقتصـادی ایـن اسـتان بـا حضـور داسـتان کل کشـور برگـزار شـد. در ایـن 
نشسـت کـه بیـش از 200 نفـر از فعاالن اقتصادی اسـتان حضور داشـتند، 10 
نفـر از فعـاالن اقتصـادی به بیان مشـکات، پیشـنهادات، راهکارهـا و نظرات 
خـود در حـوزه اقتصـادی پرداختند.حجت االسـام و المسـلمین منتظـری 
اسـتماع سـخنان فعـاالن  از  ایـن نشسـت پـس  در  دادسـتان کل کشـور 
اقتصـادی اسـتان یـزد گفـت: ایـن نظام بحمـدهللا تاکنـون پشـتوانه مردمی 
خـود را داشـته و از طریـق ایـن پشـتوانه مردمـی موفقیت هـای زیـادی را 
کسـب کـرده اسـت کـه یکـی از نمونه هـای حضـور مـردم در صحنه حماسـه 

آفرینـی آنـان در تشـییع پیکـر شـهید قاسـم سـلیمانی بود.

دادسـتان کل کشـور افـزود: اکنـون شـما فعـاالن اقتصادی کسـانی هسـتید 
کـه می توانیـد در جنـگ اقتصـادی که دشـمن علیه کشـور ما بـه راه انداخته 
اسـت یـک نقـش مهـم  و پررنـگ ایفـا کنیـد.  در شـرایط جنـگ 8 سـاله 
مـا بـا دسـت خالـی با دشـمن تـا دنـدان مسـلح جنگیدیـم و پیروز شـدیم 
و اکنـون هـم در جنـگ اقتصـادی مـی توانیـم دوبـاره بـا عزت و شـرافت از 

پـس ایـن دشـمن برآییم.
وی خطـاب بـه ایـن فعـاالن اقتصـادی افـزود: هیچـگاه به دلیل مشـکات، 
نشـوید. دلسـرد  رفتارهـا  برخـی  و  سـوءمدیریت ها  کمبودهـا، سـختی ها، 

دادسـتان کل کشـور تصریح کرد: اگر شـرایط اکنون را با شـرایط دوران دفاع 
مقـدس مقایسـه کنیـم قطعـا وضعیـت مـا در خصـوص اقتصاد بسـیار بهتر 
از آن زمـان اسـت. چـون در دوران جنگ هشـت سـاله بنده مسـئولیت هایی 
داشـتم و نسـبت بـه مشـکات و کمبودهـای آن زمـان آگاه هسـتم و لـذا با 
قاطعیـت می گویـم کـه مشـکات کنونی مـا در حـوزه اقتصاد بسـیار کمتر از 

دوران جنگ اسـت.

رنا
 ای

س:
عک

مهدی حاجتی عضو شـورای پنجم اسـامی شـهر شیراز پس از 
هشـت ماه از زندان آزاد شـد.

نایـب  و  اصاح طلـب  سیاسـی  فعـاالن  از  حاجتـی  مهـدی 
رئیس کمیسـیون عمـران، حمـل و نقـل و ترافیـک و عضـو 
کمیسـیون حقـوق شـهروندی شـورای شـهر شـیراز در گفت وگو 
بـا خبرنـگار ایلنـا ضمـن تایید ایـن خبر اظهـار داشـت: دقایقی 
پیـش بـا قیـد وثیقـه از زنـدان آزاد شـدم. وی بعـد از انتشـار 
توئیتـی در فضـای مجـازی مدتی بازداشـت بود و بعـد از آزادی 
هـم، تـا مدتـی اجـازه حضـور در شـورا را نداشـت. چنـدی بعـد 
»زهره رسـتگار« همسـر مهدی حاجتی در 12 خرداد، از بازداشت 

حاجتـی بـرای اجـرای حکـم یکسـال زنـدان خبـر داد.

صدراعظـم آلمـان در بیاناتـی مدعـی شـد کـه تـا توافـق 
بهتـری نسـب بـه برجـام حاصـل نشـود، دیگـر کشـورها 
نبایـد ایـن توافـق بین المللـی را کنـار بگذارند.بـه گـزارش 
ایسـنا، بـه نقـل از نیویورک تایمـز، آنگا مـرکل، صدراعظم 
آلمـان روز پنجشـنبه در سـخنرانی فـروم داووس با اشـاره 
بـه اینکـه برجام توافقی اسـت که کم و کاسـتی هایی دارد، 
مدعـی شـد کـه تـا توافق بهتری نسـبت بـه برجـام در کار 

نباشـد، نبایـد ایـن توافـق بین المللـی را از بیـن بـرد. 

مهدی حاجتی آزاد شد

تا زمانی که توافق بهتری در کار 
نیست، برجام را نابود نکنیم

رییس جمهـور  دفتـر  اطاع رسـانی  و  ارتباطـات  معـاون 
نوشـت: اخبـار حضـور  روحانی در کاخ سـعدآباد،  فیک نیوز 
اسـت. علیرضـا معـزی معـاون ارتباطـات و اطاع رسـانی 
»بـه  نوشـت:  تصاویـری  انتشـار  بـا  رییس جمهـور  دفتـر 
جـز اسـتقبال از رؤسـای جمهـور کشـورهای میهمـان کـه 
همیشـه در سـاختمان جمهـوری مجموعـه  سـعدآباد و بـا 
حضـور خبرنـگاران انجـام می شـود و تصاویـرش را همـه 
دیده انـد، مابقـی اخبـار حضـور  روحانـی در کاخ سـعدآباد، 

 فیـک نیـوز اسـت.«

رئیس فراکسـیون پاسـخگوی مجلس شـورای اسـامی تاکید 
کـرد کـه دنیـا و سـازمان ملل متحـد در جریان اسـت کـه ایران 
تمـام تـاش خـود را برای حفـظ برجام به کار گرفـت اما چیزی 
جـز بدعهـدی ندیـد بلکـه رفتـار اروپایی ها باعث شـد تـا دیگر 
ایران نگاه مسـتقانه ای به اتحادیه اروپا از آمریکا نداشـته باشد. 
علـی بختیـار در گفت وگو با ایسـنا، با اشـاره به اقـدام اروپایی ها 
در فعـال کردن مکانیزم ماشـه در ارتباط با برجـام گفت: اروپایی 
هـا بایـد بداننـد کـه صبر جمهـوری اسـامی نیـز حـدی دارد. از 
اتحادیـه اروپـا انتظار مـی رفت که مسـتقل از آمریکایی ها خود 
تصمیـم گیـر باشـند اما آن ها نشـان داده اند که بـه آمریکایی ها 

وابسـته بـوده و اراده ای از خـود ندارند.

اخبار حضور   رئیس جمهور در 
کاخ سعدآباد،  فیک نیوز است

ایران حاضر نیست به 
هیچ کشوری باج دهد
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3 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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میراثگردشگری

بازگشت سه هزار هنرمند صنایع دستی مازندران به کارورود گردشگری در ستاد هماهنگی تنظیم روابط اقتصادی خارجی

رئیـــس اداره دیپلماســـی گردشـــگری 
ــه  ــام تهیـ ــا اعـ ــه بـ ــور خارجـ وزارت امـ
ســـند راهبـــردی بیـــن وزارت خارجـــه و 
ــگری  ــت: گردشـ ــی گفـ ــراث فرهنگـ میـ
ـــی در  ـــادی خارج ـــط اقتص ـــم رواب ـــی تنظی ـــتاد هماهنگ ـــوع س ـــه موض ب

ــد. ــه شـ ــه اضافـ وزارت خارجـ
بـــه گـــزارش خبرگـــزاری مهـــر، ســـیدرضا هاشـــمی، رئیـــس اداره 
ـــی  ـــم اندیش ـــت ه ـــه در نشس ـــور خارج ـــگری وزارت ام ـــی گردش دیپلماس
ـــه اول بهمـــن  ـــراث فرهنگـــی ک ـــر می ـــا وزی ـــان ب ـــه تورگردان اعضـــای جامع
ــند راهبـــردی  ــد، گفـــت: سـ ــزار شـ ــاالس برگـ ــپیناس پـ در هتـــل اسـ
ـــه  ـــت ک ـــده اس ـــاده ش ـــی آم ـــراث فرهنگ ـــه و می ـــور خارج ـــن وزارت ام بی
امیدواریـــم ایـــن ســـند بـــه امضـــای دو وزیـــر برســـد ایـــن ســـند در 
ـــگری،  ـــوزش در گردش ـــذاری، آم ـــرمایه گ ـــار بخـــش س ـــامل چه ـــع ش واق
ـــن  ـــت ای ـــن دولتهاس ـــای بی ـــط و پروتکل ه ـــات و رواب ـــی و تبلیغ بازاریاب
بخش هـــا آمـــاده شـــده تـــا بـــا همـــکاری دو وزارتخانـــه محقـــق و از 

منابـــع محـــدودی کـــه در اختیـــار داریـــم، اســـتفاده شـــود.
ـــت.  ـــگری نیس ـــر گردش ـــی ام ـــه متول ـــور خارج ـــه داد: وزارت ام وی ادام
ـــی  ـــگری یک ـــه گردش ـــت ک ـــی اس ـــت خارج ـــری سیاس ـــا مج ـــه تنه بلک
ــوان  ــه عنـ ــا بـ ــود و مـ ــوب می شـ ــاد سیاســـت خارجـــی محسـ از ابعـ
ـــاد  ـــا در ابع ـــم ت ـــی آیی ـــی م ـــراث فرهنگ ـــک وزارت می ـــه کم ـــهیلگر ب تس
ــام  ــه انجـ ــک وزارت خارجـ ــا کمـ ــان را بـ ــی برنامه هایشـ ــن المللـ بیـ

ـــد. دهن
ـــی  ـــادی خارج ـــط اقتص ـــم رواب ـــی تنظی ـــتاد هماهنگ ـــت: س ـــمی گف هاش
در وزارت خارجـــه وجـــود دارد کـــه کاربـــردی و ســـطح آن در حـــد 
ـــت  ـــه صحب ـــا دبیرخان ـــور ب ـــرایط کش ـــل ش ـــه دلی ـــت. ب ـــان وزراس معاون
ـــک  ـــا ی ـــتم ت ـــن خواس ـــود، م ـــزار ش ـــرای آن برگ ـــه ای ب ـــا جلس ـــده ت ش
جلســـه اختصاصـــی بـــه موضـــوع گردشـــگری پرداختـــه شـــود. قـــرار 
ـــا  ـــزار و ب ـــگری برگ ـــوع گردش ـــا موض ـــتاد ب ـــن س ـــه ای ـــن جلس ـــد اولی ش
حضـــور فعـــاالن ایـــن حـــوزه تصمیم هـــای عملیاتـــی گرفتـــه شـــود.

ـــگری  ـــی ، گردش ـــراث فرهنگ ـــرکل می مدی
و صنایـــع دســـتی مازنـــدران گفـــت کـــه 
از زمـــان آغـــاز فعالیـــت دولـــت تدبیـــر 
ــد  ــزار هنرمنـ ــه هـ ــون سـ ــد تاکنـ و امیـ

ــده اند. ــده شـ ــه کار بازگردانـ ــتان بـ ــتی اسـ ــع دسـ صنایـ
ســـیف هللا فرزانـــه روز پنجشـــنبه در مراســـم تجلیـــل از هنرمنـــدان 
ـــر  ـــال حاض ـــزود : در ح ـــل اف ـــتان آم ـــتی شهرس ـــع دس ـــوت صنای پیشکس
هشـــت هـــزار هنرمنـــد صنایـــع دســـتی در مازنـــدران دارای شناســـنامه 

هنـــری هســـتند.
وی بـــا تاکیـــد بـــر ایـــن نکتـــه کـــه ادامـــه حیـــات میـــراث فرهنگـــی و 
ـــردن مســـیر  ـــی ک ـــراف و ط ـــا انح ـــع دســـتی صرف ـــدون صنای گردشـــکری ب
ـــم  ـــتی ک ـــع دس ـــش صنای ـــی در بخ ـــتغال زای ـــت : اش ـــت ، گف ـــتباه اس اش
هزینـــه تـــر از حـــوزه گردشـــگری اســـت و بـــرای بهره گیـــری از بســـتر 

ـــم. ـــال کنی ـــت و فع ـــتی را تقوی ـــع دس ـــدا صنای ـــد ابت ـــگری بای گردش

فرزانـــه فـــروش ســـاالنه صنایـــع دســـتی در مزانـــدران را 150 میلیـــارد 
ـــول نیســـت  ـــل قب ـــز قاب ـــم نی ـــن رق ـــی ای ـــزود : حت ـــرد و اف ـــام ک ـــال اع ری
ـــردد. ـــود بازگ ـــی خ ـــادی واقع ـــه اقتص ـــه چرخ ـــتی ب ـــع دس ـــد صنای و بای

ـــع  ـــای صنای ـــه احی ـــن ک ـــار ای ـــا اظه ـــدران ب ـــی مازن ـــراث فرهنگ ـــرکل می مدی
ــود، گفـــت:  ــد بـ ــه ممکـــن نخواهـ ــنامه و آئیـــن نامـ ــا بخشـ دســـتی بـ
ـــدران  ـــده مازن ـــوخ ش ـــتی منس ـــع دس ـــی صنای ـــات بخش ـــی و حی بازآفرین
ـــدان فرامـــوش شـــده در شـــهر و روســـتاهای  ـــا دســـت هـــای هنرمن ـــط ب فق
ـــه  ـــا از جمل ـــا ودســـتگاه ه ـــه نهاده ـــزود : هم ـــن اســـت.وی اف اســـتان ممک
ـــاخته  ـــت س ـــتی و دس ـــع دس ـــت از صنای ـــه حمای ـــی وظیف ـــراث فرهنگ می
ـــت را  ـــن صنع ـــای ای ـــوان احی ـــه ت ـــا آنچ ـــد ، ام ـــی را دارن ـــدان بوم هنرمن
ـــز در  ـــل نی ـــه شهرســـتان آم ـــام جمع ـــدان اســـت. ام ـــزم خـــود هنرمن دارد ع
ـــروش  ـــگاه ف ـــی نمایش ـــرای برپای ـــتان ب ـــدان شهرس ـــم از هنرمن ـــن مراس ای
صنایـــع دســـتی در محـــل مصلـــی دعـــوت کـــرد و گفـــت: ایـــن امـــکان 
ـــد  ـــرار خواه ـــتی ق ـــع دس ـــدان صنای ـــار هنرمن ـــگان در اختی ـــورت رای ـــه ص ب

ـــت. گرف

 پیام
 میراث

سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گلستان از اختصاص 25میلیارد و 300میلیون ریال اعتبار برای 
ساخت موزه میراث روستایی استان در سال جاری خبر داد. احمد تجری با تشریح آخرین وضعیت موزه میراث روستایی 
استان گفت: »در راستای تحقق مصوبات آخرین سفر رئیس محترم جمهوری به گلستان، در سال جاری مبلغ 5میلیارد و 

300میلیون ریال از منابع استانی و 20میلیارد ریال از منابع ملی برای این پروژه اختصاص یافت، درحالی که این مبلغ در سال 
گذشته حدود یک میلیارد و 500میلیون ریال بوده است.«

رنا
 ای

س:
عک

باتکلیفـی بنزیـن سـفر موجـب شـده برخـی از مالـکان 
خـودرو تمایـل چندانـی برای اسـتفاده از سـهمیه بنزین 
خـود در ماه هـای پایانـی سـال نداشـته باشـند و ایـن 

سـهمیه را بـرای مسـافرت های نـوروزی ذخیـره کننـد.
در  کـه  بـود  طرحـی  سـفر  بنزیـن  ایسـنا،  به گـزارش 
محمـود  دولـت  در  بنزیـن  سـهمیه بندی  دور  نخسـتین 
احمدی نـژاد اجـرا شـد و میـزان سـهمیه آن را هـر بـار 
روسـای سـازمان وقت میـراث فرهنگی و گردشـگری به 
مـردم اعـام می کردنـد. ایـن سـهمیه متغیـر و معمـوال 
حـدود 50 لیتـر یـا کمتـر از آن بـود؛ چراکـه مخالفـان 
سرسـختی در دولـت وقـت و حتـی خارج از آن داشـت.

سـهمیه بندی  طـرح  دوبـاره  اجـرای  بـا  اکنـون 
گمانه زنی هایـی دربـاره بازگشـت طـرح سـهمیه »بنزیـن 
سـفر« مطـرح شـده اسـت کـه شـهرام رضایـی - مدیـر 
برنامـه ریـزی شـرکت ملـی پخـش فرآورده هـای نفتـی 
- در این بـاره گفتـه کـه قباً سـهمیه ای با عنوان سـهمیه 
سـفر داشـته ایم، امـا هنـوز در ایـن زمینـه تصمیمـی در 
نشـده  گرفتـه  سـوخت  سـهمیه های  تعییـن  کارگـروه 

. ست ا
به تازگـی نیـز بیـژن زنگنـه - وزیـر نفـت - نیـز اعـام 
کـرده کـه افزایـش سـهمیه  بنزیـن بـرای مسـافرت های 
نـوروزی در اختیـار وزارت نفت نیسـت و هنـوز اباغیه ای 
ایـن  اسـت.  نشـده  داده  نفـت  وزارت  بـه  بـاره  درایـن 
درحالـی اسـت کـه طبـق آخریـن داده هـای مرکـز آمـار، 
بیش تریـن سـفر ایرانی هـا بـا خـودروی شـخصی انجام 
می شـود. در بهـار سـال 1397 تـردد حـدود 69 میلیـون 
خـودروی شـخصی بیـن شـهرها ثبـت شـده اسـت کـه 
851 خـودروی  و  هـزار   221 میلیـون   13 احتسـاب  بـا 
شـخصی متعلـق بـه دیگـران و 16 میلیـون و 847 هزار 
و 352 سـواری کرایـه ای، نقـش ایـن وسـیله نقلیـه در 

سـفرهای مـردم مشـخص می شـود.
از بامـداد روز جمعـه 24 آبـان، بنزین سـهمیه بندی شـد 
و بـر ایـن اسـاس قیمـت بنزیـن معمولـی سـهمیه ای 
)ماهانـه 60 لیتـر بـرای خودروهای شـخصی( از قرار هر 
لیتـر 1500 تومـان، قیمت بنزیـن معمولی غیرسـهمیه ای 
از قـرار هـر لیتـر 3000 تومـان و قیمـت بنزین سـوپر نیز 

از قـرار هـر لیتـر 3500 تومـان تعیین شـد.

سوژه تکلیف بنزین 
سفر چه شد؟

تدارک شهرستان پاسارگاد برای میزبانی شایسته از گردشگران

فرماندار پاسارگاد: بازار گردشگری از 20 اسفندماه تا 20 خردادماه راه اندازی می شود

عـزم  پاسـارگاد  شهرسـتان  مسـووالن 
خـود را جـزم کـرده انـد تـا بـا شناسـایی 
در  گذشـته  سـال های  ضعـف  نقـاط 
میزبانـی از گردشـگران نـوروزی مجموعه 
میـراث جهانـی پاسـارگاد، تدابیـری برای 
برداشـتن گام هـای موثـری در توسـعه 
زیرسـاخت هـا و رفـع مشـکات گذشـته 

بیندیشـند.
 روزهـای پایانـی سـال 1398 یکـی پس 
از دیگـری مـی گـذرد و رفته رفته اسـتان 
فـارس بـه عنـوان یکـی از مراکـز مهـم 
گردشـگری کشـور و جهـان خـود را بـرای 

میزبانی از گردشـگران نـوروزی آماده می 
. کند

در میـان مراکـز مـورد توجـه گردشـگران، 
مجموعـه میـراث جهانی پاسـارگاد کانون 
مهـم حضور گردشـگران داخلی و خارجی 
در ایـام مختلـف سـال بـه خصـوص در 

ایـام نوروز اسـت.
هرچنـد ایـن مجموعه جهانی در سـالیان 
گذشـته جـزو پـر بازدیدتریـن مجموعـه 
هـای گردشـگری کشـور بشـمار مـی آید 
امـا زیرسـاخت هـای الزم بـرای حضـور 
گردشـگران در این منطقه فراهم نیسـت.
از سـوی دیگـر وضعیـت درآمـدی مـردم 
ایـن منطقـه بـه رغـم برخـورداری از ایـن 
ظرفیـت مهم گردشـگری، بسـیار ضعیف 

اسـت و مـردم بـرای امـر و معـاش در 
بخـش هـای دیگـر بـه جـز گردشـگری 

فعـال هسـتند.
جلسـه سـتاد تسـهیات نـوروزی بخش 
وضعیـت  بررسـی  منظـور  بـه  پاسـارگاد 
خارجـی  و  داخلـی  گردشـگران  حضـور 
تشـکیل و تدابیـر الزم بـرای حل مسـائل 
شـد.  اتخـاذ  منطقـه  ایـن  مشـکات  و 
ایـن  در  پاسـارگاد  شهرسـتان  فرمانـدار 
نشسـت گفـت: امسـال بنـا داریـم بـرای 
بـازار  پاسـارگاد  بخـش  در  بـار  اولیـن 
گردشـگری را بـا حضور فعـاالن این حوزه 
برگـزار  هـای مختلـف کشـور  اسـتان  از 

کنیـم.
صـادق فاحـی افـزود: در بحـث فراهـم 

از  اسـتقبال  بـرای  زیرسـاخت  سـاختن 
میهمانـان نوروزی و همچنین گردشـگران 
داخلـی و خارجـی قطعـا در سـال هـای 
داشـته  وجـود  ضعفـی  نقـاط  گذشـته 
اسـت کـه باید ایـن نقاط ضعـف احصا و 
برای آن چاره اندیشـی شـود تا بتوانیم از 
ظرفیـت گردشـگران نهایت بهـره را ببریم.
بخـش  جمعـه  امـام  پـردل  محمـد 
پاسـارگاد نیز در این نشسـت با تشـکر از 
تـاش و توجـه ویـژه فرماندار شهرسـتان 
بـه این بخش گفـت: منطقه پاسـارگاد تا 
کنـون مغفول واقع شـده بود امـا در حال 

حاضـر در حـال دیـده شـدن اسـت.
وی افزود: وقتی گردشـگران به پاسـارگاد 
ایـن  در  امکانـات  کمبـود  از  آینـد  مـی 
بخـش انتفـاد مـی کننـد، مـردم بـه نبود 
امکانـات در ایـن بخـش عـادت دارند اما 
در  را  امکانـات ضعیـف  گردشـگری کـه 
پاسـارگاد مـی بیند حسـرت مـی خورد و 
انتقـاد مـی کننـد کـه چـرا بـا وجـود این 
ایـن  بـه  جایگاهـی  و  نـام  و  پتانسـیل 
بزرگـی، امکانـات بخـش ضعیـف اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه انتظـار داریم شـرایط 
توسـعه ای و زیرساختی بخش پاسارگاد 
بهبـود یابـد، گفـت: اگر پاسـارگاد در دیگر 
مناطـق کشـور بـود، شـرایط آن این گونـه 
نبـود یعنـی مـردم آن منطقـه بیشـترین 
درآمـد را از وجـود میـراث جهانی بدسـت 
مـی آوردنـد. امـام جمعـه پاسـارگاد بیان 
کـرد: مخالف آمدن گردشـگر و پیشـرفت 
ایـن منطقه نیسـتیم و اعتقـاد داریم باید 
بـه جـای هـزار نفـر 10 هـزار نفر بـه اینجا 
بیاینـد، مـا دوسـت داریـم در عیـد نوروز 
بـه جـای 500 هـزار نفر، پنـج میلیون نفر 

جمعیـت بـه پاسـارگاد بیاید.

پـردل افـزود: هرچقـدر گردشـگر افزایش 
مـردم  بـرای  آن  منفعـت  کنـد  پیـدا 
فـروش،  دسـت  دار،  مغـازه  منطقـه، 
اسـامی  دار، شـهرداری، شـورای  غرفـه 
ادامـه  بـود.وی  خواهـد  بخـش  و  شـهر 
داد: مخالـف میـراث فرهنگی نیسـتیم و 
معتقدیـم ایـن تمـدن و افتخار ما اسـت 

و مـا بایـد بـه آن افتخـار کنیـم.
گفـت:  پاسـارگاد  بخـش  جمعـه  امـام 
از  اسـتقبال  بـرای  ریـزی  برنامـه  بـرای 
گردشـگران نـوروزی در ایـن بخـش، در 
مرحلـه نخسـت بایـد مـردم کل بخـش 
مدنظـر قـرار گیرند و اگر قرار اسـت کاری 
شـود  زده  ای  غرفـه  یـا  بگیـرد  صـورت 

اولویـت بایـد بـا مـردم منطقـه باشـد.
پـردل اظهارکـرد: مـردم منطقـه در طـول 
ناراحـت  ایـن  و  ندارنـد  درآمـدی  سـال 
کننـده اسـت کـه در منطقـه ای بـا ایـن 

ابهـت، جوانـان منطقـه بـه دنبـال چیـدن 
سـقز و بنـه بـرود در حالـی که پتانسـیل 
باالیـی در حوزا گردشـگری در این منطقه 
وجـود دارد.وی ادامـه داد: بایـد از ایـن 
پتانسـیل در راسـتای اشـتغالزایی مـردم 
منطقه اسـتفاده شـود، بحث گردشـگری 
مهمـی  بسـیار  هـای  پتانسـیل  از  یکـی 
اسـت کـه می تواند مـورد اسـتفاده مردم 
قـرار گیـرد.وی اضافـه کـرد: توسـعه بـوم 
در  شـهرک گردشـگری  وایجـاد  گـردی 
پاسـارگاد باید پیگیری شـود و از ظرفیت 
میـراث جهانـی پاسـارگاد بـرای توسـعه 
پاسـارگاد  جمعـه  کنیم.امـام  اسـتفاده 
گفـت: یکـی از مشـکات مـردم منطقـه 
مربوط به سـاخت و سـاز اسـت که انتظار 
داریـم کمیتـه فنـی میـراث فرهنگـی در 
ایـن زمینه سـخت گیری زیادی نداشـته 

. شد با

ــت:  ــزد گف ــه در ی ــوه قضائی ــس ق ئی
»اقتصــاد گردشــگری بیــش از هــر 
ــود.« ــظ ش ــزد حف ــد در ی ــزی بای چی
رئیســی،  ابراهیــم  ســید  آیــت هللا   
جمــع  در  قضائیــه  قــوه  رئیــس 
تولیــد  و  نخبــگان  کارآفرینــان، 
کننــدگان بــا بیــان اینکــه اســتان یــزد 
جلــوه میــراث فرهنگــی، دین مــداری، 
ــران اســامی  ــگ ای ــدی و فرهن هنرمن
ــای  ــکات واحده ــت: »مش ــت گف اس

تــا  شــود  حــل  بایــد  گردشــگری 
اقتصــاد گردشــگری کــه بیــش از هــر 
ــت،  ــه اس ــورد توج ــزد م ــزی در ی چی

ــود.« ــظ ش حف
او بــا اشــاره بــه اینکــه فرهنــگ یــزدی 
جوانــان را از آســیب هــای جامعــه 
حفــظ مــی کنــد افــزود: »فرهنــگ 
اصیــل یــزدی در قالب هــای مختلفــی 
چــون شــعر و بســتر هــای هنــری 
بایــد دســت بــه دســت منتقــل شــود 

تــا نقــش پیشــگیرانه را در جامعــه 
ــد.« ــا کن ایف

او بــا بیــان اینکــه سیاســت هــای 
ــاغ شــده  ــری اب ــب رهب ــد از جان تولی
اضافــه کــرد: »بخشــنامه هــا بایــد 
تولیــد در کشــور و  تســهیل کننــده 
ــام  ــای نظ ــک راســتای سیاســت ه ی

ــد.« باش
اشــاره  بــا  قضائیــه  قــوه  رئیــس 
بــه پیشــرفت حــوزه پزشــکی یــزد 
قطب هــای  از  یکــی  عنــوان  بــه 
ــاط  ــرد: »ارتب ــار ک ســامت کشــور اظه
گردشــگری و ســامت بایــد بیــش 
تقویــت  اســتان  ایــن  در  پیــش  از 

شــود.«

تقویت گردشگری سالمت 
در استان یزد

تذکر به وزیر میراث فرهنگی 
درباره مسجد شیخ  لطف هللا

وزیـر جدیـد میـراث فرهنگـی در جلسـه  مجلـس دربـاره نحوه مرمت گنبد مسـجد 
شـیخ لطـف هللا از نماینـده مـردم اصفهان تذکـر گرفت.

جلسـه علنی روز چهارشـنبه 2 بهمن مجلس شـورای اسـامی با تذکر به وزیر میراث 
فرهنگـی دربـاره مرمـت گنبـد مسـجد شـیخ لطـف هللا اصفهان همـراه بـود و ناهید 
تاج الدیـن نماینـده مـردم اصفهـان تذکـر خـود را دربـاره مرمت گنبد شـیخ لطف هللا 
اصفهـان اعـام کـرد.در تذکور مورد اشـاره، این سـوال مطرح شـد که چـرا دالیل بروز 
معایـب ناشـی از مرمـت گنبـد شـیخ لطف هللا اعـام نشـده و مسـتندات مربوطه به 
فعاالن میراث فرهنگی و منتقدان ارائه نشـده اسـت.در شـرح این تذکر آمده اسـت:
بـا توجـه به شـرایط بحرانی گنبد مسـجد شـیخ لطـف هللا اصفهان مرمـت این گنبد 
امـری اجتناب ناپذیـر بـوده اسـت. تصمیـم درسـتی که بـه روش نامناسـب اجرایی 
شـده و حساسـیت های جامعه میراث فرهنگی کشـور را برانگیخته و از طرفی پس 
از اتمام مرمت و بروز معایب، ایراداتی ناشـی از برچیدن و نصب کاشـی ها مشـخص 
نشـده و بـه انتقـادات کارشناسـان و خبـرگان این حوزه پاسـخی داده نشـده اسـت.
از طرفـی شـواهد نشـان دهنده ایـن اسـت کـه به اصل برگشـت پذیری کـه یک اصل 
مهـم مرمتـی اسـت، در ایـن پروژه حسـاس توجهی نشـده اسـت. چـرا پـروژه ای با 
ایـن اهمیـت فاقـد مـدارک مطالعاتی، نتایـج آزمایشـگاهی مصالح قدیـم و جدید، 
پروتـکل اجرایـی و نظارتـی بوده اسـت و اگر وجـود دارد چرا در اختیار کارشناسـان و 

منتقـدان قرار نگرفته اسـت.

ته
نک

فرماندار شهرسـتان پاسـارگاد: امسـال بنـا داریم بـرای اولین 
بار در بخش پاسـارگاد بازار گردشـگری را با حضـور فعاالن این 
حوزه از اسـتان های مختلف کشـور برگـزار کنیم.صادق فالحی 
افـزود: در بحـث فراهم سـاختن زیرسـاخت برای اسـتقبال از 
میهمانـان نـوروزی و همچنیـن گردشـگران داخلـی و خارجی 
قطعا در سـال های گذشـته نقاط ضعفی وجود داشـته اسـت 
کـه بایـد ایـن نقـاط ضعـف احصـا و بـرای آن چـاره اندیشـی 
شـود تـا بتوانیـم از ظرفیت گردشـگران نهایـت بهـره را ببریم. 
محمـد پـردل امام جمعه بخش پاسـارگاد نیز در این نشسـت 
بـا تشـکر از تـالش و توجـه ویـژه فرمانـدار شهرسـتان بـه این 
بخـش گفـت: منطقـه پاسـارگاد تـا کنـون مغفول واقع شـده 
بـود امـا در حال حاضر در حال دیده شـدن اسـت. وی افزود: 
وقتی گردشـگران به پاسـارگاد مـی آیند از کمبـود امکانات در 
ایـن بخـش انتفـاد می کننـد، مردم به نبـود امکانـات در این 
بخـش عـادت دارند اما گردشـگری کـه امکانات ضعیـف را در 

پاسـارگاد مـی بینـد حسـرت می خـورد و انتقاد مـی کنند.

میراثگردشگری

ابالغ ثبت ملی 2 اثر تاریخی به استاندار زنجانلزوم تدوین نقشه ظرفیت های ژئوتوریسم
گردشـــگری  معـــاون 
در  شـــرقی،  آذربایجـــان 
طبیعـــت   کمیتـــه  جلســـه 
ــن  ــزوم تدویـ ــر لـ ــردی بـ گـ
نقشـــه ظرفیـــت  هـــای ژئوتوریســـم اســـتان تاکیـــد 

کـــرد.
بـــه گـــزارش میـــراث آریـــا بـــه نقـــل از روابـــط 
عمومـــی اداره کل میـــراث فرهنگـــی، گردشـــگری و 
صنایع دســـتی آذربایجـــان شـــرقی احمـــد حمـــزه زاده 
در جلســـه کمیتـــه طبیعت گـــردی ایـــن  اســـتان، گفـــت: 
ــای  ــی از گرایش هـ ــم یکـ ــم و ژئوتوریسـ »اکوتوریسـ
ـــه  ـــت ک ـــگری اس ـــوزه گردش ـــدار ح ـــا پرطرف ـــر ام متاخ

ـــه گردشـــگران  ـــی چشـــم اندازهـــای طبیعـــی ب ـــه معرف ب
بـــا حفـــظ هویـــت مکانـــی آنهـــا مـــی پـــردازد.«

ـــن  ـــاالی ای ـــای ب ـــه ظرفیت ه ـــاره ب ـــا اش ـــزه زاده ب حم
ـــث  ـــژه بح ـــای وی ـــزود: »فرصت ه ـــتان، اف ـــوزه در اس ح
ــرقی و  ــان شـ ــم در آذربایجـ ــم و ژئوتوریسـ اکوتوریسـ
ـــگاه  ـــا ن ـــود و ب ـــایی ش ـــد شناس ـــز بای ـــا تبری مخصوص

ـــرد.« ـــرار گی ـــی ق ـــورد بررس ـــانه م کارشناس
او ادامـــه داد: »هـــدف اصلـــی شناســـایی ایـــن 
تعریـــف  و  جامـــع  اطلـــس  تهیـــه  ظرفیت هـــا، 
مســـیرهای طبیعـــت گـــردی بـــا رویکـــرد علمـــی در 
ــم و  ــان ژئوتوریسـ ــتراتژی پـ ــن اسـ ــتای تدویـ راسـ

اکوتوریســـم در تبریـــز و اســـتان اســـت.«

میراث فرهنگـــی،  وزیـــر 
ــتی  ــگری و صنایع دسـ گردشـ
ــه  ــه بـ ــی جداگانـ در نامه هایـ
اســـتاندار زنجـــان، مراتـــب 
ثبـــت دو اثـــر فرهنگـــی ، تاریخـــی در ایـــن اســـتان را 

بـــه او ابـــاغ کـــرد.
ـــای  ـــی از نامه ه ـــن یک ـــا، در مت ـــراث آری ـــزارش می ـــه گ ب
ــی،  ــر میراث فرهنگـ ــان، وزیـ ــر مونسـ ــر علی اصغـ دکتـ
ــح هللا  ــه فتـ ــاب بـ ــتی خطـ ــگری و صنایع دسـ گردشـ

حقیقـــی، اســـتاندار زنجـــان آمده اســـت:
ـــکیل  ـــون تش ـــده قان ـــاده واح ـــد )ج( م ـــرای بن »در اج
ــوب 1364  ــور مصـ ــی کشـ ــراث فرهنگـ ــازمان میـ سـ

ـــوم  ـــاده س ـــد ششـــم م ـــورای اســـامی و بن ـــس ش مجل
ـــور  ـــی کش ـــراث فرهنگ ـــازمان می ـــنامه س ـــون اساس قان
ـــر  ـــی ب ـــامی مبن ـــورای اس ـــس ش ـــوب 1367 مجل مص
ثبـــت آثـــار ارزشـــمند منقـــول و غیرمنقـــول فرهنگـــی 
تاریخـــی کشـــور در فهرســـت آثـــار ملـــی و فهرســـت 
ـــی  ـــی تاریخ ـــر فرهنگ ـــت اث ـــب ثب ـــط، مرات ـــای ذی رب ه
ــان،  ــتان زنجـ ــع در اسـ ــدان« واقـ ــر همـ ــای پیـ »بنـ
شهرســـتان طـــارم، بخـــش مرکـــزی، روســـتای شـــهر 
ـــه  ـــرقی رودخان ـــیه ش ـــات و حاش ـــان باغ ـــر، در می آب ب
ـــماره  ـــه ش ـــی الزم ب ـــی تشـــریفات قانون ـــس از ط ـــه پ ک
32462 مـــورخ 20/12/1396  در فهرســـت آثـــار ملـــی 

ایـــران بـــه ثبـــت رســـیده، ابـــاغ می گـــردد.
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رییــس انجمــن آثــار و مفاخــر فرهنگــی گفــت: 
ــن  ــی رود و ای ــش نم ــت پی ــا غفل ــش ب ــای دان فض
ــد،  فضــای عشــق اســت کــه کارهــا را ممکــن می کن
پرویــز کردوانــی بــا عشــقی وافــر در حــوزه جغرافیــا 

می کنــد. کار 
ــر  ــار و مفاخ ــن آث ــس انجم ــاری، ریی ــن بلخ حس
پرویــز  اســتاد  بزرگداشــت  مراســم  در  فرهنگــی 
ــی  ــز کردوان ــون پروی ــتادی چ ــزود: اس ــی، اف کردوان
ــد و قــدم  ــا عشــقی وافــر در ایــن حــوزه کار می کن ب
برمــی دارد و البتــه ایــن نکتــه هــم مهــم اســت کــه 
فــرد عاشــق در محیــط عاشــقی شــاداب تر می شــود 
و ایــن شــادابی همــواره در ســلوک ایــن اســتاد 
ــه عاشــق شــغلش  ــس ک ــوار هویداســت. آن ک بزرگ
باشــد کاروان بشــر را بــه پیــش خواهــد بــرد، فضــای 
ــای  ــن فض ــی رود و ای ــش نم ــت پی ــا غفل ــش ب دان
عشــق اســت کــه کارهــا را ممکــن می کنــد، بــه ویــژه 

ــم زده اســت. ــه اســتاد در آن قل ــر ک کوی
وی افــزود: پشــت همــه کارهــای بــزرگ عالــم، 
حرفــه  عاشــق  هرکــه  و  اســت  نهفتــه  عاشــقی 
ــرد،  ــش را پیــش می ب ــای دان خــودش باشــد مرزه
چــون فضــای ســخت دانــش بــا امــر تکلیفــی پیــش 
نمــی رود و انســان بایــد عاشــق باشــد و ایــن عشــق 
ــد.  ــن می کن ــن را ممک ــای ناممک ــه کاره ــت ک اس

ــر  ــا، ام ــت م ــان و معرف ــه داد: در عرف بلخــاری ادام
ــن  ــه ای ــه البت ــی ک ــه عاقل ــود ن ــقی می ش ــه عاش ب
عاشــقی نقطــه مقابــل معرفــت و عقــل نیســت، 
ــه کار را  ــت ک ــق اس ــرد و عش ــم خ ــن عائ ــه ای بلک

می بــرد.  پیــش 
ایــن اســتاد فلســفه، تاکیــد کــرد: وقتــی در اشــعار 
تاکیــد  عشــق  بــه  معرفــت  بحــث  در  و  موالنــا 

می شــود، از ایــن روســت کــه عاشــقی ناممکــن 
ــاک  ــه خ ــوص در عرص ــه  خص ــد؛ ب ــن می کن را ممک
ــفر و  ــقات س ــاظ مش ــه لح ــا ب ــه حقیقت ــر ک و کوی
ــت. ــواری اس ــخت و دش ــش س ــات آن، دان مقتضی

رییــس انجمــن آثــار و مفاخــر فرهنگــی افــزود: 
نمــای بیرونــی جلســات انجمــن آثــار و مفاخــر 
ــن  ــه درای ــد ک ــر می رس ــه نظ ــه ب ــی این گون فرهنگ

مجموعــه فرهنگــی، صرفــا اســتادان حــوزه حکمــت 
و فلســفه و ادبیــات قدردانــی می شــوند امــا امــروز 
ــی را کــه چهــره  ــز کردوان مــا بزرگداشــت دکتــر پروی

ــم. ــت، داری ــا اس ــدگار جغرافی مان
وی افــزود: امــا چــرا بایــد مصــداق و شــمول فرهنگ 
را گســترده تر از علــوم انســانی بدانیــم؟ بــرای بیــان 
وســعت دایــره فرهنــگ بایــد گفــت کــه افاطــون در 
ــم  ــاب هفت ــوری و در کت ــرش، جمه ــهورترین اث مش
ــث در  ــتین بح ــه نخس ــد ک ــان می کن ــر بی ــن اث ای
ــت، او  ــوم اس ــدی عل ــیم بن ــری، تقس ــت بش معرف
ــر  ــد و ب ــدا می کن ــول ج ــوس را از معق ــور محس ام

ــات  ــه از طبیعی ــول و البت ــوم معق ــاد از عل ــن بنی ای
ــدی در  ــیم بن ــن تقس ــس اولی ــد، پ ــخن می گوی س

ــوم از اوســت. عل
ــم  ــوان معل ــه  عن ــطو ب ــا ارس ــه داد: ام ــاری ادام بلخ
اول و شــاگرد افاطــون، بــه صــورت کاســیک و 
ــون  ــد، چ ــدی می کن ــته بن ــوم را دس ــک عل آکادمی
ــوم  ــا عل ــت و ت ــوم اس ــدی عل ــه بن ــم طبق کار معل
ــن  ــد؛ درای ــج نمی یابن ــت تروی ــب نشــوند، قابلی تبوی
ــری و  ــه نظ ــوفیا را ب ــا س ــت ی ــطو حکم ــتا ارس راس
عملــی تقســیم بنــدی می کنــد و در حقیقــت دایــره 
در  مــا  و  فــراخ می گیــرد  را  و حکمــت  اندیشــه 

نهضــت ترجمــه ایــن تقســیم بنــدی را پذیرفتیــم و 
ــم دوم  ــوان معل ــه  عن ــی ب در اندیشــه اســامی، فاراب
دایــره علــوم را بــا پذیــرش تقســیم بنــدی ارســطویی 

ــترش داد.  گس
وی اضافــه کــرد: بــر ایــن بنیــاد مــا در اندیشــه 
عرصــه  شــمول  بیــان  در  و  اســامی   - ایرانــی 
فرهنــگ، تقســیم بنــدی یونانــی و ایرانــی را توامــان 
در نظــر مــی گیریــم، از ایــن رو جغرافیــا هــم بحثــی 
انکارناپذیــر در فرهنــگ مــا اســت، بــه همیــن جهــت 
ــره  ــا و پاسداشــت چه ــه جغرافی ــه توجــه ب اســت ک
ــای  ــز در فعالیت ه ــران نی ــه در ای ــن عرص ــاز ای ممت

کردوانی با عشق به جغرافیا کار می کند
مراسم بزرگداشت  پرویز کردوانی، استاد دانشگاه تهران ،کویرشناس و چهره ماندگار در عرصه جغرافیا برگزار شد

پرویز کردوانی متولد 1310 شمسـی در روسـتای مندولک گرمسـار اسـت. او تحصیالت ابتدایی را در 
دبسـتان داراب ریکان و دوره متوسـطه را تا کالس 9 در دبیرسـتان آفتاب گرمسـار گذراند. دیپلمش را 
از دبیرسـتان رازی تهران )مدرسـه فرانسـوی ها( گرفت و پس از پایان تحصیالت متوسـطه برای ادامه 
تحصیـل بـه آلمـان رفت و مقاطـع تحصیلی را تـا مقطع دکترای رشـته عمـران کویر )سـال 1345( 
طـی کـرد.او پـس از بازگشـت به ایـران به  عنـوان اولین عضـو هیات  علمی دانشـکده تازه  تاسـیس 
کشـاورزی ارومیه، مشـغول به خدمت شـد. پس از 2 سال تدریس در این دانشـکده در سال 1347 
شمسـی بـه گروه آموزشـی جغرافیای دانشـگاه تهـران انتقال پیدا کـرد و در همین سـال ها مطالعه 

میدانـی خـود روی مناطق کویـری ایـران را با جدیت فـراوان پی گرفت.

ــناس  ــانی وظیفه ش ــی انس ــری: کردوان خض
ــی  ــی کم فروش ــار کار علم ــه در کن ــت ک اس
نمی کنــد چــون کم فروشــی در هــر کاری 
ــه نکــرد  ممکــن اســت، او در کار علــم معامل
ــگاه  ــت. دانش ــردار نیس ــم معامله ب ــون عل چ
ــت و  ــوول اس ــه مس ــائل جامع ــر مس در براب
ــه ایــن مســوولیت  دانشــگاه تهــران امــروز ب

می پــردازد.

رو
فرا

س: 
عک

زیســت  محیــط  حفاظــت  اداره  رئیــس 
یــک  رهاســازی  از  لنگــرود  شهرســتان 
قطعــه حواصیــل ســفید بــزرگ کــه توســط 
ــت  ــه طبیع ــد ب ــی از شــهروندان عاقمن یک
تحویــل ایــن اداره شــده بــود در زیســتگاه 

ــر داد. ــتان خب ــی شهرس ــی و تاالب اصل
بــه  پنجشــنبه  روز  نجــات  امیــن  ســید 
ــده پــس  ــا افــزود : ایــن پرن ــگار ایرن خبرن
ــن شــهروند پــس  ــل آن توســط ای از تحوی
از یــک هفتــه تیمــار، درمــان و اطمینــان از 

ــد. ــازی ش ــل رهاس ــامت کام س
بــه گفتــه وی، حواصیــل ســفید بــزرگ 
 Ardea ــی ــام علم ــا ن ــزرگ( ب ــرت ب )اگ
alba، گونــه ای بــزرگ جثــه از ایــن پرنــده 
اســت کــه در گســتره جغرافیایــی وســیعی 
عمومــا در مناطــق گرمســیری و دارای آب و 
هــوای گــرم و معتــدل جهــان چــون جنــوب 
اروپــا و آمریــکای شــمالی زندگــی مــی 
ــا طــول 94 تــا  ــا داشــتن بدنــی ب کنــد و ب
ــای بازشــده  ــال ه ــول ب ــانتیمتر، ط 104 س
ــک و  ــا ی ــک ت ــرواز ی ــگام پ ــا در هن آن ه
ــز  ــا نی ــد و وزن آن ه ــی رس ــر م ــم مت نی
بــه صــورت میانگیــن یــک کیلوگــرم اســت.
ــاالب  ــده در ت ــن پرن ــرد: ای ــح ک وی تصری
هــا، کنــارآب هــا و ســواحل اســت و در 
ــد  ــان تولی ــا روی درخت ــا و ی ــان نیزاره می
ــه  ــا، قورباغ ــی ه ــد و از ماه ــی کن ــل م مث
ــوش،  ــون م ــی چ ــتانداران کوچک ــا، پس ه
خزنــدگان و دیگــر جانــوران کوچــک تغذیــه 

ــد. مــی کن
زیســت  محیــط  حفاظــت  اداره  رییــس 
ادامــه  در   : گفــت  همچنیــن  لنگــرود 
ــای  ــای مســتمر از بازاره ــش و بازدیده پای
شهرســتان، بازارماهــی فروشــان ایــن شــهر 
در راســتای پیشــگیری وممانعــت از عرضــه 
و فــروش پرنــدگان وحشــی مــورد پایــش 
کارشناســان اداره حفاظــت محیــط زیســت 
قــرار گرفــت. وی یادآورشــد: طبــق پایــش 
بــازار ســنتی  و مســتمر،  روزانــه  هــای 
لنگــرود همچنــان تحــت نظــر اســت و 
ــا مرتکبیــن جرائــم شــکار و صیــد و نیــز  ب
فــروش پرنــدگان طبــق قانــون برخــورد 

ــود. ــی ش ــع م قاط

ت
رخ

شهرداری تهران: چنارهای خیابان ولیعصر ناپدید د
نشده، خودمان کنده ایم!

شـهرداری تهـران در واکنش به انتشـار اخباری مبنی 
بـر ناپدیدشـدن شـماری از درختـان چنـار خیابـان 
ولیعصـر )عـج( در روزهـای اخیـر اعـام کـرد کـه ایـن 
درختها ناپدید نشده و خود شهرداری کار جایگزینی چنارهای 
آسـیب دیـده را آغـاز کـرده اسـت.به گـزارش روابط عمومـی  و امور 
بین الملـل شـهرداری تهـران، »علـی محمـد مختـاری« مدیرعامل 
سـازمان بوسـتان ها و فضای سبز شـهرداری تهران امروز چهارشنبه 
گفـت: »علت گودهایی که کسـبه و مـردم در خیابان ولیعصر )عج(  
مشـاهده کـرده انـد جایگزینـی درختـان بین 10 تا 15 سـاله اسـت 
کـه بایـد طـی چند روز آینـده در ایـن منطقه انجام شـود چون می 
خواهیـم درختانـی را که آسـیب دیده اند، کنار بگذاریـم.«وی افزود: 
عملیات سـاماندهی و احیای برخی درختان آسـیب دیده از 20 روز 
پیـش بـه صـورت شـبانه روزی در خیابـان ولـی عصر )عـج(  آغاز 
و مقرر شـده اسـت همچون سـال گذشـته هـزار اصلـه درخت چنار 
بکاریم.مختـاری تصریـح کـرد: درختـان چنـار جدیـد بـا بن بیش 
از 50 سـانتیمتر و سـن 8 تـا 12 سـال در محـدوده مناطـق 3، 6 

و 11 در خیابـان ولـی عصـر )عـج( غـرس خواهـد شـد.وی گفـت: 
ایـن درختـان بـه صـورت ریشـه و روت بـاب شـده با حجم ریشـه 
مناسـب و خـاک کافـی در گودال هـای آماده نگه داری می شـود و 
تـا پایان سـال جـاری کاشـته خواهد شـد. خیابان ولیعصـر )عج( 
بلندتریـن خیابـان مشـجر تهران و خاورمیانه به شـمار مـی رود که 
بـا حـدود 18 کیلومتـر طـول از میـدان راه آهن در جنـوب تا میدان 
تجریـش در شـمال پایتخـت امتـداد دارد. ایـن خیابـان در سـال 
1318 احـداث شـد و پیـش از انقاب اسـامی، خیابـان پهلوی نام 
داشـت. ایـن خیابـان بـه دلیـل آنکـه بـا 60 هـزار درخـت چنـار در 
دو سـوی آن پوشـیده شـده بـود و شـمال و جنـوب پایتخـت را به 
یکدیگـر وصـل مـی کنـد، شـهرتی جهانـی دارد.خیابـان ولـی عصر 
)عـج( بـه دلیـل ویژگـی هـای منحصـر بـه فـرد خویـش از جمله 
درختـان معـروف چنـار،  مراکـز خریـد بـزرگ، پارک هـای عمومی، 
رسـتوران ها، موزه هـا، مراکـز فرهنگـی و دفاتر ملـی و بین المللی در 

سـال 1390 در فهرسـت آثـار ملـی ایران جـای گرفت.

ــازمان هواشناســـی  ــعه و پیـــش بینـــی سـ ــاون توسـ معـ
ـــرمای  ـــروز س ـــر ب ـــی ب ـــده مبن ـــار منتشرش ـــرد: اخب ـــام ک اع
ـــی هـــا نشـــان  ـــدارد و پیـــش بین ـــران صحـــت ن ـــی در ای قطب
مـــی دهـــد کـــه دمـــای هـــوا بـــه تدریـــج تـــا یکشـــنبه 
هفتـــه آینـــده آن هـــم در مناطـــق مرتفـــع و کوهســـتانی 
بیـــن 10 تـــا 12 درجـــه و مراکـــز اســـتان هـــا تـــا هفـــت 

ـــود. ـــی ش ـــال م ـــان ح ـــردتر از زم ـــه س درج
چنـــد روزی کـــه در ســـایت هـــای خبـــری مختلـــف 
ــروز  ــه بـ ــبت بـ ــود نسـ ــی شـ ــاهده مـ ــدارهایی مشـ هشـ
ســـرمای وحشـــتناک قطبـــی در ایـــران و اینکـــه دمـــای 
ــور 15  ــای کشـ ــتان هـ ــق و اسـ ــی از مناطـ ــوا در بعضـ هـ
تـــا 20 درجـــه ســـردتر خواهـــد شـــد. همچنیـــن در ایـــن 
ــتانی 100  ــق کوهسـ ــه در مناطـ ــت کـ ــده اسـ ــا آمـ خبرهـ
ـــخ  ـــر ی ـــد و خط ـــی ده ـــترده رخ م ـــی گس ـــخ زدگ ـــد ی درص
زدگـــی و قطـــع گاز در خطـــوط بســـیار بـــاال اســـت؛ بـــر 
همیـــن اســـاس آن دســـته از هموطنـــان کـــه در مناطـــق 
کوهســـتانی و سردســـیر کشـــور ســـکونت دارنـــد از قبـــل 
ـــاده  ـــای گازی را آم ـــاری ه ـــر از بخ ـــی غی ـــایل گرمایش وس
ــار  ــع گاز دچـ ــا قطـ ــه بـ ــه در مواجهـ ــند کـ ــته باشـ داشـ

ــوند. ــکل و زحمـــت نشـ مشـ
ـــگار  ـــرای خبرن ـــاره ب ـــن ب ـــنبه در ای ـــد آزادی روز پنجش مجی
ـــور  ـــای کش ـــنبه دم ـــا یکش ـــه ت ـــح داد ک ـــا توضی ـــی ایرن علم
ــای  ــش هـ ــژه در بخـ ــه ویـ ــور بـ ــق کشـ ــی مناطـ در برخـ
ـــه  ـــا ن ـــود ام ـــی ش ـــی م ـــای کنون ـــردتر از دم ـــتانی س کوهس

ـــه  ـــت درج ـــا هف ـــت ت ـــه در نهای ـــردتر بلک ـــه س ـــا 20 درج ت
ـــود. ـــم ب ـــاهد خواهی ـــی را ش ـــای فعل ـــردتر از دم س

ــای  ــروز دمـ ــال امـ ــوان مثـ ــه عنـ ــت: بـ ــار داشـ وی اظهـ
ـــنبه  ـــه یکش ـــر اســـت ک ـــر صف ـــه زی ـــا 16 درج ـــهرکرد 15 ت ش
ـــود  ـــد ب ـــان خواه ـــا در نوس ـــن دم ـــز همی ـــده نی ـــه آین هفت
ــه  ــا اینکـ ــود. یـ ــه ســـردتر شـ ــه مثـــا 20 درجـ ــه اینکـ نـ
تبریـــز 12 تـــا 13 درجـــه زیـــر صفـــر، اردبیـــل حـــدود 9 
ـــر  ـــر صف ـــه زی ـــان 13 درج ـــر و زنج ـــر صف ـــه زی ـــا 10 درج ت
ـــر  ـــه زی ـــا 9 درج ـــدود 8 ت ـــان ح ـــا االن زنج ـــود مث ـــی ش م
ـــی  ـــر م ـــر صف ـــه زی ـــه 13 درج ـــنبه ب ـــه یکش ـــت ک ـــر اس صف
رســـد، یـــا دمـــای تهـــران تـــا یکشـــنبه 2 تـــا 3 درجـــه 
کـــم و زیـــاد مـــی شـــود، در واقـــع اکنـــون نیـــز دمـــای 
ـــن در  ـــت؛ بنابرای ـــن نیس ـــر از ای ـــی کمت ـــهرها خیل ـــن ش ای
ـــش  ـــم پی ـــی شـــوند. آن ه ـــت درجـــه ســـردتر م ـــت هف نهای
بینـــی شـــده کـــه ایـــن افزایـــش دمـــا در بخـــش هـــای 

کوچکـــی از شـــمال غـــرب رخ دهـــد.
ـــم  ـــدان خواهی ـــود یخبن ـــی ش ـــه م ـــه گفت ـــاره اینک آزادی درب
ـــم و  ـــدان داری ـــم یخبن ـــن االن ه ـــت: همی ـــز گف ـــت نی داش
ـــرمای  ـــا س ـــود ام ـــی ش ـــور م ـــب وارد کش ـــز از قط ـــرما نی س

ـــت.  ـــی نیس ـــتناک قطب وحش
ــازمان هواشناســـی  ــعه و پیـــش بینـــی سـ ــاون توسـ معـ
ـــا  ـــد دم ـــی ده ـــان م ـــا نش ـــی ه ـــش بین ـــرد: پی ـــد ک تاکی
ـــردتر از آن  ـــه س ـــت درج ـــدود هف ـــا ح ـــتان ه ـــز اس در مراک
دمایـــی اســـت کـــه امـــروز دارنـــد امـــا نـــه 20 درجـــه، 

ــی  ــه در برخـ ــد کـ ــی گویـ ــا مـ ــی مـ ــش بینـ ــه پیـ البتـ
مناطـــق مرتفـــع و مناطـــق کوهســـتانی در نهایـــت تـــا 12 

درجـــه ســـردتر شـــود.  
ـــروز  ـــت: ام ـــور گف ـــا در کش ـــی ه ـــوه بارندگ ـــاره نح وی درب
ــان،  ــهر، کرمـ ــارس، بوشـ ــای فـ ــتان هـ ــنبه در اسـ پنجشـ
خراســـان رضـــوی، خراســـان جنوبـــی، خراســـان شـــمالی 
و کردســـتان بـــارش داریـــم بعـــد از آن بـــارش هـــا بـــه 
ـــوردار  ـــادی برخ ـــدت زی ـــه از ش ـــی رود ک ـــان م ـــمت کرم س

ـــه  ـــت، جمع ـــد داش ـــیابی خواه ـــت س ـــود و حال ـــد ب خواه
در سیســـتان و بلوچســـتان، کرمـــان، هرمـــزگان و شـــمال 

غـــرب همچنـــان بارندگـــی داریـــم. 
آزادی افـــزود: بـــارش هـــا تـــا شـــنبه در شـــمال غـــرب و 
ـــا کاســـته  ـــارش ه ـــه دارد و یکشـــنبه از شـــدت ب ـــرب ادام غ
ـــق  ـــنبه مناط ـــنبه و دوش ـــه یکش ـــوری ک ـــه ط ـــود؛ ب ـــی ش م
ــور  ــمال کشـ ــط شـ ــتند و فقـ ــاران هسـ ــر بـ ــی درگیـ کمـ

ـــود. ـــد ب ـــی خواه باران

ــر زمســتان گذران  ــده مهاج ــه پرن ــا قطع ــرگ مشــکوک صده م
ــدران  ــرق مازن ــه در ش ــی میانکال ــاالب بین اللمل ــدوده ت در مح
ــت  ــط زیس ــتداران محی ــی و دوس ــردم بوم ــی م ــبب نگران س

شــده اســت.
منابــع محلــی در تمــاس بــا خبرنــگار ایرنــا گفته انــد کــه الشــه 
ــاالب  ــی و خشــکی ت ــروز در محــدوده آب ــدگان از دی ــرده پرن م
میانکالــه مشــاهده شــده و هــم اکنــون گروههــای دامپزشــکی 
و محیطزیســت اســتان ســرگرم جمــع آوری الشــه هــا هســتند.

ــات  ــگاه حی ــاب پناه ــا احتس ــه ب ــی میانگال ــن الملل ــاالب بی ت

بروز سرمای قطبی در ایران صحت ندارد
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قلعه گنج بیشترین سیل زدگی را در 
جنوب شرق کشور داشته است

مشاهده گربه وحشی در منطقه 
حفاظت شده »باشگل«

اقیانوسـیه  و  آسـیا  مرکـز 
مدیریـت  توسـعه  بـرای 
)اپدیـم(  بایـا  اطاعـات 
امـور  وزارت  درخواسـت  بـه 
خارجـه، نقشـه های سـیل در مناطـق جنـوب کشـور را 
تهیـه کـرد و نشـان داد که قلعه گنج در جنوب اسـتان 
کرمـان بیـش از سـایر مناطق دچار سـیل زدگی شـده 

اسـت.
روابـط عمومـی سـازمان  پنجشـنبه  روز  بـه گـزارش 
مـاه  دی  سـیلی کـه  از  پـس  نقشـه برداری کشـور، 
امسـال در اسـتان های کرمان، سیسـتان و بلوچستان 
تـا  اپدیـم خواسـت  از  امـور خارجـه  وزارت  داد،  رخ 
نسـبت بـه تهیه نقشـه های سـیل ایـن مناطـق اقدام 

. کند
مدیریـت  توسـعه  بـرای  اقیانوسـیه  و  آسـیا  مرکـز 
اطاعـات بایـا )اپدیـم(، نقشـه های مناطـق تحـت 
تأثیـر سـیل اخیـر را بـا اسـتفاده از تصاویـر پـردازش 

سـنتینل   ،MODIS مودیـس  ماهواره هـای  شـده 
SENTINEL و لندسـت LANDSAT 8 تهیـه کـرده 

اسـت.
مصطفـی محقـق هماهنـگ کننـده ارشـد اپدیـم، در 
ایـن بـاره گفـت: پـردازش اولیـه تصاویـر بـه دسـت 
آمـده از مناطـق سـاحلی کنـارک و چابهـار، از تاثیرات 
بالقـوه در ایـن مناطـق خبـر می دهـد و بخش هایـی 
از ایـن مناطـق پتانسـیل ایجـاد سـیاب را دارنـد. به 
گفتـه وی، نقشـه های تهیـه شـده از مقایسـه تصاویر 
ماهـواره ای پـردازش شـده قبـل و بعـد از سـیل بـه 
دسـت آمده انـد و بـر همیـن اسـاس پهنـه و وسـعت 
مناطـق تحـت تاثیـر سـیل در اسـتان های کرمـان و 
سیسـتان و بلوچسـتان مشخص شـده است، آخرین 
اطاعـات بـه دسـت آمـده از ایسـتگاه های ماهواره ای 
در تاریـخ 17 ژانویـه مصـادف بـا 27 دی مـاه و چنـد 
روز پـس از وقـوع سـیل در جنـوب کشـور اخـذ شـده 

است.

کل  اداره  بانــان  محیــط 
حفاظــت محیــط زیســت 
ــار  ــن ب قزویــن بــرای اولی
موفــق بــه ثبــت و شــکار 
تصاویــری از گربــه وحشــی در منطقــه حفاظــت 

باشــگل شــدند. شــده 
احمــد زارعــی رییــس اداره حفاظــت محیــط زیســت 
شهرســتان تاکســتان بــا اعــام ایــن خبــر گفــت: بــا 
نصــب دوربیــن تلــه ای توســط محیطبانــان منطقــه 
ــده،  ــه ش ــر گرفت ــگل و تصاوی ــده باش ــت ش حفاظ
اولیــن مشــاهده گربــه وحشــی در منطقــه حفاظــت 

شــده باشــگل تاییــد و بــه ثبــت رســید.
ــی 45  ــه  وحش ــدن گرب ــول ب ــرد: ط ــح ک وی تصری
ــت  ــا هش ــه ت ــن س ــت و بی ــانتی متر اس ــا 80 س ت

کیلوگــرم وزن دارد.
ایــن مســوول یــادآور شــد: گربــه وحشــی از اجــداد 
گربــه اهلــی بــه  شــمار می آیــد و جثــه ای  بزرگ تــر از 

نــوع اهلــی دارد و ایــن نــوع از گربــه ســان بــه دلیــل 
ــوع اهلــی اش در طــرح و  ــا ن احتمــال جفتگیــری ب
رنــگ و جثه هــای متفاوتــی دیــده می شــود و مثــل 

ــه اهلــی "میومیــو" می کنــد. گرب
 زارعــی ادامــه داد: از خانــواده گربــه ســانان در ایــران 
هشــت گونــه شــامل پلنــگ، یوزپلنــگ، ســیاهگوش، 
کاراکال، گربــه جنگلــی، گربــه شــنی، گربــه پــاالس و 

گربــه وحشــی زیســت مــی کننــد.
 در اســتان قزویــن نیــز تاکنــون حضــور چهــار گونــه 
از خانــواده گربــه ســانان شــامل پلنــگ، ســیاهگوش، 

گربــه جنگلــی  و گربــه وحشــی ثبــت شــده اســت.
ــاحت 25  ــا مس ــگل ب ــده باش ــت ش ــه حفاظ منطق
ــه هشــت کیلومتــری  ــاری در فاصل هــزار و 198 هکت
شــمال غربــی شهرســتان تاکســتان و در دامنــه 
ــده و  ــع ش ــزی واق ــرز مرک ــوه الب ــته ک ــی رش جنوب
قلمــرو زیســتی گســترده ای از گونــه هــای وحشــی 
ــت.  ــو و ...اس ــش و آه ــوچ، می ــون ق ــا ارزش چ ب

پسماند های پزشکی در اردبیل بی خطرسازی می شوند
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اردبیل گفت: با مشارکت بخش خصوصی نسبت به بی 
خطرسازی پسماند های پزشکی مراکز خصوصی اقدام می شود.

گزارش
ایرنا

رها سازی 
حواصیل بزرگ 
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کل و بز وحشی در کوه های اشنویه مشاهده شدحیا

ــرای  ــی ب ــز وحش ــا ارزش کل و ب ــم و ب ــه مه گون
ــای  ــر در کوه ه ــه اخی ــی 2 ده ــار ط ــتین ب نخس

ــد. ــاهده ش ــنویه مش ــتان اش شهرس
ــش  ــات وح ــور حی ــر ام ــارت ب ــس اداره نظ ریی
اداره کل حفاظــت محیــط زیســت آذربایجان غربــی 

ــت: روز  ــا گف ــگار ایرن ــه خبرن ــوص ب ــن خص ــنبه در ای پنج ش
ــق مشــاهده می شــد  ــز وحشــی در بیشــتر مناط ــه کل و ب گون
ــق  ــه در مناط ــن گون ــون ای ــه 1370 تاکن ــال های ده ــا از س ام

بــود. نشــده  مشــاهده  اشــنویه  کوهســتانی 
از  یکــی  بــز وحشــی  و  اضافــه کــرد: کل  یوســفی  امیــد 
گونه هــای مهــم و بــا ارزش از لحــاظ تنــوع زیســتی بــوده 
ــه  ــد ک ــان می ده ــه نش ــن منطق ــه در ای ــن گون ــاهده ای و مش
ــه وحشــی، گــرگ  احتمــال وجــود ســایر گونه هــا از جملــه گرب

و شــغال وجــود دارد.
وی پیش بینــی کــرد کــه ایــن گونــه بــا ارزش از مناطــق 
ــرزی  ــوار م ــمت ن ــه س ــه ب ــراق و ترکی ــمال ع ــتانی ش کوهس
مهاجــرت کــرده باشــد و ایــن امــر وجــود امنیــت و مهیــا بــودن 
شــرایط زیســتی مناســب بــرای حیــات پســتاندارانی ماننــد کل 

ــز وحشــی باشــد. و ب
ــه  ــی ب ــز وحش ــت کل و ب ــر، جمعی ــال حاض ــزود: در ح وی اف
حــدود 6 هــزار راس در اســتان می رســد کــه نزدیــک بــه 
ــلماس  ــتان از س ــرزی اس ــق م ــزار راس آن در مناط ــار ه چه
ــا سردشــت و 2 هــزار و 500 راس در منطقــه حفاظــت شــده  ت

مــراکان در شهرســتان خــوی زیســت می کننــد.
اداره کل  وحــش  حیــات  امــور  بــر  نظــارت  اداره  رییــس 
کــرد:  اضافــه  آذربایجان غربــی  زیســت  محیــط  حفاظــت 
ــوران  ــکار جان ــه ش ــد، هرگون ــکار و صی ــن ش ــاس قوانی ــر اس ب
وحشــی در معــرض انقــراض ممنــوع بــوده و متخلفــان عــاوه 
ــز  ــس نی ــازات حب ــه مج ــدی ب ــم نق ــه جرائ ــت ب ــر محکومی ب

می شــوند. محکــوم 
ــت  ــی اس ــز کوه ــه ای از ب ــز )Capra aegagrus( گون کل و ب
ــد  ــه شــاخ های بلن ــده می شــود ک ــر آن »کل« نامی ــوع ن ــه ن ک
ــن پســتاندار  ــد و گســتره زیســتی ای ــدی دارن و شمشــیر مانن
ــه را  ــه و خاورمیان ــیای میان ــا آس ــر ت ــیای صغی ــا و آس از اروپ

شــامل می شــود.
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فرمانـده یـگان حفاظـت محیط زیسـت گفـت: 75 
درصـد ناوگان حفاظت  محیط  زیسـت کشـور شـامل 
موتورسـیکلت و خودرو فرسـوده و نیازمند بازسـازی 

است.
سـرهنگ جمشـید محبـت خانـی روز چهارشـنبه در گفـت و گـو 
بـا ایرنـا ابـراز داشـت: نوسـازی نـاوگان حفاظـت محیط زیسـت 
نیازمنـد تامیـن اعتبـار اسـت و امیـد اسـت در اعتبارات سـال 99 

ایـن بخـش بـه طـور ویـژه مـورد توجـه قـرار بگیرد.
وی ادامـه داد: مسـیرهای حـوزه مدیریت حفاظت محیط زیسـت 
اغلـب مسـیرهای خاکـی و سـخت عبور اسـت که همین مسـیرها 

بـر کاهـش طول عمر نـاوگان موثر اسـت.
فرمانده یگان حفاظت محیط زیسـت کشـور یادآور شـد: 2 سـال 
گذشـته 70 دسـتگاه خودروهـای شاسـی بلند بـه منظور نوسـازی 
نـاوگان یـگان حفاظت محیط زیسـت خریـداری شـد، و این رویه 

باید اسـتمرار یابد.
وی بیـان کـرد: نـاوگان فرسـوده قـدرت تحـرک در پیشـگیری از 
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نهضــت ترجمــه ایــن تقســیم بنــدی را پذیرفتیــم و 
ــم دوم  ــوان معل ــه  عن ــی ب در اندیشــه اســامی، فاراب
دایــره علــوم را بــا پذیــرش تقســیم بنــدی ارســطویی 

ــترش داد.  گس
وی اضافــه کــرد: بــر ایــن بنیــاد مــا در اندیشــه 
عرصــه  شــمول  بیــان  در  و  اســامی   - ایرانــی 
فرهنــگ، تقســیم بنــدی یونانــی و ایرانــی را توامــان 
در نظــر مــی گیریــم، از ایــن رو جغرافیــا هــم بحثــی 
انکارناپذیــر در فرهنــگ مــا اســت، بــه همیــن جهــت 
ــره  ــا و پاسداشــت چه ــه جغرافی ــه توجــه ب اســت ک
ــای  ــز در فعالیت ه ــران نی ــه در ای ــن عرص ــاز ای ممت

ــرد.  ــرار می گی ــی ق ــر فرهنگ ــار و مفاخ ــن آث انجم
رییــس انجمــن آثــار و مفاخــر فرهنگــی، گفــت: 
ــه  ــی عاشــقی اســت ک ــم اســتاد کردوان ــت مه خصل
در نــوع خــود فوق العــاده اســت و بــه همیــن جهــت 
اســت کــه ایشــان اعتبــار باالیــی در ایــران و جهــان 

دارد. 

کردوانی انسانی وظیفه شناس است
و  تاریــخ  گــروه  اســتاد  خضــری،  احمدرضــا 
ــی  ــان خاطرات ــا بی ــران ب ــل دانشــگاه ته تمــدن مل
ــک  ــوان ی ــه عن ــن ب ــت: م ــی گف ــز کردوان از پروی
ــوده ام و  ــی ب ــت کردوان ــکار و دوســت در خدم هم

از هیــات رییســه دانشــگاه  نیابــت  بــه  امــروز 
تهــران بــه ایــن بزرگداشــت آمــده ام. کردوانــی  از 
ــم  ــن مایی ــت و ای ــاز اس ــت بی نی ــم نکوداش مراس

کــه دیــن خــود را بــه او ادا می کنیــم.
ــی  ــل کردوان ــال های تحصی ــه س ــاره ب ــا اش وی ب
وظیفه شــناس  انســانی  اضافــه کــرد: کردوانــی 
کم فروشــی  علمــی  کار  کنــار  در  کــه  اســت 
ــن  ــر کاری ممک ــی در ه ــون کم فروش ــد چ نمی کن
ــم  ــون عل ــرد چ ــه نک ــم معامل ــت، او در کار عل اس
ــائل  ــر مس ــگاه در براب ــت. دانش ــردار نیس معامله ب
ــران امــروز  جامعــه مســوول اســت و دانشــگاه ته

بــه ایــن مســوولیت می پــردازد.
زندگــی  از  زیــادی  بخــش  افــزود:  خضــری 
بــه  چــون  اســت؛  گذشــته  کویــر  در  کردوانــی 
کارش عشــق مــی ورزد. او فــردی حســاس اســت 
دنبــال  دقــت  بــا  را  اجتماعــی  مشــکات  کــه 
می کنــد، او یــک وطــن دوســت واقعــی اســت. او 
ــی  ــت. کردوان ــدرن اس ــی م ــذار کویرشناس بنیان گ
ــه  ــرده ک ــاک ک ــوزه آب و خ ــی در ح پژوهش های
ــم  ــروز می بینی ــه ام ــی ک ــر اســت. موضوعات بی نظی
طــای نــاب اســت. عشــق بــه کاری کــه در او 
زنــده  عاشــق  نشــانه های  از  یکــی  دارد  وجــود 
ــه موجــب شــادی انســان  اســت. عشــق اســت ک

. د می شــو

دغدغه کردوانی کویر اســت
ــکده  ــی دانش ــات علم ــو هی ــزی، عض ــم عزی قاس
ــابق  ــجوی س ــران و دانش ــگاه ته ــای دانش جغرافی
پرویــز کردوانــی دربــاره او گفــت: کردوانــی بــا 
ــی  ــرد. او یک ــورد می ک ــدر برخ ــک پ ــد ی ــا مانن م
ــته  ــده در رش ــناخته ش ــتادان ش ــن اس از بزرگتری
او  شــهرت  دلیــل  مهم تریــن  اســت.  جغرافیــا 
ایــن اســت کــه سرتاســر وجــود اســتاد سرشــار از 

ــت.  ــه کار اس ــق ب عش
ــه  ــی ب ــط بیابان ــک محی ــزود: او در ی ــزی اف عزی
زمینــه  در  تحقیــق  بــه  همــواره  و  آمــده  دنیــا 
اســت.  پرداختــه  ایــران  کویــر  و  بیابان هــا 
کردوانــی در مســائل علمــی حساســیت باالیــی 
نظرهــای  اظهــار  زمینــه کویرشناســی  در  و  دارد 

زیــادی کــرده اســت.
ــاله   ــگاه مس ــه داد: ن ــا ادام ــتاد جغرافی ــن اس ای
ــردد  ــی او برمی گ ــگاه مدیریت ــه ن ــتاد ب ــور اس مح
مســائل  اســت.  داشــته  جوانــی  دوران  از  کــه 
ــه اســت.  ــرای او همیشــه دغدغ محیطــی کشــور ب
بســیاری از همــکاران مــا دغدغــه نوشــتن مقــاالت  
ــر،  ــی کوی ــر کردوان ــه دکت ــا دغدغ ــد، ام ISI دارن
بیابــان، مــردم و مشــکات آن هاســت و هرگــز بــه 

ــت. ــوده اس ــی نب ــدارج علم ــر م فک
ــائلی  ــا مس ــروز ب ــفانه ام ــرد: متاس ــه ک وی اضاف
ماننــد ســیل و زلزلــه مواجــه هســتیم امــا جامعــه 
کردوانــی  نمی کنــد.  مراجعــه  متخصصیــن  بــه 
ــت  ــرده اس ــاره ک ــته را پ ــن پوس ــع ای ــدون توق ب
و دربــاره کویــر و بیابان هــای ایــران نظراتــی را 
مطــرح می کنــد کــه پشــتکار او در ایــن زمینــه 

ــت.          ــتودنی اس س

فریده گلبو، 
داستان نویس، پژوهشگر 

و همسر پرویز کردوانی، 
گفت: افرادی که زندگی 
اجتماعی خاصی دارند 

این زندگی بر روند 
زندگی خصوصی آن ها 
تاثیرگذار است. در این 

فضا قوی ترین عنصری 
که در ذهن همه ماست 

زمان است که حرکت 
می کند. هدف کردوانی، 

هدفی قابل رویت است. 
او در حوزه علم خودش 
سعی کرد ناهنجارهایی 

که دست اندرکاران انجام 
می دهند کشف کند، به 

خودآگاهی برسد و در راه 
حل آن بکوشد.  

کردوانی با عشق به جغرافیا کار می کند
مراسم بزرگداشت  پرویز کردوانی، استاد دانشگاه تهران ،کویرشناس و چهره ماندگار در عرصه جغرافیا برگزار شد

ــر زمســتان گذران  ــده مهاج ــه پرن ــا قطع ــرگ مشــکوک صده م
ــدران  ــرق مازن ــه در ش ــی میانکال ــاالب بین اللمل ــدوده ت در مح
ــت  ــط زیس ــتداران محی ــی و دوس ــردم بوم ــی م ــبب نگران س

شــده اســت.
منابــع محلــی در تمــاس بــا خبرنــگار ایرنــا گفته انــد کــه الشــه 
ــاالب  ــی و خشــکی ت ــروز در محــدوده آب ــدگان از دی ــرده پرن م
میانکالــه مشــاهده شــده و هــم اکنــون گروههــای دامپزشــکی 
و محیطزیســت اســتان ســرگرم جمــع آوری الشــه هــا هســتند.
ــات  ــگاه حی ــاب پناه ــا احتس ــه ب ــی میانگال ــن الملل ــاالب بی ت

ــر  وحــش حــدود 68 هــزار هکتــار مســاحت دارد کــه افــزون ب
40 هــزار هکتــار از ایــن مســاحت را تــاالب بیــن المللــی تشــکیل 
ــرق  ــهر در ش ــتان بهش ــه از شهرس ــه ک ــن منطق ــد. ای ــی ده م
ــداد  ــرون در غــرب اســتان گلســتان امت ــا اینجــه ب ــدران ت مازن
مــی یابــد و ســاالنه پذیــرای حــدود یــک میلیــون و 500 هــزار 
بــال پرنــده از 130 تــا 150 گونــه مختلــف اســت در فصــل هــای 

ــژه زمســتان اســت. مختلــف بوی
اردک سرســبز و ســرحنایی ، اردک تــاج دار ، مرگوس هــا ، غــاز 
خاکســتری و پیشــانی ســفید و قوهــا و پلیکان هــا مهــم تریــن 

گونــه از پرنــدگان مهاجــر در ایــن تــاالب بیــن المللــی محســوب 
ــاکان کوچــک، اردک  ــن اردک تاجــدار، ب مــی شــوند . همچنی
سرســفید، مرگــوس بــزرگ، ســنقر تاالبــی، زنبــور خــوار، ســنقر 
ــازرد،  ــاز پ ــک، غ ــم، طاووس ــنگ چش ــه، س ــتری، دلیج خاکس
عــروس غــاز، گیانشــاه، قــار، پــرال، کاکایــی، پرســتوی دریایــی، 
ــدگان  ــز پرن ــوی کوچــک و چرخ ریســک دم دراز نی بحــری، پیغ
بومــی ایــن منطقــه هســتند کــه در صــورت شــیوع بیمــاری کــه 
ــر  ــرض خط ــی اســت ، در مع ــای محل ــی ه ــه زن ــی از گمان یک

قــرار گرفتــه انــد.
مدیــرکل محیــط زیســت مازنــدران در گفــت و گــو بــا خبرنــگار 
ــدگان مهاجــر  ــد مــرگ مشــکوک تعــدادی از پرن ــا تایی ــا ب ایرن
ــه  ــته الش ــت : از روز گذش ــه ، گف ــذران در میانکال ــتان گ زمس
ــی  ــن الملل ــاالب بی ــر در ت ــدگان مهاج ــادی از پرن ــدادی زی تع
میانکالــه از ســوی نیروهــای حفاظــت محیطزیســت مســتقر در 

ــه مشــاهده شــد. منطق
ــه محــض مشــاهده  ــزود : ب ــی اف حســینعلی ابراهیمــی کارنام
ــت مــرگ و امحــاء  ــرای شناســایی عل ــدگان، ب ــن پرن الشــه ای
الشــه ، گروهــی از نیروهــای دامپزشــکی و یــگان حفاظــت 
ــان کار  ــه همزم ــدند ک ــزام ش ــه اع ــه منطق ــت ب ــط زیس محی
نمونــه بــرداری از الشــه پرنــدگان و امحــاء آنهــا بــرای جلوگیــری 

ــت. ــرار گرف ــدگان در دســت اجــرا ق ــه ســایر پرن از ســرایت ب
وی گفــت : در شــرایط فعلــی تــا قبــل از مشــخص شــدن 
ــورد  ــچ اظهارنظــری در م ــوان هی ــی ت ــری نم ــه گی نتیجــه نمون

ــان  ــرداری و بی ــه ب ــدگان داشــت و نمون ــن پرن ــرگ ای ــت م عل
ــرار  ــه دامپزشــکی اســتان ق ــه وظیف ــز در حیط ــرگ نی ــت م عل

دارد.

مرگ مشکوک 
مدیــرکل دامپزشــکی مازنــدران نیــز مــرگ دســتجمعی تعــدادی 

از پرنــدگان مهاجــر را " مشــکوک " توصیــف کــرد.
ــم  ــت : ه ــا گف ــگار ایرن ــه خبرن ــی ب ــین رضوان ــر سیدحس دکت
ــرداری از الشــه  ــه ب ــون نیروهــای دامپزشــکی ســرگرم نمون اکن
پرنــدگان هســتند و تعــدادی از نمونــه هــا بــه آزمایشــگاه 

ــت. ــده اس ــال ش ارس
ــه  ــل از مشــخص شــدن نتیجــه نمون ــا قب ــرد : ت ــه ک وی اضاف
گیــری هــر گونــه اظهــار نظــر پیرامــون نــوع بیمــاری یــک گمانــه 
زنــی غیــر مســتند اســت کــه مــی توانــد نگرانــی مــردم را بــه 
ــز  ــه گیــری نی ــرای نتیجــه نمون ــد ب ــال داشــته باشــد و بای دنب

ــد. حداقــل تــا روز شــنبه پنجــم بهمــن منتظــر مان
رضوانــی اظهــار داشــت : آن کــه قابــل گمانــه زنــی اســت ایــن 
ــزا ،  ــت آنفلوان ــه عل ــد ب ــی توان ــدگان م ــن پرن ــرگ ای ــه م ک
ــد  ــری باش ــل دیگ ــر عام ــمومیت و ه ــی مس ــل و حت نیروکاس
ــه  ــرداری هم ــه ب ــه نمون ــدن نتیج ــخص ش ــا مش ــا ب ــی تنه ول
ــدران  ــرکل دامپزشــکی مازن ــد شــد. مدی ــز مشــخص خواه چی
ــرای جمــع  ــد کــرد کــه تمامــی اقدامــات الزم ب ــن تاکی همچنی
آوری و بیــن بــردن الشــه پرنــدگان انجــام شــده تــا چنــان چــه 
ــری شــود. ــاری باشــد ، از شــیوع آن جلوگی ــرگ بیم ــت م عل

مرگ مشکوک پرندگان مهاجر
 در تاالب میانکاله

مدیـرکل حفاظـت محیـط زیسـت مازنـدران بـا اشـاره به رهاسـازی 
فاضـاب هـا بـه دریـا گفت: بـا توجه به شـرایط موجود اگـر پاژهای 
تفریحـی و خدماتـی طـی دو مـاه پایانـی سـال نسـبت بـه رفـع 
آلودگـی اقـدام نکننـد بـرای عیـد قابـل بهـره بـرداری نخواهنـد بود.

طـی سـال های گذشـته خبرهایی مبنـی بر ورود فاضـاب در دریای 
خـزر اعـام شـد کـه نگرانی هایی به دنبال داشـته اسـت که بخشـی 
از ایـن فاضـاب هـا مربـوط بـه پاژهـای تفریحـی و خدماتـی در 

حاشـیه سـاحل دریا اسـت.
طـی سـه سـال اخیر هشـدارهایی مبنـی بـر پرهیـز از ورود فاضاب 

هـا بـه دریـای خـزر داده شـد ولـی باز هـم این ماجـرا ادامـه دارد.
ورود فاضـاب بـه دریـای خـزر بـه حـدی رسـیده کـه بحث شـناگاه 
هـای آلـوده مطـرح شـده و بـه دنبـال آن پایـش های فصلـی برای 
شـناگاه هـا مطـرح شـده بـه طوری کـه آلودگـی برخی از شـناگاه ها 
بـه حـد بحرانـی و وضعیـت قرمـز رسـیده و در فصـل گـرم سـال که 
زمـان اسـتفاده مـردم از شـناگاه هـا اسـت در سـال هـای اخیـر بـه 

دلیـل بـاال بـودن بـار آلودگی تعطیـل اعام شـدند.
مدیـرکل حفاظـت محیط زیسـت مازنـدران در این بـاره در گفت وگو 
بـا فـارس، اظهـار کـرد: با بررسـی هـا و پایش هـای انجام شـده در 
ارتبـاط بـا ورود منابـع آالینـده بـه دریـای خـزر، یکـی از ایـن منابـع 
ورود فاضـاب هـای پاژهـا بوده اسـت کـه در این زمینـه اخطارها و 

هشـدارهای متعددی داده شـده اسـت.
حسـینعلی ابراهیمـی کارنامی افـزود: با توجه به شـرایط موجود اگر 
پاژهـای تفریحـی و خدماتـی طـی دو مـاه پایانـی سـال نسـبت به 
رفـع آلودگـی اقـدام نکنند برای عید قابـل بهره بـرداری نخواهند بود.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه پایـش هـای زیسـت محیطـی بـه صـورت 
جـدی در دسـتور کار قـرار دارد، خاطرنشـان کـرد: اگـر ایـن واحدهـا 
نسـبت بـه احـداث تصفیـه خانـه فاضـاب اقـدام نکننـد تعطیـل 

خواهنـد شـد.

احتمال تعطیلی پالژهای 
ساحل خزر

خبر
جای خالی دامپزشک حیات 

وحش در کشور
یــک دامپزشــک در واکنــش بــه مــرگ یــک 
قــاده ببــر در بــاغ وحــش صفادشــت اظهــار کــرد: 
بــرای  دامپزشــکی  تخصــص  هنــوز  متاســفانه 
ــن کار  ــه متخصــص ای ــرادی هــم ک ــم و اف ــران نداری ــات وحــش« در ای »حی
ــی در  ــام محب ــه روز کرده اند.پی ــود را ب ــش خ ــی دان ــه شــکل تجرب ــتند ب هس
گفــت و گــو بــا ایســنا افــزود: تخصــص دامپزشــکی بــرای »حیــات وحــش« 
در ایــران نداریــم و افــرادی هــم کــه متخصــص در ایــن کار هســتند بــه شــکل 
تجربــی دانــش خــود را بــه روز کرده انــد و بــه علــت فقــدان دانــش تخصصــی 

ــویم. ــکل می ش ــار مش ــش دچ ــات وح ــان حی ــی در درم ــاال در مواقع ب
ــازمان  ــت و س ــت: دول ــه گف ــران در ادام ــکی ته ــتان دامپزش ــس بیمارس ریی
ــد  ــن مســاله ســرمایه گذاری کنن ــه ای ــد راجــع ب ــط زیســت بای حفاظــت محی
تــا تعــدادی متخصــص حیــات وحــش تربیــت کننــد عــاوه بــر آن الزم اســت 

ــی تخصصــی کشــور بیشــتر شــود. ــز درمان ــا مراک ــا ب ــاغ وحش ه ــاط ب ارتب
ــرورش  ــوان پ ــه حی ــرادی ک ــا و اف ــاغ وحش ه ــیاری از ب ــه داد: بس وی ادام
ــای  ــکی هزینه ه ــش دامپزش ــتفاده از دان ــه اس ــد ک ــور می کنن ــد تص می دهن
ــن هزینه هــا  ــه ممکــن اســت در زمــان حــال ای ــد البت آن هــا را بیشــتر می کن
افزایــش یابــد امــا انجــام ایــن کار موجــب می شــود کــه در بلندمــدت متحمــل 

ــوند ــی نش هزینه های
محبــی بــا اشــاره بــه اینکــه ببــری کــه در بــاغ وحــش صفادشــت تلــف شــده 
اســت حتــی اگــر صاحــب شــخصی داشــت جــزو ســرمایه های دامــی کشــور 
ــر  ــم آن بب ــه راحــت می گویی ــد اســت ک ــی ب محســوب می شــود، گفــت: خیل
تلــف شده اســت و بایــد تحقیــق کنیــم و بدانیــم چــرا ایــن اتفــاق افتاده اســت 

تــا بتوانیــم از رخــداد مجــدد آن جلوگیــری کنیــم.
 رییــس بیمارســتان دامپزشــکی تهــران بــا بیــان اینکــه کشــور ایــران بــر مبنــای 
کشــاورزی و علــم دامــداری بســیاری از مســائل اقتصــادی را جلــو برده اســت، 
گفــت: دانــش دامپزشــکی در ایــران در زمینــه »حیوانــات اقتصــادی و خانگی« 

بســیار بــاال اســت و می تــوان گفــت در منطقــه خاورمیانــه اول اســت.
وی ادامــه داد: بــه لحــاظ دســتگاه و فنــاوری نیــز کشــور ایــران در خاورمیانــه 
اول اســت. بــه عنــوان مثــال در بیمارســتان دامپزشــکی تهــران دســتگاه ام.آر.

ــتگاه  ــز دس ــران  نی ــگاه ته ــکی دانش ــکده دامپزش ــتان دانش آی و در بیمارس
ســی تــی اســکن موجــود اســت و در واقــع حداقــل یــک دســتگاه  داریــم تــا 
بتوانیــم بســیاری از حیوانــات را بررســی کنیم.رییــس بیمارســتان دامپزشــکی 
ــرد:  ــار ک ــارت اظه ــات در اس ــداری حیوان ــه نگه ــاره ب ــا اش ــه ب ــران در ادام ته
ــرم  ــه نظ ــرد. ب ــع ک ــارت را من ــات در اس ــداری حیوان ــاله نگه ــوان مس نمی ت
تئــوری حیوانــات در طبیعــت و نگــه داری آن هــا در اســارت دو تئــوری مختلــف 
هســتند و حیوانــی کــه در حیــات وحــش اســت بــا حیوانــی کــه دراســارت بــه 

ــوان مختلــف هســتند. ــوع حی ــد و دو ن ــا یکدیگــر فــرق دارن ــرد ب ســر می ب

حیات وحش

پایش 13 واحد صنعتی و تولیدی در بهارستان
رئیس اداره حفاظت محیط زیست بهارستان گفت: در راستای بررسی وضعیت محیط زیستی واحدهای مستقر در 

سطح شهرستان بهارستان، 13 واحد صنعتی و تولیدی مورد بازدید و پایش قرار گرفت.

رنا
 ای

س:
عک

معــاون توســعه مدیریــت، حقوقــی و امورمجلــس ســازمان 
حفاظــت محیــط زیســت بــا اشــاره بــه تصویــب الیحــه حمایــت 
از محیــط بانــان گفــت: در پــی تصویــب ایــن الیحــه فضــا بــرای 
شــکارچیان غیرمجــاز ناامــن می شــود و دیگــر هیــچ شــکارچی 
حــق تعــرض بــه منابــع ملــی و حقــوق نســل هــای آینــده کشــور 
را ندارد.اصغــر دانشــیان ضمــن تبریــک بــه جامعــه محیــط  بانــی 
ــان گفــت:  کشــور در پــی تصویــب الیحــه حمایــت از محیــط بان
ــب  ــه تصوی ــه در مرحل ــود ک ــادی ب ــان زی ــن الیحــه مــدت زم ای
قــرار دارد و بــا پیگیری هــای بــه عمــل آمــده در معاونــت 
توســعه مدیریــت، حقوقــی و امــور مجلــس و شــخص رییــس 
ــدگان  ــع نماین ــا رای قاط ــس ب ــی مجل ــن علن ــازمان در صح س
مــردم بــه تصویــب رســید و بــه شــورای محتــرم نگهبــان بــرای 
تاییــد، تقدیــم شــد.وی در خصــوص ایرادهــای شــورای نگهبــان 
بــه الیحــه قبلــی اظهارکــرد: متاســفانه مجلــس در الیحــه دولــت 
تصــرف انجــام و دو دســتگاه ســازمان حفاظــت محیــط زیســت 
و جنــگل هــا و مراتــع را بــه تمــام دســتگاه های اجرایــی تعمیــم 
داده بــود کــه باعــث ایــراد شــورای محتــرم نگهبــان شــد. پــس 
ــن دو  ــز ای ــه ج ــام دســتگاه ها ب از بررســی مجــدد و حــذف تم
ــردم  ــدگان م ــع نماین ــا رای قاط ــرف و ب ــا برط ــتگاه، ایراده دس

تصویــب شــد.
معــاون توســعه مدیریــت، حقوقــی و امورمجلــس ســازمان 
ــان  ــط بان ــوق محی ــوص حق ــت، در خص ــط زیس ــت محی حفاظ
ــی در  ــط بان ــر محی ــن الیحــه اگ ــب ای ــل از تصوی ــا قب ــت: ت گف
حیــن ماموریــت آســیبی بــه شــکارچی متخلــف وارد می کــرد و 
ــی مناســبی برخــوردار  ــد از حمایت هــای قانون ــا آســیب می دی ی
نبــود امــا امــروز بــا تصویــب ایــن الیحــه ایــن افــراد بــه عنــوان 
بهره منــد  قضایــی  حمایت هــای  از  دادگســتری  ضابطــان 

می شــوند.

با تصویب الیحه حمایت از 
محیط بانان فضا برای شکارچیان 

غیرمجاز ناامن می شود
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75 درصد ناوگان حفاظت محیط  زیست کشور  
فرسوده است

فرمانـده یـگان حفاظـت محیط زیسـت گفـت: 75 
درصـد ناوگان حفاظت  محیط  زیسـت کشـور شـامل 
موتورسـیکلت و خودرو فرسـوده و نیازمند بازسـازی 

است.
سـرهنگ جمشـید محبـت خانـی روز چهارشـنبه در گفـت و گـو 
بـا ایرنـا ابـراز داشـت: نوسـازی نـاوگان حفاظـت محیط زیسـت 
نیازمنـد تامیـن اعتبـار اسـت و امیـد اسـت در اعتبارات سـال 99 

ایـن بخـش بـه طـور ویـژه مـورد توجـه قـرار بگیرد.
وی ادامـه داد: مسـیرهای حـوزه مدیریت حفاظت محیط زیسـت 
اغلـب مسـیرهای خاکـی و سـخت عبور اسـت که همین مسـیرها 

بـر کاهـش طول عمر نـاوگان موثر اسـت.
فرمانده یگان حفاظت محیط زیسـت کشـور یادآور شـد: 2 سـال 
گذشـته 70 دسـتگاه خودروهـای شاسـی بلند بـه منظور نوسـازی 
نـاوگان یـگان حفاظت محیط زیسـت خریـداری شـد، و این رویه 

باید اسـتمرار یابد.
وی بیـان کـرد: نـاوگان فرسـوده قـدرت تحـرک در پیشـگیری از 

وقـوع جـرم را در عرصه هـای محیط زیسـت به یک سـوم کاهش 
 می دهـد و زمانـی کـه قـدرت تحـرک کاهش یابـد، پیشـگیری از 
جـرم نیـز کاهـش یافتـه و محیط زیسـت جوالنـگاه سـودجویان 

می شـود.
محبت خانـی تصریـح کـرد: کاهـش قـدرت در پیشـگیری از جرم 
آثـار سـوء و پیامدهـای غیرقابـل جبرانـی بـرای حیـات وحش و 

محیـط زیسـت خواهد داشـت.
فرمانـده یـگان حفاظـت محیـط زیسـت کشـور خاطرنشـان کـرد: 
تهیـه  بـرای  ریـال  میلیـارد   400 حـدود  سال گذشـته  و  امسـال 
بیـش از43 قلـم تجهیـزات ماننـد چراغ قـوه، جلیقـه ضدگلوله و 
ماشـین های شاسـی بلنـد تامین شـد و این تجهیـزات در اختیار 
گرفـت.  قـرار  اسـتان ها  در  محیط زیسـت  حفاظـت  یگان هـای 
فرمانـده یـگان حفاظـت محیـط زیسـت کشـور گفت: طبـق ماده 
یـک الیحـه تصویـب شـده در حمایـت از محیط بانان، شـعبه های 
ویـژه بـرای رسـیدگی بـه پرونـده محیط بانان تشـکیل و خـارج از 

نوبـت بـه ایـن پرونده هـا رسـیدگی می شـود.

ش
وح

ت 
گاندوهای رها شده به زیستگاه شان بازگردانده شدندحیا

رییس اداره محیط زیسـت سـرباز گفت: سـیاب 
سـبب  بلوچسـتان  و  جنـوب سیسـتان  در  اخیـر 
جابـه جایـی هشـت سـر گاندو از زیسـتگاه شـان 
شـده بـود که بـا تـاش نیروهـای یـگان حفاظت 
محیـط زیسـت بـه زیسـتگاه اصلـی شـان بازگردانـده شـدند.

بهـزاد دهـواری روز پنجشـنبه در گفـت وگـو بـا خبرنـگار ایرنـا 
اظهـار داشـت: همچنیـن سـه سـر گانـدو بـر اثـر سـیاب در 
جنـوب سیسـتان و بلوچسـتان زخمـی شـده بودنـد کـه هـم 
اینـک در حـال مـداو هسـتند.وی بیـان کـرد: بعـد از بارندگـی 
کـه در جنـوب سیسـتان و بلوچسـتان بـه وقوع پیوسـت حجم 
سـیاب و آورد رودخانـه بسـیار بـاال بـود کـه تـا حـد زیـادی 
باعـث تخریـب پوشـش گیاهـی در مسـیر رودخانـه و محدوده 
باهـوکات شـد و حتـی در بعضـی از مناطـق پوشـش گیاهی و 

درختـان کامـا قطـع شـده و از بیـن رفتـه اسـت.
رییـس اداره محیـط زیسـت سـرباز گفـت: برخـی از برکه های 
زیسـت گانـدو کـه پیـش از این برکه هـای دائمـی بودند پرآب 
شـده کـه ایـن امـر جابجایـی گاندوها را در برداشـته و سـیاب 

برکـه هـای جدیـدی نیـز ایجـاد کـرده امـا بـا توجـه بـه اینکـه 
هنـوز حجـم آب بـاال و هـوا سـرد اسـت و گاندوهـا در سـرما 
فعالیـت شـان محـدود مـی شـود کمتـر دیـده مـی شـوند و 
شـاید مخفـی باشـند.وی با اشـاره بـه اینکه هم اینـک گاندوها 
در زیسـتگاه اصلـی بـه سـختی مشـاهده مـی شـوند، افـزود: 
گاندوهـا در جریـان سـیاب تـاش مـی کنند خـود را از جریان 
اصلـی دور نگـه دارنـد و بـا توجه به اینکـه در حاشـیه رودخانه 
سـرباز کشـاورزی زیـاد انجام می شـود ایـن گاندوهـا اغلب به 
سـمت مـزارع کشـاورزی مـی رونـد زیـرا در ایـن مـزارع مقدار 
جریـان آب کندتـر و در آنجـا مـی تواننـد خـود را نگه داشـته تا 

فشـار آب کمتر شـود.
دهـواری بیـان کـرد: خوشـبختانه بـا ایـن بارندگـی ها مشـکل 
زیسـتگاه گاندوهـا از نظـر منابـع آبـی برطـرف شـده گرچـه تـا 
حـدودی برکـه هـای اصلـی تخریـب شـده امـا هنـوز دقیـق 
شـود گاندوهـا  هـوا گرمتـر  زمانـی کـه  و  نیسـت  مشـخصی 

مشـاهده مـی شـوند.



021-88019846

پیامک شما را درباره 6

این صفحه می خوانیم

1 0 0 0 3 4 3 2 1 1 7 8 3 4

سال پانزدهم | شماره پیاپی 1652 | شنبه  5 بهمن  1398

»ایــران  پویــش  ایرنــا/ موســس  بــه گــزارش 
مــن« و  نایــب رییــس ســابق اتــاق بازرگانــی 
مراســم  ایــن  حاشــیه  در  چهارشــنبه  ایرانــروز 
اظهارداشــت:پویش» ایــران مــن« ابتــکاری اســت 
کــه توســط اعضــای اتــاق هــای بازرگانــی سراســر 
ــه  ــرداد 93 پای ــی در خ ــش خصوص ــور در بخ کش

ریزی شد.
ــه  ــاور ب ــا ب ــن پویــش ب ــدرام ســلطانی گفــت: ای پ
،توســعه  کشــور  در  توســعه  زیربنــای  اینکــه 
ــاد  ــم اقتص ــه بتوانی ــرای اینک ــت و ب ــی اس آموزش
ــد زیرســاخت  ــدا بای ــده ای داشــته باشــیم ابت بالن
و  تقویــت کــرده  کشــور  در  را  آموزشــی  هــای 
ــت  ــا تربی ــا ب ــم ت ــم کنی ــی را فراه ــت آموزش عدال
ــور  ــعه کش ــان توس ــد جری ــانی کارآم ــروی انس نی

رود. پیش  سریعتر 
 100 ســاخت   ، پویــش  اولیــن گام  افــزود:  وی 
ــوردار و در  ــر برخ ــق کمت ــی در مناط مدرســه ابتدای
ــام همــه ایــن مــدارس  ــود و ن 19 اســتان کشــور ب
»ایــران مــن« اســت بــا توجــه بــه ایــن نکتــه کــه 
امــر توســعه یــک امــر اشــتراکی و اجتماعــی 

است.
ســلطانی بــا اشــاره بــه انتخــاب نــام» ایــران 
بیــان  شــده  ســاخته  مــدارس  بــرای  مــن« 
مدرسه ســازی،  طــرح  هــای  در  کرد:معمــوال 
ــاخت  ــه از س ــی را ک ــن و نیکوکاران ــامی خیرب اس
مــدارس  روی  کرده انــد  حمایــت  مــدارس 
می گذارنــد، در حالــی کــه در ایــن پویــش تمامــی 

مدارس مزین به نام »ایران «می شــود.
مدرســه ایــران 92 روســتای خدابنــده حســین 
ــع فضــای آموزشــی و  ــا 300 مترمرب ــرج ب ــاد فه آب
ــغ  ــاری بال ــازی و اعتب ــه س ــع محوط 1800 مترمرب
ــون تومــان و مدرســه  ــارد و 200میلی ــر یــک میلی ب
ایــران 93 روســتای ملــک آبــاد بخــش روداب 
 430 آموزشــی  فضــای  در  نرماشــیر  شهرســتان 
مترمربــع   200 و  2هــزار  از  بیــش  و  مترمربــع 
محوطــه ســازی و اعتبــاری بالــغ بــر یــک میلیــارد 

و 500 میلیــون تومان به بهره برداری رســیدند.
 وی ادامــه داد: در ایــن اقــدام همــه دانش آمــوزان 
ــن وطــن  ــد کــه ای ــژادی مــی دانن ــوم و ن از هــر ق

متعلــق بــه همــه آن هاســت و بایــد عشــق و 
را  آن  و  باشــند  داشــته  بــه کشورشــان  عاقــه 
ــا  ــان ب ــن روی مشترکاتش ــد و همچنی ــت کنن تقوی
ســرمایه گذاری  تفاوت هایشــان  نــه  و  یکدیگــر 

کنند.
موســس پویــش »ایــران مــن « تصریــح کــرد: در 
ــاخت در  ــرای س ــدارس ب ــدادی م ــدی تع گام بع
ــا در  ــر از آن ب ــه شــده اســت امــا مهمت نظــر گرفت
جریــان ســاخت مدرســه بــا خــاء و کاســتی 
از جملــه در روش ســاخت مــدارس در  هایــی 

معماری و مدل ســاخت شــان مواجه شدیم.
ــارکت  ــا مش ــد ب ــرد: بای ــد ک ــلطانی تاکی ــدرام س پ
ــا تعریــف  جامعــه محلــی تحولــی ایجــاد کــرد و ب
ــون توســعه  ــوان »مدرســه ،کان شــعاری تحــت عن
روســتا« قصــد داریــم در جریــان ســاخت مدرســه 
بــرای ایجــاد اشــتغال و کارآفرینــی روســتا بــا 
ایجــاد  و  روســتا  اهالــی  و  جوانــان  همــکاری 
توســعه  بــه  آمــوزی  مهــارت  و  تســهیل گــری 

کارآفرینی روســتا کمک کنیم.
بــا  همــگام  بدانیــم  شــد:باید  خاطرنشــان  وی 
توســعه آموزشــی ،توســعه اقتصــادی و تقویــت 
و  پایــداری  ،موجــب  روســتا  مالــی  منابــع 
مشــارکت اهالــی در بهبــود شــرایط روســتا خواهــد 

شد.
ســلطانی توضیــح داد: ایــن پویــش قصــد دارد در 
ــی و  ــای محتوای ــعه آموزشــی در کاره مســیر توس
فراهــم  و  معلمــان  توانمندســازی  و  ترویجــی 
ــوزش از راه دور  ــک و آم ــوزش الکترونی ــردن آم ک
بــا کمــک وزارت ارتباطــات و فنــی آوری اطاعــات 
ــد از  ــتایی بتوانن ــدارس روس ــا م ــته ت گام برداش

اینترنت برخوردار شــوند.
وی اضافــه کــرد: هــدف از ســاخت ایــن مــدارس 
کمــک بــه عدالــت آموزشــی در همــه مناطــق 
ــوزان از فضــای  ــش آم ــدی  دان ــره من کشــور و به
آموزشــی مناســب اســت زیــرا وجــود فضــای 
در  آمــوز  دانــش  بــه  هــم  مناســب  آموزشــی 
یادگیــری دروس و هــم در معلــم بــرای خاقیــت 

و نــوآوری در تدریس کمک می کند.
ســلطانی افــزود: جانمایــی مــدارس در یکصــد 

ــعه  ــازمان توس ــنهاد س ــه پیش ــت ب ــه نخس مدرس
نوســازی اســتان هــا بــوده امــا در فازهــای بعــدی 
بــا  مختلــف  هــای  اســتان  از  فراخوانــی  طــی 
مشــارکت جامعــه محلــی، اهالــی و ســازمان هــای 
ــت  ــا دریاف ــت ه ــتان درخواس ــاد آن اس ــردم نه م
ــه  ــا مطالع ــی ب ــد محل ــی و بازدی ــس از بررس وپ
روســتایی  جامعــه  پذیــری  مشــارکت  میــزان 

جانمایــی ها در نظر گرفته خواهد شــد .
ــر  ــس و مدی ــژاد« موس ــی ن ــرا گیت ــه »زه در ادام
ــم  ــن مراس ــز در ای ــی، نی ــه مهرگیت ــن خیری انجم
اظهــار کــرد: فرزنــدان ایــن ســرزمین اگــر کودکــی 
بــدی را ســپری کننــد در بزرگســالی هــم بــه خــود 
اگــر  و  می زننــد  آســیب  جامعــه  بــه  هــم  و 
ــم  ــرفت می خواهی ــه پیش ــالم و رو ب ــه ای س جامع
بایــد دســت بــه دســت هــم بدهیــم و بــرای 
کــودکان شــرایط خــوب زیســتی و آموزشــی را 

کنیم. مهیا 
وی افــزود: پویــش ایــران مــن حرکتــی از ســوی 
ــود  ــن خ ــرای ادای دی ــور ب ــی کش ــش خصوص بخ
ــی  ــئولیت اجتماع ــوزه مس ــه و ح ــل جامع در مقاب
اســت و ایــن حرکــت را الگویــی بــرای تــک تــک 
ــعه  ــرزمینی توس ــتن س ــرای داش ــه ب ــراد جامع اف

یافته تر و زیباتر دانســت.
مهرگیتــی  خیریــه  انجمــن  مدیــر  و  موســس 
ســاخت   ، امورفرهنگــی  در  موسســه  گفت:ایــن 
دانــش  بورســیه  و  کتــاب  ارســال   ، مــدارس 
آموزشــی و مدرســه یــاری فعالیــت دارد و تاکنــون 
350 مدرســه احــداث کــرده و یــا در حــال ســاخت 

دارد.
گیتی نــژاد در ادامــه بــر لــزوم اشــاعه فرهنــگ 
دوســتی و صلــح تاکیــد کــرد و از معلمــان مدرســه 
دانــش  بیــن  در  را  بادهــا  زنــده  تــا  خواســت 

آمــورزان پر رنگ تر کنند.
بــه  دانــش،  نهــال  مراســم کاشــت  پایــان،  در 
از  جلوگیــری  جهــت  نمادیــن  حرکــت  عنــوان 
قربانــی شــدن دام در مراســم افتتــاح توســط 
نیکــوکاران و مســئولین در حیــاط مــدارس انجــام 

شد.

احمــد ســبحانی ر افــزود: براســاس پیش بینــی 
ــاد  ــال وزش ب ــتان احتم ــی اس اداره کل هواشناس
شــدید بــا ســرعت بیــش از 50 کیلومتــر در ســاعت 
بــه  خســارت  احتمــال  بنابریــن  دارد  وجــود 
ســرمازدگی  اثــر  در  کشــاورزی  محصــوالت 

احساس می شود.
وی اظهارکــرد: در ایــن مــدت توصیــه می شــود 
کشــاورزان تولیــد کننــده گوجــه فرنگــی نســبت بــه 
روشــن کــردن سیســتم آبیــاری خــود در ســاعت 3 
تــا 6 صبــح و در صــورت امــکان کشــیدن پاســتیک 
ــد  ــش در چن ــاد آت ــت و ایج ــای کش روی ردیف ه

نقطــه از مزرعه اقدام کنند.
از خســارت  جلوگیــری  بــرای  ســبحانی گفــت: 
ــاورزی،  ــوالت کش ــت از محص ــی حفاظ ــرما زدگ س
ــای  ــا و واحده ــت در گلخانه ه ــا و رطوب ــرل دم کنت

تولیدی دامداری انجام شود.
جهــاد  ســازمان  نباتــات  حفــظ  امــور  مدیــر 
ــه در  ــزود: از آنجــا ک کشــاورزی اســتان بوشــهر اف
ارتفاع هــا کاهــش دمــا شــدیدتر اســت توصیــه 
ــتی،  ــم، دش ــتان های ج ــداران شهرس ــود باغ می ش
ســرما  اوج  ســاعت  در  تنگســتان  و  دشتســتان 
یعنــی از ســاعت 3 تــا 6 صبــح نســبت بــه آبیــاری 

اقــدام کنند.ســبحانی  خــود  مرکبــات  باغ هــای 
بــه  نســبت  نیــز  گلخانــه داران  کــرد:  توصیــه 

گرمایــش گلخانه های خود اقدام کنند.
ــاد کشــاورزی  ــازمان جه ــات س ــظ نبات مدیرامورحف
اســتان بوشــهر تاکیــد کــرد: کشــاورزان توجــه 
دلیــل  بــه  اخیــر  روزهــای  در  باشــند  داشــته 
بــا  ســرمای هــوا، در هیــچ محصولــی تغذیــه 
کودهــای ماکــرو و میکــرو را انجــام ندهنــد چــون 
فیزیولــوژی  در  اختــال  باعــث  اســت  ممکــن 

محصول زراعی یا باغی آنها شــود.

ــاط مســتقیم و  ــگل هــا ارتب ــع و جن ــا مرات روســتاییان ب
اقتصــادی  اوضــاع  هرمیــزان  بــه  دارنــد،  ناگزیــری 
ــال  ــود، احتم ــتی ش ــا کاس ــزل ی ــار تزل ــتاییان دچ روس
ــز افزایــش مــی  ــع و جنگل هــا نی ــه مرات دســت اندازی ب
ــد  ــزداری در چن ــع و آبخی ــا، مرات ــگل ه یابد.ســازمان جن
ــوع  ــن موض ــه از ای ــتی ک ــا درک درس ــته ب ــال گذش س
داشــته ، طــرح هــای مختلفــی را بــرای توانمنــد ســازی 

روستاییان اجرا می کند.
 اســتفاده از ظرفیــت هــا و توانمنــدی روســتاییان و 
ــای  ــی از محوره ــردم یک ــتی م ــت معیش ــای وضعی ارتق

فعالیت این سازمان است.
 اداره منابــع طبیعــی شــاهرود در همیــن راســتا کارگاهــی 
ــان  ــتای میغ ــی در روس ــوالت لبن ــرآوری محص ــرای ف ب
ــا اســتفاده از اســتادان و متخصصــان  ایــن شهرســتان ب

ــی  ــع طبیع ــس اداره مناب ــرد. ریی ــزار ک ــوزه برگ ــن ح ای
ــت:  ــا گف ــه ایرن ــاره ب ــن ب ــنبه در ای ــاهرود روز چهارش ش
ــدف  ــا ه ــی ب ــوالت لبن ــرآوری محص ــی ف کارگاه آموزش
میغــان  روســتای  در  محلــی  جوامــع  توانمندســازی 
 : افــزود  آغــاز شــد.محمدرضا کشــاورزیان  شــاهرود 
امســال 104 میلیــارد ریــال اعتبــار طــرح آبخیــزداری برای 
شهرســتان شــاهرود تخصیــص یافــت.وی بــا بیــان اینکه 
ایــن تخصیــص اعتبــار بــرای آبخیــزداری در پنــج حــوزه 
روســتای ابــر، تــاش، دهمــا ، ابرســج و میغــان هزینــه 
خواهــد شــد، تصریــح کــرد: اجــرای طــرح توانمندســازی 
جوامــع محلــی در 2 حــوزه روســتای ابــر و میغــان آغــاز 
ــن  ــه در ای ــه اینک ــاره ب ــا اش ــاورزیان ب ــده است.کش ش
طــرح هــا، مــردم نیــاز هــای خــود را مطــرح مــی کننــد، 
ــار داشــت: در ایــن راســتا یکــی از نیازهــای مطــرح  اظه

ــن  ــه در ای ــود ک ــزاری کارگاه هــای آموزشــی ب شــده، برگ
ــی در  ــرآوری محصــوالت لبن خصــوص موضــوع کارگاه ف
دســتور کار قــرار گرفت.رییــس اداره منابــع طبیعــی 
شــاهرود، ادامــه داد: ایــن کارگاه بــا همــکاری اداره امــور 
عشــایری، مرکــز تحقیقــات و آمــوزش کشــاورزی  و اداره 
منابــع طبیعــی برگــزار شــد.وی بــا بیــان اینکــه 80 تــن در 
ــت: در  ــراز داش ــد، اب ــرکت کردن ــی ش ــن کارگاه آموزش ای
ایــن کارگاه از افــراد مجــرب مهدیشــهر اســتفاده شــد و در 
ــوزش  ــات و آم ــز تحقیق ــرف مرک ــن دوره از ط ــان ای پای
کشــاورزی گواهینامــه اعطــا شد.کشــاورزیان افــزود: 
روســتای میغــان در پــروار دام هــم تــراز سنگســر ســمنان 
اســت، امــا در فــرآوری محصــوالت لبنــی ضعــف هایــی 
ــد  ــا رش ــن کارگاه ه ــزاری ای ــا برگ ــه ب ــت ک ــود داش وج

خواهد کرد.

2 مدرسه پویش ›ایران من‹ درشرق استان کرمان 
به بهره برداری رسید

سرمای شدید محصوالت کشاورزی استان بوشهر 
را تهدید می کند

توانمندسازی جوامع روستایی راهکاری برای حفاظت منابع طبیعی

سودوکو شماره 1652

پاسخ سودوکو شماره 1651

 پیام
استان ها

24 هزار تن انواع کود شیمیایی بین کشاورزان چهارمحال و بختیاری توزیع شد
مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: از ابتدای امسال تا نیمه دوم 
دی ماه 24 هزار و 567 تن انواع کود شیمیایی بین کشاورزان استان حمل و توزیع شد.

افقی
  1 - برای گشایش كار می خرند - قعر 

جهنم، فهمیدن، احساس
 2 - تب کرده، تب دار - میراث - دوران 

بارداری
 3 - زبان تازی - زن خوشبوی - غار وحی، 

عبادتگاه پیامبر
 4 - فعل - اثر فدریكو گارسیا لوركا - تازه 

كار - درون دهان
 5 - كاه فرنگی - گوش كردن - رقاص 

– آتش
 6 - گاز مهتابی، گاز درون المپ مهتابي - 

فیلم آلتمن - پدر عرب

 7 - رکن بحر متقارب - همنشین زن - 
اندازه گیری با متر

 8 - اسرار، جمع رمز - اثری از كارلوس 
فوئنتس - زر خالص، سنگ چاقو تیز کنی - 

نت ششم موسیقی، نفی عرب، درون چیزی
 9 - هسته تلخ زرد آلو - وسیله ای برای 

حمل لوازم یدكی
 10 - کشیش - پایتخت اتریش - تندرستی 

- دزد و حرامی
 11 - از سوره های مكی قرآن - ازپایتخت 

های آسیایی – طبیعت
 12 - خرما، سوغات گجرات - تاج و افسر، 

تاج مرصع، گردی الوان مورد مصرف در 

نقاشی - قد و قامت، مقابل ندادن
 13 - مرگ انگلیسی - هافبک رئال - معده 

- مایه حیات، مایه روشنایی، مظهر پاكی
 14 - رایحه - جانشین - فیلمی از آرش 

معیریان - در مقابل
 15 - آشیانه جغد - شهری درفرانسه - 

جانور تك سلولی، از جانوران تك یاخته ای
 16 - فیلمی از بهرام بیضایی - اثری از تونی 

موریسون - مخفف از شورش 
17 - كلمه یا تصویر ذهنی ناخواسته ای كه 
مكررًا وارد ذهن شده و ناراحتی بوجود می 

آورد - خبرگزاری كشورمان
عمودی 

 1 - فیلمی با بازی همفری بوگارت - گرز 
آهنی

 2 - مرحبا، آفرین - برادر پدر - از باشگاه 
های اسپانیا

 3 - شوخ - داستان كوتاه - مقابل کیفی - 
سینمای سوخته آبادان

 4 - ذره باردار، نمد زین - برنده نوبل 
فیزیک 1922 – نشدنی

 5 - تكیه - اتم فرانسوی - در حمام 
بجویید - از آالت هندسی، همنشین پرگار
 6 - جمع چشم، چشمها - پسر تازی - 

لغب حضرت ابراهیم ص
 7 - به حساب اوردن - جوان . دلیر - 

مدرسه قدیم، ادب خانه - نوعی ساز
 8 - پایتخت كشور نپال - بهتر از خوب - 

حقه 9 - قایق و بلم - بام فلزی – حلقه
 10 - اگر با دست باز نشد با دندان باز کنید، 

واحد اندازه گیری سرعت در دریا - مادر 
جنوبی - نوعی ضربه چرخشی با پا که نام 

کشوری نیز می باشد در تکواندو
 11 - تردید، دو دلی، از میطات نماز - نام 

محلی است - سال ترکی، سال آذری - 

ازنوشت افزار
 12 - بی خبر - گرفتگی راه بینی - پرتابه 

ورزشی
 13 - نشر كننده - آغوز، شیر غلیظی است 
که تا سه الی چهار روز بعد بعد از تولدت می 

آید، اولین ترشح غده سینه ی مادر بعد از 

تولد است و منبع سرشاری از پروتئین - 
فیلسوف المانی قرن هجدهم - زندگی کن، 

طرف، جانب
 14 - كافر، منكر وجود خدا - شخص بیش 

از حد آراسته و نظیف – بدكارترین
 15 - نیزه - امر به نبردن - چوپان، صاحب 

گله را گویند - نام خدای مصریان قدیم
 16 - كاروان شادی - رودی در فرانسه، از 

باشگاه های فرانسوی - چونكه، برای اینكه، 
از آهن جهت

 17 - همسر حضرت ابراهیم - اثری از 
میان كوندرا

جدول شماره 1652

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک زرند

  هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد 
سـند رسـمی-اگهی موضـوع ماده 3 قانـون و ماده 13 آئین نامـه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتـی و اراضـی و سـاختمان هـای فاقد سـند رسـمی برابـر رای شـماره 139860319008001995 
هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند 
رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک زرند تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضی 
آقـای محمدصالح شـریفی اسـمعیل آبـادی فرزند رضا بشـماره شناسـنامه 3080140141 صادره 
از زرنـد در یـک بـاب خانه به مسـاحت 247/50مترمربع پاک 995 فرعـی از 7561 اصلی واقع 
در زرنـد بلـوار  آیـت ا... هاشـمی کوچـه 3 خریـداری از مالک رسـمی آقای غامعبـاس نظریان 
محـرز گردیـده اسـت. لـذا به منظور اطاع عمـوم مراتـب در دو نوبت به فاصلـه 15روز آگهی می 
شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند 
مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولین اگهی بـه مدت دو ماه اعتـراض خود را به این اداره تسـلیم و 
پس از اخذ رسـید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خود را به مراجع 
قضایـی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت در صورت انقضای مدت مذکـور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقـررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد. م/ الف 200
تاریخ انتشار نوبت اول:  98/10/21-تاریخ انتشار نوبت دوم98/11/5

حسین توحیدی نیا-رییس ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک سیرجان

  هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد 
سـند رسـمی-اگهی موضـوع ماده 3 قانـون و ماده 13 آئین نامـه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتـی و اراضـی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی- برابـر رای شـماره 139860319012002107 
هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند 
رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حوزه ثبت ملک سـیرجان تصرفات مالکانـه بامعارض متقاضی 
خانـم  کبـری شمسـی گوشـکی فرزنـد غامرضـا بشـماره شناسـنامه 117 صـادره از بافـت در 
ششـدانگ یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 221/42 متر مربـع پـاک 991 اصلی واقـع در بخش 
36 کرمـان بـه آدرس سـیرجان جـاده حجت اباد پشـت باغ سـید حسـینی خریـداری از مالک 
رسـمی آقای محمد حسـین حسـینی محرز گردیده اسـت. لذا به منظور اطاع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت 
متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن اگهی بـه مـدت دو ماه 
اعتـراض خـود را بـه این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم 
اعتـراض، دادخواسـت خـود را به مراجع قضایـی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت در صورت انقضای 
مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد. م/ الف 605

تاریخ انتشار نوبت اول:  1398/11/05-تاریخ انتشار نوبت دوم1398/11/20
محمد آرمان پور رئیس ثبت اسناد و امالک 

حصر وراثت
  شـادوران فاطمـه صغـری حاجی قاسـمی فرزند 
غامعلی در تاریخ 98.9.5 فوت نموده اسـت وارث 
حیـن الفـوت عبارتنـد از حسـین و فاطمـه و نرگـس و منور  و 
معصومـه همگی یادآور و  حسـن ضیایی فرزنـدان ان مرحوم 
می باشـند چنانچه اشـخاصی سـندی یا مدرکی یا شـکایتی 
علیـه نامبـرده دارنـد حداکثـر از تاریـخ نشـر روزنامـه به مدت 
یـک ماه به شـورا حـل اختاف کشـکوییه ارائه نماینـد در غیر 

اینصـورت از درجـه و اعتبار سـاقط می باشـد م الـف 4530
شوراب حل اختالف کشکوئیه _رفسنجان

دادنامه 
  پرونـده کاسـه 9809983427101027 شـعبه 1 دادگاه عمومـی 
حقوقی دادگسـتری  شهرسـتان رفسـنجان تصمیم نهایی شماره 

9809973427101663
خواهـان :خانـم کشـور محمـد حسـنی نسـب نـوش ابـاد فرزند حسـین به 
نشـانی اسـتان کرمان شهرسـتان رفسـنجان رفسـنجان بلوار جمهـوری 4 پ 3

 خوانـده :آقـای حسـن یعقوبـی صالح ابـاد فرزند محمد  به نشـانی مجهول 
المکان

خواسته :طاق به درخواست زوجه 
گردشـکار :دادگاه با بررسـی اوراق و محتویات پرونده و با اسـتعانت از خداوند 
متعـال ختـم رسـیدگی را اعـام و بـه شـرح ذیل مبـادرت به صـدور رای می 

نماید:
رای دادگاه : در خصـوص دادخواسـت خانـم کشـور محمـد حسـنی نسـبت 
بـه طرفیـت آقـای حسـن یعقوبـی بـه خواسـته صـدور گواهی عـدم امکان 
سـازش جهـت طاق بـا عنایت به محتویات پرونـده ازجمله تصدیق مصدق 
نکاهنامـه شـماره 3617 صـادره از دفتر رسـمی ثبت ازدواج شـماره 21 حوزه 
ثبتـی رفسـنجان وجـود علقـه زوجیـت بـه سـبب عقـد نـکاح دائـم محـرز 
اسـت و امـا در مـورد خواسـته نظر به مفاد دادخواسـت تقدیمـی و اظهارات 
خواهـان در محضـر دادگاه مبنـی بـر اینکـه )سـال 1366 بـا خوانـده ازدواج 
نمـوده و سـه فرزنـد مشـترک به اسـامی سـاناز متولـد 1367،گلنـاز متولد 
1369 و مجتبـی متولد 1377 داریم،همسـرم در زندگی مشـترک اخاقش 
بـا مـن خـوب نبـود و بـا زن های دیگـر ارتباط داشـت و گاهی بـه خاطر آن 

زن هـا مـرا کتک می زد،از شـهریور سـال 94 من و فرزندانـش را رها نموده 
و رفتـه هیـچ ارتباطـی با مـن نـدارد و نفقه ای برایـم پرداخت نکرده اسـت 
بـا ایـن شـرایط تقاضـای طـاق دارم(و با توجه بـه اینکـه زوج علیرغم اباغ 
قانونـی وقـت رسـیدگی از طریـق نشـر آگهـی در جلسـات دادرسـی حاضر 
نشـده و الیحـه دفاعیـه ای ارسـال ننموده اسـت لیکن حسـب مسـتندات 
پرونـده از جمله:گواهـی گواهـان معرفـی شـده از ناحیـه زوجـه کـه همگـی 
مویـد صحـت اظهـارات زوجه می باشـد و نظر بـه اینکـه داوران منتخب نیز 
نتوانسـته انـد موجبـات سـازش فی مابیـن طرفیـن را فراهم آورنـد علیهذا 
تحقـق شـروط ضمـن العقد بنـد ای 1 و 2و 8 برای دادگاه محرز اسـت و با 
اسـتناد به مواد 1119 و 1146 قانون مدنی و مواد 26 و 33  قانون حمایت 
خانـواده مصـوب 1391 حکم به احراز شـرایط اعمال وکالـت در طاق صادر 
و اعـام مـی نمایـد زوجـه وکیـل و وکیـل در توکیـل اسـت و مـی توانـد 
حداکثـر ظرف شـش مـاه از تاریخ اباغ دادنامه  قطعیـت یافته به یکی از 
دفاتـر رسـمی ثبـت طاق مراجعه و نسـبت بـه اجرای صیغه طـاق و ثبت 
آن اقـدام نمایدرعایـت صحـت اجـرای صیغه به عهده مجـری صیغه طاق 
خواهـد بـود نـوع طـاق توجها"به یائسـه بودن زوجـه خلعی و بائن اسـت 
ایـن طـاق عـده ندارد،فرزنـدان مشـترک از سـن حضانت خـارج و زندگی 
مسـتقل دارند،زوجـه عکس،فیلم و جهیزیه ای  نـزد زوج ندارد،رای صادره 
غیابـی و ظـرف مهلـت بیسـت روز پـس از ابـاغ قابـل واخواهـی در ایـن 
شـعبه و سـپس ظـرف بیسـت روز قابـل تجدیـد نظـر خواهـی در محاکم 

محتـرم تجدیـد نظـر مرکز اسـتان کرمان اسـت.م-الف4531
رئیس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی رفسنجان-مهدی پور محمدی

آگهی مزایده اتومبیل 
  بـه موجـب پرونـده اجرائـی کاسـه 9700629 یـک دسـتگاه 
اتومبیـل سـواری سـمند ایکـس 7 رنگ سـفید شـماره پاک 
45-286ص 11 واقـع در پارکینـگ ولیعصـر بـم بـر اثـر تصـادف آسـیبب 
کلـی شـامل درب صنـدوق و گلگیرهـای چپ، شیشـه عقـب، خطر عقب، 
سـتونهای اتـاق ،سـقف ، کافهـای چـپ ، شیشـه هـای بغـل و غیـره بـه 
نحـوی کـه اتـاق آن از حیز انتفـاع خارج میباشـد متعلق بـه مرحوم علی 
دهشـتبان قلعـه خانـی فرزنـد عباس که طبق نظر کارشـناس رسـمی  به 

مبلـغ 130/000/000 ریـال ارزیابـی شـده ،از سـاعت 9 الـی 12 چهارشـنبه 
مـورخ 1398/11/16 در اداره ثبـت اسـناد و امـاک بـم واقـع در بلـوار 
جمهـوری اسـامی از طریـق مزایده به فروش می رسـد. مزایـده  از مبلغ 
130/00/000 ریـال شـروع و بـه باالتریـن قیمت پیشـنهادی نقـدا فروخته 
مـی شـد و کلیـه هزینـه های قانونـی به عهده برنـده مزایده اسـت و نیم 
عشـر و حـق مزایـده نقـدا وصول خواهد شـد. ضمنـا چنانچـه روز مزایده 
تعطیـل رسـمی اعـام گـردد مزایـده روز اداری بعـد از تعطیلـی در همـان 

سـاعت و مـکان مقـرر برگـزار خواهد شـد.م/الف135

آگهی مزایده نوبت اول
  بـه موجـب اجرائیه کاسـه 970521 اجرای احكام حقوقی دادگسـتری بـم صادره از 
شـعبه اول دادگاه عمومـی حقوقـی بم له مهديـه زیدآبادی با وکالت حسـین بهزادی 
قصـری و علیه فرشـید بنی اسـدی مبنی بـر فروش یک دسـتگاه خودروی پژو 405 به شـماره 
انتظامی 598 ج 86 ایران 65 که توسـط محكوم لها معرفی و توسـط کارشـناس دادگسـتری به 

شـرح ذيـل ازریابی و توقيف احتمالی گردیده اسـت.
مورد بازدید جهت فروش یک دسـتگاه خودروی پژو 405 به شـماره انتظامي 598 ج 86 ایران 
65 مـدل 1394 بـه رنـگ نقـره ای متالیـک کـه در پارکینـگ ارگ 2 توقیف میباشـد که توسـط 
کارشـناس بازدیـد مشـاهده گرديد نوع سـوخت بنزیـن دارای شـماره موتور 0746766 و شـماره 
شاسـی 252816 کـه خـودروی فـوق کـه به علـت در دسـترس نبودن سـوئیچ با دربهای بسـته 
و موتـور خامـوش کـه ظاهـر خودرو سـالم و رينـگ چهار چرخ آن به اسـپرت تبدیـل و وضعیت 
السـتیک هایش مناسـب تشـخیص داده شـد بيمـه نامـه خـودرو رویـت نگردیـد بـا توجـه به 
وضعیـت ذکر شـده و براسـاس قیمت روز بـازار معامات خـودرو حـدود490/000/000 لاير معادل 
مبلـغ چهـل و نـه ميليون تومـان برآورد میگردد مقـرر گردید خودروی فوق در روز یکشـنبه مورخ 
1398/11/20 از سـاعت 9تا11صبـح از طریـق مزایـده در دفتر اجرای احکام مدنی دادگسـتری بم 
واقـع در بلـوار خلیـج فـارس بـه فـروش برسـد قيمت پابـه از بهـای ارزیابی شـدن شـروع و به 
کسـانی کـه باالتریـن قیمـت را پیشـنهاد نماید فروختـه خواهد شـد 10 درصد مبلغ پیشـنهادی 
فـي المجلـس از برنـده دربافـت ونامبـرده مكلف اسـت حداکثر تا یک ماه نسـبت بـه پرداخت 
باقيمانـده ثمـن معاملـه اقدام نمایـد در غیر اینصـورت 10در صد اوليه بنفع صنـدوق دولت ضبط 

و مزایـده تجديد میگردد.
متقاضیـان در صـورت تمایـل مـی تواننـد پنـج روز قبـل از موعـد مزایده بـه این اجـرا مراجعه تا 

ترتيـب بازديـد آنـان از خودروی مـورد مزایـده داده شـود .م/الف 141
علیرضا شیده- مدیر اجرایی احکام مدنی دادگستری شهرستان بم

ــی  ــه کار کاردان ــتغال ب ــه اش پروان
در   1-18-600-00001 شــماره  بــه 
بــرداری  نقشــه   2 پایــه  رشــته 
صــادره از کرمــان متعلــق بــه آقای 
محمــد اســالمی مفقــود گردیــده و 
از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

مفقـودی

بحران کم آبی را جدی بگیریم



سال پانزدهم | شماره پیاپی 1652 | شنبه  5 بهمن  1398 021-88019846

7 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

1 0 0 0 3 4 3 2 1 1 7 8 3   پیام4
استان ها

کسب مقام نایب قهرمانی توسط ورزشکارکرمانی در مسابقات دو اتلون قهرمانی بانوان کشور 
مسابقات دو اتلون قهرمانی بانوان کشور به میزبانی اصفهان در شهرک مسکونی هوانیروز برگزار شد.

در این مسابقات 47 ورزشکار از 13 استان، در دو رده سنی 16 سال به باال و زیر 16 سال و در مسافت اسپرینت 
شامل 2.5 کیلومتر دو، 20 کیلومتر دوچرخه و 1250 متر دو به رقابت پرداختند که در قسمت انفرادی اسماء بیگ 

زاده از تیم تری اتلون استان کرمان پس از ورزشکاری از اصفهان در جایگاه دوم قرار گرفت.

رنا
 ای

س:
عک

ــنگین  ــای س ــس از بارش ه ــارش پ ــن ب ــا موثرتری  بارندگی ه
ــهرهای  ــی از ش ــی بخش های ــبب آبگرفتگ ــه س ــاه ک 25آذر م
کارون ، اهــواز ، خرمشــهر و آبــادان شــد گــزارش شــده اســت 
ــار از  ــزار هکت ــش از 800ه ــی بی ــاز آب ــادی نی ــدود زی ــا ح و ت
زمین هــای کشــاورزی خوزســتان را تامیــن و آنــان را از آبیــاری 

ــرد. ــاز ک ــتی بی نی دس
در ایــن میان خوشــحالی و ســرور کشــاورزان دیم کارخوزســتان 
کــه در ســال زراعــی جــاری 162هــزار هکتــار را زیرکشــت 

ــود. ــتر ب ــد بیش برده ان
ــال  ــتان ، در س ــاورزی خوزس ــازمان کش ــام س ــاس اع براس
ــوالت  ــدام از محص ــچ ک ــی هی ــف اله ــه لط ــاری ب ــی ج زراع
ــزوالت  ــب ن ــت مناس ــت دریاف ــه عل ــتان ب ــاورزی خوزس کش
ــا تنــش آبــی رو بــه رو نبوده انــد و نیــاز بــه آبیــاری  جــوی ، ب
ــزا و چغندرقنــد  محصــوالت کشــاورزی به خصــوص گنــدم ، کل

احســاس نشــد.    
بارش هــای 2 روز اخیــر کــه در مناطق سردســیر و مرتفع شــمال 
شــرق خوزســتان بــه صــورت بــرف و در مناطــق کــم ارتفــاع و 
پســت بــه صــورت بــاران نمایــان شــد ، تلطیــف هــوا و زدودن 
غبــار و آالینده هــای جــوی بســیاری از شــهرهای خوزســتان بــه 

خصــوص کانشــهر اهــواز را نیــز بــه دنبــال داشــت.
مــردم نیــز از بارش هایــی کــه آســمانی پــاک و آبــی را بــه آنــان 
هدیــه داد بــه وجــد آمدنــد و دل بــه طبیعــت سرســبز اطــراف 
شــهرها ســپردند تــا بتواننــد از ایــن هــوای مطبــوع و دل انگیــز 

ــتفاده کنند.     اس
در 2 روز اخیــر میــزان بارندگــی در حســینیه اندیمشــک 22.7 ، 
صفــی آبــاد دزفــول  6.3  ، ایــذه  14.9 شوشــتر12.4  بســتان 11 
، شــوش  10.4  گتونــد 10.3 ، اللــی 6.8 ، بهبهــان 4.9 هندیجــان 
چهــار ، امیدیــه  3.5  ، اهــواز 3.2  بندرماهشــهر2.3  ، رامهرمــز 
.پنــج  ، مسجدســلیمان 1.3 ، آغاجــاری 1.1 و شــادگان 0.6 

میلیمتــر بــوده اســت.
ــر اســاس گــزارش هواشناســی خوزســتان میانگیــن میــزان  ب
ــد  ــاری 12.5درص ــی ج ــال آب ــتان در س ــا در خوزس بارندگی ه
ــتر از  ــد بیش ــدود25 درص ــته و ح ــی گذش ــال آب ــتر از س بیش

ــوده اســت. ــدت ب ــن درازم میانگی
ایــن در حالــی اســت کــه از فــردا جمعــه چهــارم بهمــن بــا ورود 
یــک ســامانه جدیــد بارشــی مــوج جدیــد بارندگی هــا در مناطق 

مختلــف خوزســتان دوبــاره از ســر گرفتــه خواهد شــد.
ــا  ــه ای ب ــز در اطاعی ــتان نی ــتان خوزس ــران اس ــت بح مدیری
ــا اواخــر روز  شــنبه  ــان اینکــه ســامانه بارشــی پیــش رو ت بی
ــم خواهــد شــد از  ــاه جــاری در اســتان حاک پنجــم بهمــن م
عمــوم شــهروندان خواســت در روزهــای پیــش رو از ســفرهای 
غیرضــروری بــه خصــوص بــه مناطــق برف گیرخوزســتان 

ــد. ــودداری کنن خ
در ایــن مــدت نیــز آبهــای شــمال غرب خلیــج فــارس و مناطق 
ــادان  ــوردان  و صی ــت و از دریان ــی اس ــواج و توفان ــاحلی م س
خوزســتانی خواســته شــده ســفرهای دریایــی خــود را تــا بهبود 
شــرایط جــوی بــه تعویــق بیندازنــد و شــهروندان و عشــایر از 

ــد.   ــه بگیرن ــیل ها فاصل ــا و مس ــم رودخانه ه حری
ــی  ــال یخ زدگ ــه احتم ــا 6 درج ــا ت ــش دم ــه کاه ــه ب ــا توج ب
ــوص  ــه خص ــرق ب ــمال ش ــتانی ش ــای کوهس ــطح جاده ه س

ــز وجــود دارد. ــت نی ــه بازف ــکا ب جــاده اندی
رییــس پلیــس راه خوزســتان نیــز بــه خبرنــگار ایرنــا گفت:بــا 
و  مرتفــع  مناطــق  در  بــرف  ســنگین  بارش هــای  وجــود 
کوهســتانی شــمال شــرق خوزســتان ، همــه راه های خوزســتان 
ــای  ــردد در جاده ه ــرای ت ــد ب ــدگان بای ــی رانن ــتند ول ــاز هس ب

ــد. ــر چــرخ اســتفاده کنن ــر از زنجی برفگی

دکتــر حســین فرشــیدی در مراســم 
بیمارســتان  اول  مرحلــه  افتتاحیــه 
شــهید محمدیهــای نیــروی دریایــی 
اســامی  انقــاب  پاســداران  ســپاه 
ــر گام  ــالهای اخی ــت: در س ــار داش اظه
ــد  ــت رش ــی در جه ــیار خوب ــای بس ه
ــت و  ــای بهداش ــاخص ه ــای ش و ارتق
درمــان در هرمــزگان برداشــته شــده 
امــا هنــوز تــا رســیدن بــه اســتانداردها 

ــم. ــه داری فاصل
 531 بیمارســتان  داد:  ادامــه  وی 
بیمارســتان  بندرعبــاس،  تختخوابــی 

160 تختخوابــی مینــاب، بیمارســتان 
بــا  بندرعبــاس  تختخوابــی   130
بیمارســتان  خیــران،  مشــارکت 
شــریعتی بندرعبــاس بــا 130 تختخواب 
و چندیــن پــروژه توســعه بیمارســتانی 
در ســطح هرمــزگان بخشــی از فعالیــت 
هــای دانشــگاه علــوم پزشــکی اســتان 
بــا مشــارکت اســتانداری، خیــران و 
همــکاری نماینــدگان مــردم در مجلــس 
اســت. فرشــیدی بیــان داشــت: در 
و  انــدازی  راه  امســال  فجــر  دهــه 
افتتــاح اورژانــس بیمارســتان شــهدای 

ــه  ــه ب ــت ک ــم داش ــه را خواهی بندرلنگ
نوبــه خــود کاری بــزرگ و خدمتــی 
مانــدگار بــرای مــردم ایــن منطقــه 

ــود. ــد ب خواه
اســتان هرمــزگان دارای 17 بیمارســتان 
دولتــی بــا یــک هــزار و 150 تخــت 
فعــال اســت کــه طبــق گفتــه مســووالن 
ایــن  پزشــکی،  علــوم  دانشــگاه 
ــت  ــزار تخ ــک ه ــود ی ــا کمب ــتان ب اس

بیمارســتانی مواجــه اســت.
در حــال حاضــر 16 مرکــز تخصصــی 
شــامل کلینیــک هــای تخصصــی از 
جملــه کلینیــک هــای پوســت، چشــم 
اســتان  ســطح  در  دندانپزشــکی  و 

هرمــزگان فعالیــت دارنــد.

عبدالکریــم گراونــد شــب در شــورای اشــتغال اســتان 
بوشــهر افــزود: براســاس آمارهــا نــرخ بیــکاری ایــن 
ــه  ــید ک ــد رس ــه 9.4 درص ــز ب ــل پایی ــتان در فص اس

ــب تری دارد. ــت مناس ــوری وضعی ــن کش از میانگی
ــتان  ــکاری در اس ــرخ بی ــد ن ــرد: هرچن ــان ک وی بی
ــن  ــت ای ــا ظرفی ــت ام ــی شده اس ــک رقم ــهر ت بوش
اســتان بیــش از ایــن اســت و بایــد شــرایط بهتــری 
بهترین هــا  بــه  رســیدن  بــرای  و  باشــد  داشــته 
ــن  ــود در ای ــای موج ــتر از توانمندی ه ــتفاده بیش اس

ــت. ــروری اس ــتان ض اس
اســتاندار بوشــهر اضافــه کــرد: در زمــان حاضــر ســند 
اقتصــاد دانش بنیــان ایــن اســتان در بحث هــای 
کشــور  علمــی  راه  نقشــه  ســتاد  و  کارشناســی 

تصویــب شده اســت و بــزودی در صحــن شــورای 
عالــی انقــاب فرهنگــی نیــز بــه تصویــب می رســد و 
بــه ایــن ترتیــب بوشــهر نخســتین اســتان کشــور در 

ــی رود. ــه  شــمار م ــند ب ــن س ــن ای بخــش تدوی
ــش  ــاد دان ــند اقتص ــن س ــه داد: تدوی ــد ادام گراون
ــرای توســعه هرچــه بیشــتر اســتان  بنیــان مبنایــی ب
ــند  ــن س ــاس ای ــد براس ــود و بای ــد ب ــهر خواه بوش

ــرد. ــی ک ــرفت را ط ــیر پیش مس
ــره  ــدازی پنج ــه راه ان ــاره ب ــا اش ــهر ب ــتاندار بوش اس
واحــد در ایــن اســتان گفــت: خروجــی پنجــره واحــد 
ــورد  ــر بازخ ــان ام ــود و متولی ــانی ش ــد اطاع رس بای

ــد. ــریح کنن ــره را تش ــن پنج ــی ای عملیات
وی تاکیــد کــرد: در ایــن شــرایط ورود ســرمایه گذاران 

در بخش هــای مختلــف از جملــه دریــا و شــیات 
ضــروری اســت و بایــد مــورد حمایــت جــدی و 
عملــی قــرار گیرنــد تــا شــاهد افزایــش میــزان 

ــیم. ــور باش ــا مح ــتغال دری اش
ــرل نحــوه  ــزوم کنت ــر ل ــد ب ــا تاکی اســتاندار بوشــهر ب
پرداخــت تســهیات بــه طــرح هــای اشــتغال زا گفــت: 
انحــراف  از  جلوگیــری  بــرای  الزم  ضمانت هــای 
پرداخــت تســهیات گرفتــه شده اســت و نظــارت 
صحیحــی بــرای اجــرای دقیــق طــرح هــای مصــوب 

ــرد. ــورت گی ــتغال زا ص و اش
وی بــا تقدیــر از بنیــاد برکــت ســتاد اجرایــی فرمــان 
ــروم  ــق مح ــتغال در مناط ــاد اش ــام )ره( در ایج ام
ــاد  ــا ایج ــاد ب ــن نه ــت: ای ــهر اظهارداش ــتان بوش اس

ــب  ــتان موج ــتان های اس ــدار در شهرس ــتغال پای اش
ــر  ــل تقدی ــه توســعه شــده کــه قاب شــتاب بخشــی ب

اســت.
پرداخــت  در  روان ســازی  کــرد:  اضافــه  گراونــد 
وام هــای اشــتغال زا ضــروری اســت و برخــی موانــع 
خودســاخته ســازمان های اداری را بایــد شکســت 
ــه  ــال و وقف ــردم ایجــاد اخت ــد کار م ــد در رون و نبای

شــود.
ــه نزدیــک  ــا توجــه ب اســتاندار بوشــهر تاکیــد کــرد: ب
مجلــس  انتخابــات  دوره  یازدهمیــن  بــه  شــدن 
ــن  ــود دی ــت ش ــدت مراقب ــه ش ــامی ب ــورای اس ش
و دنیــای خودمــان را بــرای کســی فــدا نکنیــم و 
کمک هــا و حمایت هــای توســعه ای انجــام شــده 
رنــگ و بــوی انتخاباتــی پیــدا نکنــد هرچنــد بــه 
انتخــاب  انتخابــات احتــرام می گذاریــم و مــردم 

 . می کننــد

تامین۱۳۰۰ تخت بیمارستانی در هرمزگان

روند کاهشی سه ساله نرخ بیکاری در استان بوشهر ادامه دارد

15 هزار تن چغندر قند در 
خوشاب برداشت شد

 15 هــزار تــن قنــد بــا پایــان فصــل برداشــت ایــن محصــول از 
کشــتزارهای شهرســتان خوشــاب برداشــت شــد.

ــار از  ــاد کشــاورزی خوشــاب گفــت: امســال547 هکت ــر جه مدی
مــزارع ایــن شهرســتان زیــر کشــت چغنــدر قنــد رفتــه بــود کــه 

ایــن میــزان پارســال 950 هکتــار بــوده اســت.
ــر  ــی کمت ــت و آبده ــش قیم ــزود: افزای ــرابی اف ــم رودس ابراهی
ــن  ــرد ای ــت عملک ــد و اف ــه چغندرقن ســایر محصــوالت نســبت ب
ــت  ــش رغب ــل کاه ــتان از عوام ــای تابس ــر گرم ــر اث ــول ب محص

ــت. ــوده اس ــول ب ــن محص ــت ای ــه کش ــابی ب ــاورزان خوش کش
وی ادامــه داد: عمــده محصــول تولیــدی چغنــدر قنــد شهرســتان 
ــه هــای قنــد جویــن، نیشــابور و شهرســتان  ــه کارخان خوشــاب ب

شــیروان در خراســان شــمالی ارســال شــد.
ــاغ، 225  ــار کشــتزار و ب ــزار هکت ــا 36 ه شهرســتان خوشــاب ب
حلقــه چــاه عمیــق و نیمــه عمیــق، 265 رشــته قنــات و دو 
غــرب  در  قطب هــای کشــاورزی  از  یکــی  دائمــی  رودخانــه 

ــت. ــوی اس ــان رض ــتان خراس اس

رییس سازمان برنامه و بودجه کشور خبر داد

اختصاص ۱8۰۰ میلیارد تومان برای جبران خسارت های سیل در سیستان و بلوچستان
ــه و  ــازمان برنام ــس س ــور و ریی ــس جمه ــاون ریی مع
بودجــه کشــور گفــت: هــزار و 800 میلیــارد تومــان بــرای 
جبــران خســارت زیرســاخت های سیســتان و بلوچســتان 

ــه اســت. ــص یافت ناشــی از ســیاب تخصی
محمــد باقــر نوبخــت شــامگاه پنجشــنبه در شــورای 
ــه  ــتان ک ــتان و بلوچس ــعه سیس ــزی و توس ــه ری برنام
ــزار و 200  ــت: 44ه ــار داش ــد اظه ــزار ش ــدان برگ در زاه
میلیــارد تومــان بــرای طرح هــای عمرانــی در9 ماهــه 
امســال در کشــور پرداخــت شــده در حالــی کــه مجمــوع 
ــوده اســت. هزینــه ســال گذشــته 43 میلیــارد تومــان ب

وی بیــان کــرد: از ایــن میــزان هــزار و 100میلیــارد تومــان 
وام بــا کارمــزد پاییــن و 700 میلیــارد تومــان وام باعــوض 

ــازل روســتاییان خســارت  ــرای بهســازی و ســاخت من ب
دیــده از ســیاب در جنــوب سیســتان و بلوچســتان 

اختصــاص یافتــه اســت.
ــرآورد  معــاون رییــس جمهــور گفــت: میــزان خســارت ب
شــده ناشــی از ســیاب در کشــور 38هــزار میلیــارد 
تومــان بــوده کــه تاکنــون 20هــزار میلیــارد تومــان 

تخصیــص یافتــه و پرداخــت شــده اســت.
ــاز در بخــش جــاری  ــورد نی ــای م ــزود: پرداخت ه وی اف
کشــور انجــام شــده و در بخــش عمرانــی هــم 44 هــزار و 
200 میلیــارد تومــان بــرای طرح هــای عمرانــی در 9 ماهــه 

امســال در کشــور پرداخــت شــده اســت.
ــده هــزار و 300  ــان ســال آین ــا پای نوبخــت بیــان کــرد: ت

کیلومتــر راه آهــن را در کشــور تامیــن بودجــه میکنیــم و 
تحویــل می دهیــم کــه راه آهــن چابهاربــه زاهــدان یکــی 

ــت. ــن طرح هاس از ای
رییــس ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور ادامــه داد: 
برنامــه ریــزی الزم بــا وجــود تحریم هــا پیش بینــی 
شــده تــا خللــی در پرداخــت حقوق هــای ماهانــه، یارانــه 

ــد. ــش نیای ــتی پی ــه معیش ــک هزین و کم
وی بــا بیــان اینکــه بالــغ بــر 2 هــزار و 500 میلیــارد تومــان 
ــه افــراد مســتعد پرداخــت  کمــک معیشــتی هــر مــاه ب
می شــود افــزود: بیســتم هــر مــاه 3 هــزار و  500 
ــزار  ــاه 18 ه ــر م ــل از 30 ه ــه و قب ــان یاران ــارد توم میلی

ــود. ــز می ش ــوق واری ــان حق ــارد توم میلی

معــاون رییــس جمهــوری اظهــار داشــت: تــورم ماهانــه از 
3.2 دهــم درصــد بــه هشــت دهــم درصــد تقلیــل پیــدا 
کــرده، تــورم نقطــه ای از 27 درصــد بــه 26 درصــد و تــورم 
ســاالنه از 40 درصــد بــه 38 درصــد کاهــش پیــدا کــرده 

اســت.
ــال  ــا پارس ــه ب ــالجاری در مقایس ــه داد: س ــت ادام نوبخ
41 درصــد رشــد پرداختــی بــه کارمنــدان دولــت را داشــته 
ــان  ــدی فرهنگی ــه بن ــدام در حــوزه رتب ــن اق ــم و آخری ای

بــود.
در پایــان ایــن نشســت تفاهــم نامــه ای بــرای ســاخت 14 
ــم  هــزار و 100 واحــد روســتایی، 21 واحــد شــهری، ترمی
هشــت هــزار واحــد شــهری و روســتایی، احــداث و 
ترمیــم پنــج هــزار واحــد دامــی و تهیــه لــوازم معیشــتی 
11 هــزار واحــد مســکونی تــا پایــان ســال 99 بــا همــکاری 
دولــت، بنیــاد مســکن انقــاب و اســتانداری سیســتان و 

بلوچســتان امضــا شــد.

بارندگی  نگرانی کشاورزان 
خوزستانی را برطرف کرد

مرهمی از سر عشق بر زخم های فارس

 هیچ محدودیتی برای مداوای بیماران نیازمند نیست

گروهـی از پزشـکان متخصـص و فوق تخصـص جراحی 
پاسـتیک که امتحان خود را در دیگر اسـتان های کشـور 
پس داده اند به سـمت اسـتان فارس سـوق داده شده اند 
تـا بتواننـد مرهمی بـر زخم چهره هـای کـودکان و مردمان 

این اسـتان بنشانند.
قرعـه فعالیـت موسسـه ملـی ندای سـامت مرهـم، این 
بـار بـه نام اسـتان فـارس خـورده و بزودی ایـن تیم برای 
مـداوای زخم هـای چهـره کـودکان و مردمان نیازمنـد وارد 

ایـن خطه می شـوند.
بـه گفتـه متخصصـان از هـر هـزار کـودک یـک نفـر بـه 
بیمـاری لـب شکری)شـکاف لب( مبتاسـت و موسسـه 
مرهـم کاری کـرده کـه بر لب این کودکان به جای شـکاف، 

لبخنـد جاری شـود.
ایـن موسسـه حـدود 12 سـال اسـت کـه کار خـود را آغاز 
کـرده و هـر از  چنـدگاه، اعضـای آن سـفرهایی بـه مـکان 
هـای گوناگـون ایـران مـی کننـد و در ایـن مـدت گـروه 
زیـادی از بیمـاران نیازمنـد را که از مشـکات و زخم هایی 

در سـر و صـورت و بیمـاری هـای مـادرزادی از جملـه لب 
شـکری و ... رنـج مـی برند به صورت کامـا رایگان درمان 

و یـا جراحـی پاسـتیک مـی کنند.
موسسـه ملـی نـدای سـامت مرهـم بنـا به گفته دسـت 
انـدرکاران آن تـاش دارد امیـدی تـازه در روح و جـان 
بیمارانـی کـه از مشـکات فـک و صـورت رنـج مـی برنـد 
بدمد.اعضـای هیات امنا و مدیرعامل موسسـه ملی ندای 
سـامت مرهـم شـامگاه چهارشـنبه دیـداری با اسـتاندار 
فـارس و تعـدادی از مدیران ارشـد دسـتگاه هـای اجرایی 
ایـن اسـتان داشـتند و هماهنگـی هـای الزم و مقدمـات 
بـرای خدمـات دهـی ایـن تیـم در نیمه اسـفند 98 انجام 

. شد

استاندار: فارس،یکپارچه آماده استقبال از 
مرهم است

اسـتاندار فـارس در این دیـدار گفت: قرار نیسـت فعالیت 
گـروه مرهـم درآمـد پزشـکان اسـتان فـارس و شـیراز را 
کاهـش دهـد و قطعا کسـانی به سـمت دریافت خدمات 
از سـوی ایـن تیم هدایت می شـوند که بـه معنای واقعی 
مسـتمند هسـتند و توانایی تامیـن هزینه هـای درمان را 
ندارند.عنایـت هللا رحیمی افـزود: تمام مجموعه مدیریتی 

اسـتان فـارس بـرای سـفر تیـم مرهـم از هیچگونه کمک 
و حمایتـی دریـغ نخواهـد کـرد و در زمینـه بیماریابـی و 
معرفـی بیمـاران جامعـه هـدف دسـتگاه هایـی از جملـه 
کمیته امداد،بهزیستی،دانشگاه علوم پزشکی ،امور عشایر 
و آمـوزش و پـرورش همـکاری الزم را بـا مجموعـه مرهم 
خواهنـد داشـت.وی ادامـه داد: این درخواسـت وجود دارد 
کـه رسـانه های اسـتان فارس نیـز در حوزه اطاع رسـانی 

اقدامـات الزم را انجـام دهند.
اسـتاندار فـارس اضافـه کـرد: مجموعـه خیرین سـامت 
اسـتان فـارس نیـز مـی تواند بـرای این کار خیـر به کمک 
موسسـه مرهـم بیایـد و قطعـا این مجموعه مـی تواند به 
طـور جهشـی خدمـات درمانـی خوبـی بـه قشـر ضعیـف 
اسـتان فـارس کـه در حقیقـت ولـی نعمـت همگـی مـا 

هسـتند روا دارد.
وی بـا بیـان اینکـه دانـش آموزانـی در آمـوزش و پرورش 
فـارس هسـتند که از معضـات و بیماری های مـادرزادی 
سـر و صـورت رنـج مـی برنـد ،گفت: آمـوزش و پـرورش 
این اسـتان باید از فردا شناسـایی بیماران و جامعه هدف 

را شـروع کند.
رحیمـی گفـت: بسـته های حمایتـی از جملـه اختصاص 
یـک بیمارسـتان خاص و یـا اختصاص اتـاق های عملی 
در هر بیمارسـتان در سراسـر اسـتان فارس و شهرسـتان 
هـای ایـن اسـتان روی میز اسـت کـه حق انتخـاب مدل 
هـای مختلـف بـا هیـات مدیره موسسـه مرهم اسـت که 
هر نوعی را که مناسـب فعالیت آنها اسـت انتخاب کنند و 

ایـن آمادگـی وجـود دارد که تامین شـود.

 رییس دانشگاه علوم پزشکی شیراز: 
رسانه ها به میدان بیایند

رییـس دانشـگاه علـوم پزشـکی شـیراز در ایـن دیـدار 
گفـت: فعالیـت هـای موسسـه مرهـم اقدامات بـا ارزش 
و خیرخواهانـه ای اسـت کـه بایـد ایـن تجربـه در اسـتان 

فـارس بـا برنامـه ریـزی وهدفمنـد انجـام شـود.
دکتـر مهـرزاد لطفـی افـزود: اسـتان فـارس وسـعت و 
جمعیت زیادی دارد و البته امکانات و زیرسـاخت درمانی 

مناسـبی نیـز در ایـن خطه اسـت.
وی ادامـه داد: رسـانه هـای این اسـتان می تواننـد از هم 
اکنـون فراخـوان عمومـی بـرای اطـاع رسـانی بـه جامعه 
هـدف انجـام دهنـد تـا نتیجـه بهتـری از فعالیـت گـروه 

مرهـم در ایـن اسـتان حاصل شـود.
وی اضافـه کـرد: تیـم قـوی پزشـکی و درمانـی در فـارس 
وجـود دارد کـه قطعـا متقاضـی شـرکت در ایـن کار خیـر 
هسـتند تـا در زمـان حضـور تیـم مرهـم در شـیراز بـرای 
انجـام جراحـی و درمـان بـا ایـن گـروه همـکاری کننـد تا 

جمعیت بیشـتری مـداوا شـوند.

مرهمی بر زخم نیازمندان
فـوق تخصـص جراحـی پاسـتیک و عضو هیـات امنای 
موسسـه ملـی نـدای سـامت مرهـم در گفـت و گـو بـا 
خبرنـگار ایرنـا بیـان کـرد: ایـن مجموعـه متشـکل از 80 
پزشـک متخصـص و فـوق تخصـص جراحی پاسـتیک 
سـعی دارد بـا سـفر بـه مناطق محـروم به اقشـار ضعیف 

جامعـه یاری برسـاند.
دکتـر کامیـار اژدری افـزود: موسسـه مرهـم افـراد کـم 
بضاعتـی را کـه از مشـکاتی در صورت و شـکاف فک،لب 
و کام ،مشـکات مـادرزادی فـک و صـورت و ... رنـج می 
برنـد شناسـایی می کنـد و آنها را بـه صورت کامـا رایگان 

جراحـی و درمـان مـی کند.

 هیچ محدودیتی برای مداوای بیماران 
نیازمند نیست

وی بـا بیـان اینکـه ایـن موسسـه هیچگونـه مسـاعدت 
مالـی از دولـت دریافـت نکـرده و تمـام هزینـه هـای 
اندیـش  نیـک  خیریـن  و  پزشـکان  خـود  را  درمـان 
تامیـن مـی کنند گفـت: در پی اسـتقبال زیاد مسـووالن 
برنامـه ریـزی کـرده  اسـتان فـارس ،موسسـه مرهـم 
کـه 13 لغایـت 18 اسـفندماه 98 بـه شـیراز سـفر کنـد 
و در ایـن مـدت بـا تمـام ظرفیـت انسـانی و تجهیزاتـی 
ایـن مجموعـه هـر تعـداد بیمـار نیازمندی را کـه معرفی 
شـود مـداوا و جراحـی کند.عضـو هیات امنای موسسـه 
ملـی نـدای سـامت مرهـم بـا تاکید بـر نبـود هیچگونه 
محدودیتـی بـرای جراحـی و درمـان بیمـاران نیازمند در 
فارس،اظهـار داشـت: مجموعـه مرهـم هیچ درخواسـت 
مالـی از کسـی نـدارد امـا این توقع از مسـووالن اسـتان 
فـارس وجـود دارد کـه در زمینه بیماریابـی این مجموعه 
بهداشـت،  خانه هـای  داد:  ادامـه  یـاری کننـد.اژدری  را 
فرمانداری هـا ،دهیاری ها و سـایر دسـتگاه هـای دولتی 
متولـی مـی تواننـد کـودکان و افـراد دچار اختاالت سـر 
و صـورت و بیمـاری هـای مـادرزادی را به این موسسـه 
معرفـی کننـد تـا در زمانـی کـه در اسـفندماه تیـم مرهم 
بـه شـیراز سـفر می کند ایـن بیمـاران درمان شـوند.وی 
بـه سـفر اخیر تیـم مرهم به بیرجند اشـاره کـرد و گفت: 
تجربـه خوبـی کـه در ایـن سـفر ایجاد شـد این بـود که 
اسـتاندار خراسـان جنوبـی اعـام کـرد کـه همه کـودکان 
و افـراد نیازمنـد ایـن اسـتان بایـد در سـفر اعضـای این 
موسسـه جراحـی شـوند و بعـد از ایـن سـفر نبایـد فرد 
نیازمنـدی در این اسـتان وجود داشـته باشـد کـه درمان 
نشـده باشـد و ایـن تجربـه در فـارس نیـز مـی توانـد 
تکرار شـود.اژدری عنوان کرد: از مسـووالن اسـتان فارس 
ایـن درخواسـت را دارم کـه یک بیمارسـتان مجهـز به 10 
تـا 15 اتـاق عمـل و یـک درمانـگاه از 13 تـا 18 اسـفند 
98 در اختیـار موسسـه مرهـم قـرار دهنـد تـا مـداوای 
بیمـاران در ایـن محل ها صـورت پذیـرد.وی اضافه کرد: 
بیمارسـتان سوانح سـوختگی واقع در شـهر جدید صدرا 

پیشـنهاد مـا برای انجـام این ماموریت چند روزه اسـت 
و وسـایل و نیـروی انسـانی متخصـص مـورد نیـاز نیـز 

توسـط موسسـه مرهـم تامیـن خواهد شـد.
عضـو هیـات امنای موسسـه ملی ندای سـامت مرهم 
گفـت: امیدواریـم شـرایط فراهم باشـد تا در سـفر چند 
روزه تیـم مرهـم بـه شـیراز بتـوان هـر روز بیـن 80 تـا 
90 جراحـی انجـام داد و در پایـان کار ایـن مجموعـه در 
شـیراز دیگـر هیـچ بیمـار نیازمنـدی در فـارس نباشـد 
کـه مـداوا نشـده باشـد.وی بـا اشـاره بـه ایـن کـه این 
موسسـه تنهـا بیمـاران نیازمنـد را مـداوا می کنـد گفت: 
همـه بیمـاران نیازمند پذیرش می شـوند و تفاوتی بین 
ایرانـی یـا غیر ایرانـی بودن بیماران  وجـود ندارد و تمام 
افـراد نیازمنـد سـاکن در اسـتان فـارس فـارغ از ملیت 
و مذهـب مـی تواننـد مـداوا شـوند.اژدری بیـان کـرد: 
تیـم مرهـم همـه هزینه هـای درمان را از جمله اسـکان 
پزشـکان در شـیراز و حمـل و نقـل و ... را بـر عهده دارد.
مدیرعامـل موسسـه ملی ندای سـامت مرهـم در گفت 
و گـو بـا خبرنـگار ایرنـا گفت: موسسـه مرهم به اسـتان 
هایـی سـفر مـی کنـد کـه مـردم و مدیـران آن اسـتان 

ماننـد اعضای این موسسـه عاشـق باشـند.
محمدعلـی کیانـی افـزود: اسـفندماه 98 اسـتان هـای 
کرمـان و هرمزگان در اولویت سـفر موسسـه مرهم قرار 
داشـت امـا اسـتقبال زیـاد اسـتاندار فـارس و رییـس 
دانشـگاه علـوم پزشـکی شـیراز باعـث شـد فـارس در 
اولویـت سـفر ایـن تیـم در مـاه آینـده قـرار گیـرد. وی 
اضافه کرد: شـروع کار موسسـه مرهم از سـال 86 بوده 
و اکنـون ایـن گـروه از 80 متخصـص و فـوق تخصـص 
جراحـی صـورت تشـکیل شـده اسـت و مرهـم تاکنون 
بیـش از 24 هـزار ویزیـت فوق تخصصـی و 4800 عمل 

جراحـی رایـگان در سراسـر کشـور انجـام داده اسـت.

متقاضیان ثبت نام کنند
مدیرعامـل موسسـه ملـی نـدای سـامت مرهـم اضافه 
کـرد: ثبت نـام متقاضیـان و نیازمندان خدمـات گرفتن 
رایگان از موسسـه مرهم می توانند بصورت الکترونیکی 
با ورود به سـامانه مرهم در فضای مجازی در خواسـت 
خـود را بـه راحتـی و حتـی بـا اسـتفاده از تلفـن همراه 

خود ثبـت کنند.
وی ادامه داد: تاکنون 26 سـفر توسـط اعضای موسسـه 
مرهـم بـه اسـتان هـای مختلـف کشـور انجـام شـده و 
اکنـون ایـن مجموعـه حـدود هفـت هـزار نفـر عضـو 
شـامل پزشـکان متخصص، فـوق تخصص،هیات علمی 

دانشـگاه و کادر درمانـی و خدماتـی دیگـر دارد.
کیانـی عنـوان کـرد: ایـن تیـم 13 تـا 18 اسـفند 98 در 
شـیراز مسـتقر خواهـد شـد و اگـر نیـاز باشـد بیمـاری 
نیـز در تهـران مـورد مـداوا قرار گیـرد ایـن کار انجام می 
شـود و هزینـه هـای آن شـامل حمـل و نقل،اسـکان و 
... بیمـار بـه پایتخت نیز توسـط موسسـه مرهم تامین 

خواهد شـد.

گزارش 
محمدامین افشارپور /ایرنا



روزنامه سیاسی – اجتماعی )عضو تعاونی مطبوعات کشور(

صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی پیام آوران

مدیر مسوول: روح ا... خدیشی      

دبیر عکس: یاسر خدیشی
دبیر تحریریه: نجمه سعیدی

صفحه آرایی:  فاطمه خواجویی 

گرافیک: ندا صفاریان

محیط زیست: نیما افشار

زنان: تیوا صمدیان
میراث فرهنگی: امیر رجبی

اداری: راضیه زنگی آبادی،علیرضاشفیعی 
، محمدرضا وزیری نسب 

 جدول: شیوا کرمی
فناوری: رضا بهرام نژاد

طنز: یاسر سیستانی نژاد

رتبه روزنامه پیام ما :40.4

گروه: 4

نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان 
بوده و لزوما دیدگاه روزنامه نیست. 

payamema.adv@gmail.com :ایمیل سازمان آگهی ها
Khabar.payamema@gmail.com  :ایمیل تحریریه

@payamema
@payamema www.payamema.ir

 payamema_daily
روابط عمومی: جمعه فرسنگی      09391999161
بازرگانی: مهال تشکری               09137642104 آگهی های تهران: مجید مهربان           021-77264000-1

سرپرستی استان ها: خانم سلیمان زاده    021-88283174

سامانه پیامکی: 10003432117834

تماس مدیرمسوول: 88019846 - 021

ــا: ــه ای پیام م ــالق حرف ــه اخ آیین نام
www.payamema.ir/akhlagh

نشانی: تهران – خیابان جانبازان غربی نبش کرمان جنوبی ساختمان سبز پالک 324
/  تماس :  32487477-034نشانی : کرمان- میدان ازادی - خیابان شهید بهشتی - شهید بهشتی 10 - نبش شرقی 2

/ نمابر:021-89776547

 شــنبه 5 بهمــن 1398     ســال پانزدهــم      شــماره پیاپــی 1652

توزیع:موسسه اطالعات  )02129999(
چاپ تهران: ایرانیان  )02155275770(

چاپ کرمان: مهدوی  )034-32134838(

مشت آخر
در سینماهای کشور در حال اکران است.

کَر 
تا 07 بهمن در تئاترشهر در حال اجرا است.

نمایشفیلم 

رسانه در آینه تصویر
مجله تجارت فردا 28 دی منتشر شد. 

 آلستار
 تا 12 بهمن در عمارت نوفل لوشاتو

 در حال اجرا است.

اشک ها بر آتش
تا 21 بهمن در گالری اعتماد برگزار می شود.

ژوئیسانس
تا 11 بهمن در عمارت روبرو 

در حال اجرا است.

 از وقتی که تصمیم گرفتم  دیگه نبینم 
خیلی چیزا  دیدم...

بید مجنون
نمایشگاهنمایشنمایش دیالوگ

ای لب لعلت ز آب زندگانی برده آب
ما ز چشم می پرستت مست و چشمت مست خواب

گر کنم یک شمه در وصف خط سبزت سواد
روی دفتر گردد از نوک قلم پر مشک ناب

در بهشت ار زانکه برقع برنیندازی ز رخ
روضٔه رضوان جهنم باشد و راحت عذاب
وقت رفتن گر روم با آتش عشقت بخاک
روز محشر در برم بینی دل خونین کباب

صبحدم چون آسمان در گردش آرد جام زر
در گمان افتم که خورشیدست یا جام شراب

جان سرمستم برقص آید ز شادی ذره وار
هر نفس کز مشرق ساغر برآید آفتاب

کی به آواز مؤذن بر توانم خاستن
زانکه می باشم سحرگه بیخود از بانگ رباب

در خرابات مغان از می خراب افتاده ام
گر چه کارم بی می و میخانه می باشد خراب
هر دمی روی از من مسکین بتابی از چه روی

هر زمان از درگه خویشم برانی از چه باب
گر دلی داری دل از رندان بیدل برمگیر

ور سری داری سر از مستان بیخود برمتاب

خواجوی کرمانی 

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم /  سای

کناره گیری قوام با انتقاد یک 
روزنامه از شاه وقت، کتک خوردن 

فروغی، مرگ وثوق الدوله، 
مذاکرات محرمانه دالس در تهران 

و حکم اعدام خسرو گلسرخی
در ایـن روز در سـال 1301 خورشـیدی )25 
روز  دو  ـ  السـلطنه  قـوام   )1923 ژانویـه 
كـه  قیـام  روزنامـه  مقالـه  انتشـار  از  پـس 
احمـد  سـلطان  بـه  آمیـز  اهانـت  لحنـی  بـا 
ایـن  بـا  او كـه  بـه  پرخـاش  و  قاجـار  شـاه 
بـه چـه  و  نارضایـی، چـرا  و  همـه مخالفـت 
وزیـری  از نخسـت  را  السـلطنه  قـوام  دلیـل 
ایـن  گیـری كـرد.  ـ كنـار  نمـی كنـد  عـزل 
روزنامـه در سـرمقاله خـود »بحـران موجـود 
]وقـت[« در کشـوررا نتیجـه سـوء مدیریـت 
قـوام السـلطنه و ضعـف سـلطان احمدشـاه 
در برابـر او ذکـر کـرده بـود. مخالفـان قـوام 
و سوسیالیسـت  افـزون شـده  روز  السـلطنه 
هـا هـم بـه ایشـان پیوسـته بودنـد و ظـرف 

راه و  بـه  آنـان کـه  از  یـك هفتـه چنـد تـن 
روش روزنامـه نـگاری هـم آشـنا نبودنـد بـه 
انتشـار روزنامـه و انتقـاد دسـت زده و عرصه 
را بـر او تنـگ كـرده بودنـد. مجلـس كـه در 
انتظـار كنـاره گیـری قوام بود سـریعا نسـبت 
بـه نخسـت وزیـری میـرزا حسـن مسـتوفی 
سـلطان  کـه  داشـت  اعـام  خـودرا  تمایـل 
احمدشـاه بـدون درنـگ بـرآن صحـه گـذارد. 
احمـد شـاه که برضـد ناشـر روزنامـه قیام به 
دسـتگاه قضایـی دادخواسـت داده بـود دهم 
بهمـن مـاه از تعقیـب ایـن دادخواسـت کـه 
بـه شـعبه 2 دادگاه تهـران ارجـاع شـده بـود 
صـرف نظـر كـرد. دو روز پیـش از اسـترداد 
تصمیـم  از  احمدشـاه  سـلطان  دادخواسـت، 
علـی اکبـر داور )معـروف بـه پـدر سیسـتم 
قضایـی ایـران کـه تـا سـال انقاب اجـرا می 
شـد( بـه انتشـار یـک روزنامـه مطابـق اصول 
روزنامـه نـگاری )حرفـه ای( بـه سـردبیری 
عیسـی صدیـق )معـروف بـه پـدر آمـوزش و 
پـرورش نویـن ایران( اعـام خرسـندی کرده 

بـود. »تاریـخ« از سـلطان احمدشـاه قاجـار 
روشـنفکر  و  دمکـرات  پادشـاهی  عنـوان  بـه 
نـام بـرده اسـت. کشـیده شـدن پـای جنـگ 
جهانـی اول بـه ایـران، فئودالیسـم، انتصـاب 
مقامـات ارشـد دولتـی بـه اشـاره لنـدن، فقر 
اقتصـادی، بوروکراسـی و ... مانع از آن شـده 
بـود کـه احمدشـاه بتوانـد کاری انجـام دهـد 
بـود کـه ژنـرال رضاخـان  ایـن شـرایط  و در 
بـا تیـپ قـزاق دسـت بـه کودتـا زد تـا ایـران 
نجـات داده شـود. درآمـد نفـت در دهه های 
اخیـر مانـع از آن بـود کـه در ایـران، ضعـف 
هـای دولتی برمأل نشـود. پنجـم بهمن 1314 
)25 ژانویـه1936( علـی منصـور متهـم شـد 
کـه در زمـان وزارت از یـك شـركت خارجـی 
مقاطعـه كار راه سـازی در ایـران رشـوه گرفته 
اسـت. در پـی ایـن اتهـام وزارت دادگسـتری 
بـرای او پرونـده تشـكیل داد و كار تحقیـق از 
اورا آغـاز كـرد. علـی منصـور پیـش و بعـد از 
شـهریور 1320 بارهـا وزیـر و نخسـت وزیـر و 

سـفیر شـده بـود. 

 خنده در تاریکی
در سینما هنر و تجربه 

در حال اکران است.
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دانشـگاه  روانپزشـکی  بازنشسـته ی  اسـتاد   – یالـوم  د.  ارویـن 

اسـتنفورد، روان درمانگـر اگزیستانسـیال و گروه درمانگـر – در کتـاب 

درمـان شـوپنهاور ماننـد دیگـر رمان هـای خـود، بـا زبانی سـحرآمیز 

بـه معرفـی اندیشـه های پیچیده ی فلسـفی می پـردازد و در کنار آن 

فنـون روان درمانـی و گروه درمانـی را نیـز شـرح می دهـد.

درباره رمان درمان شـوپنهاور بسـیار نوشـته اند. در اینجا به برخی از 

آن هـا اشـاره می کنیم: یالـوم بافتی تردسـتانه پدیـد آورده: تارهایی 

از زندگی نامـه ی پرآشـوب شـوپنهاور را بـه دفاعیه هـای فلسـفی از 

اپیکتتـوس تـا نیچـه و نیز بـه جلسـات بی وقفـه ی روان درمانی گره 

زده اسـت. -سـیاتل تایمز

درمـان شـوپنهاور ارزش و محدودیت هـای درمـان و نیـز نقاط تاقی 

فلسـفه و روان شناسـی را بررسـی می کند. -واشـنگتن پست

ارائـه ی  در  چیره دسـتی اش  و  مسری سـت  یالـوم  شـورمندی 

خوانشـی روشـن و بی ابهـام از اندیشـه ها و نظریـات پیچیـده، او 

را بـه ناب تریـن شـکل ممکـن، محبـوب خوانندگانـش کرده اسـت. 

او دقیقـا می دانـد چطـور می شـود داسـتان را جـذاب و پرکشـش 

تایمـز -لوس آنجلـس  تعریـف کـرد. 

خاصه کتاب درمان شوپنهاور

یالـوم در رمـان درمـان شـوپنهاور تصور می کنـد فیلسـوف معاصری 

بـه نـام فیلیـپ کـه فـردی منـزوی و بـه نوعـی شـبیه شـوپنهاور 

اسـت، بـه یکـی از گروه هـای درمانـی روان درمانگـر مشـهوری بـه 

نـام جولیـوس وارد می شـود کـه خـود بـه دلیـل رویارویـی ناگهانی 

بـا سـرطان – و مـرگ خویـش – به مـرور دوباره ی زندگـی و کارش 

است. نشسـته 

فیلیـپ آرزو دارد بـه بـه کار گیـری اندیشـه های شـوپنهاور، بـه یک 

مشـاور فلسـفی تبدیل شـود و برای ایـن منظور نیازمند سرپرسـتی 

اعضـای  بـه کمـک  ولـی جولیـوس می خواهـد  اسـت.  جولیـوس 

گـروه بـه فیلیپ/شـوپنهاور بقبوالنـد کـه ایـن ارتبـاط انسانی سـت 

کـه بـه زندگـی معنا می بخشـد؛ کاری کـه هیچ کس برای شـوپنهاور 

تاریخـی نکـرد. درمـان شـوپنهاور از سـری کتاب هایـی بـود که ذهن 

همـه کتاب هایـی  البتـه  درگیـر خـودش کـرد.  بـه شـدت  را  مـن 

یالـوم  واقـع  را داشـتند. در  ایـن ویژگـی  یالـوم خوانـده ام  از  کـه 

مسـائلی را در کتاب هایـش مـورد بحـث قـرار می دهـد کـه همـه 

مـا بـه نوعـی بـا ایـن مسـائل در ارتبـاط هسـتیم و دغدغـه آن هـا 

را داریـم. زبـان یالـوم زبانـی شـیرین و سـاده اسـت امـا مسـائل 

کـه بـه آن هـا پرداختـه شـامل تمـام وجـوه علمـی اسـت. تاکیـد 

یالـوم در اکثـر آثـاری کـه مـن از او خوانـده ام بـر ارتبـاط اصیـل 

انسان هاسـت. ارتبـاط آن هـا بـا دنیـای فـردی و اجتماعـی و همین 

طـور تاثیـر اندیشـه ها در ایـن ارتباطـات. بـه همیـن دلیـل یالوم به 

مـوازات آن بـه اهمیـت فیلسـوفان و اندیشـه های آن هـا پرداختـه 

اسـت. او معتقـد اسـت فاسـفه بـه نحـوی درمان گـر هسـتند، ولی 

درمان گرانـی کـه شـیوه ای تلـخ دارنـد و این روان پزشـکان هسـتند 

کـه بایسـت کمـی از تلخـی آن بکاهنـد. آن طـور که به نظر می رسـد 

درمـان  اسـت. حتـی کتـاب  نیچـه  یالـوم  مـورد عاقـه  فیلسـوف 

شـوپنهاور نیـز در ادامـه ایـن عاقـه و تحقیـق در مـورد کتـاب وقتی 

نیچـه گریسـت نگاشـته شـده اسـت. فیلسـوفی که مـورد توجه پدر 

علـم روان کاوی »فرویـد« و نیچـه بـزرگ بـوده هـر چنـد بعـد از 

سـتایش های بسـیار ، نیچـه شـدیدا علیـه او شـده، کـه در بخشـی 

از چنیـن گفـت زرتشـت، از زبـان زرتشـت بیـان می کنـد: همین بود 

زندگـی، پـس یـک بـار دیگـر! و برخـاف شـوپنهاور طرفـدار درگیـر 

بـودن بـا زندگـی بـود و نـه کنـاره گیـری از آن.

درمان شوپنهاور
نویسنده: اروین د. یالوم

ترجمه: سپیده حبیب
انتشارات: قطره
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