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یکی از مشکالت بافت تاریخی شهر یزد
موقعیت بصری نامطلوب آن است
3

عکس :همشهری

اسحاق جهانگیری:

میزانوابستگیبهدرآمدهای

نفتی ،کاهش یافته است
2

چه کسی جنگ را شروع کرد
یادداشت مهمان

تحت فشارگفتوگو نمیکنیم
نان گفت :اعزام نیرو ازسوی آمریکا به منطقه جنگ روانی است
نماینده ایران درسازمان ملل به سیا 

ساخت کتیبه
دفاع مقدس با الهام
ازسرو ایرانی

امکان احیای گونههای

درحالانقراضحیوانات

سیدعبدالجواد موسوی
بعـد از دیـدن قسـمت چهـارم آخریـن فصـل گیـم آف ترونـز داشـتم
خودم را آماده می کردم برای نوشـتن یادداشـتی در سـتایش جنگ.
جـان کالم در آن یادداشـت ننوشـته شـده ایـن بود:
«جنـگ هـزار بـدی که داشـته باشـد یک حسـن شـگفتانگیز دارد و
کینههـا و غـرض ورزیهـا و دیگـر صفات پلشـت غیر انسانیشـان را

سبب داغ شدن بحث میان

آن هـم ایـن کـه :در جنـگ آدمیان بـرای لحظهای همه حسـادتها و
کنـار میگذارنـد و همـه هـم و غـم خود را بـه کار میگیرند تا دشـمن
مشـترک را از میـان بردارند.
در جنـگ نـه تنها دنائـت و فرومایگی از وجـود آدمیان رخت برمیبندد
بلکـه جـای آن را صفـات واال و متعالـی هـم چـون شـرف و غیـرت و
ایثـار پـر میکنـد .دیگـر مرزبندیهـای احمقانـهای هـم چـون چپ و
راسـت و لیبرال و سوسیالیسـت و اصولگرا و اصالحطلب معنای خود
را از دسـت میدهنـد و بـرادری و برابـری بیـش از هـر وقـت دیگـری
معنـا پیـدا میکنـد .آنچه مهم اسـت وطن اسـت و هموطـن .هر چیز
دیگـری جـز این دو مفهوم به حاشـیه رانده میشـود و به قول شـاعر
مهربانـی دسـت زیبایـی را خواهـد گرفـت و هـر انسـان بـرای انسـان
برادری اسـت.
در همیـن افـکار رمانتیـک غرق بودم که ناگهان حمله شـروع شـد .نه
حمله دشـمن ،که جمعی از برادران سالحهایشـان را به کار انداختند و
تیرهایشـان را به سـمت جمعی دیگر از برادرانشـان نشانه رفتند .دیدم
بدهـد دوسـتان دسـت بـه کار شـدهاند و بـه اسـتقبال جنـگ رفتهاند.
ش تریـن جنگهـا نیـز آن چه
جنـگ چیـز پلشـتی اسـت امـا در پلـ 
سـتودنی اسـت برانگیختـه شـدن روحیـه دالوری و حماسـی زنـان و
مردانـی اسـت که بـرای لحظاتی همه جان و تنشـان برای دوسـت و
همسـایه و همزبان و هم آیین و هموطن ،مهربانی و شـفقت میشود
و برای آن که متجاوز اسـت سـرتاپا خشـم و کین و غضب .اما جنگی
کـه نخسـتین قربانیانش -تـو بگو به تیغ دشـنام و مالمت و تهمت-
دوسـتان و همکارانی باشـند که ممکن اسـت کمی متفاوتتر از من و
تـو بیندیشـند ،جایی برای تحسـین و تقدیر باقـی میگذارد؟
جنـگ اگـر قـرار باشـد به همدلـی و همبسـتگی منجر نشـود و هم از
آغـاز سـبب تفرقـه و تشـتت را فراهـم آورد ،همـان یک حسـن را هم

مدافعان حقوق حیوانات و
غ وحشها شده است.
طرفداران با 
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تاالب «بیشه داالن»
بروجرد به محیطزیست

غ وحـش تهران سـبب داغ شـدن
اقدامـات اخیـر بـا 
بحـث همیشـگی بیـن مدافعـان حقـوق حیوانـات و
غ وحشهـا شـده اسـت .مدافعـات
طرفـداران بـا 
غ وحشهـا
حقـوق حیوانـات بـر ایـن باورنـد کـه بـا 

واگذار شد

بـرای تامیـن منافع خـود حیوانات را عـذاب میدهند
در حالیکـه گروهـی دیگـر معتقدنـد که بـاغ وحشها

رئیس اداره حفاظت محیطزیست

اهداف آموزشـی و حفاظتی دارند و با استاندار سازی

شهرستان بروجرد گفت :مدیریت

جایگاههـا میتواننـد حیوانـات را راضـی نگـه دارنـد.
غ وحـش تهـران طـی سـال گذشـته موفـق شـد
بـا 

زیستبومی تاالب بیشه دراین

غ وحشهـای
کاندیـدای عضویـت در اتحادیـه بـا 
اروپـا شـود و از سـوی دیگر با همکاری ایـن اتحادیه
غ وحش
برنامـه احیـای پلنـگ و شـیر ایرانـی را در با 
تهـران اجرایـی کند
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و

عکس  :ایسنا

پیـش از آن کـه دشـمن بـه خـود جرئت تجاوز بـه ایـن آب و خاک را

کتیبه دفاع مقدس با طرحی از
«سرو ایرانی» با نقوش اسلیمی
توسط هنرمندان کارگاه سفال
و سرامیک پژوهشکده هنرهای
سنتی به مناسبت روز آزادسازی
خرمشهر ،ساخته شد.

در باغوحشها

غ وحش تهران
اقدامات اخیربا 
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منطقه راکد ماند ه بود و محیطزیست
ً
حتما باید این تاالب
اصرارداشت که

واگذارشود تا بتوان آن را حفظ کرد.
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نـدارد و از بیـخ و بـن بـه لعنـت یزیـد هـم نمـیارزد .دشـمن اگـر تـا

گونه رقم نخورد؟ از زرتشـتی و درویش و سـنی و شـیعه و اهل حق و

و مجـازی هسـت .امـا آیـا باید سـرزمینی باقـی بماند و هـم وطنی تا

فـرض کنـم .بـی تعـارف این نحـوه مواجهـه بـا دوسـتان و همکارانم را

بـه امـروز بـه ایـن سـرزمین چشـم طمع داشـت امـا جرئـت نمیکرد

ارمنی و چپ و راسـت ،همه و همه درکنار یکدیگر بودند تا شـد آن چه

من و شـما به این تفریحات سـالم و غیر سـالم دلخوش کنیم یا نه؟

زاییده دو چیز بیشـتر نمی دانم .یا جهل مضاعف و یا نفسـانیت پروار

سـودای احمقانـه خـود را محقـق سـازد بـه ایـن دلیـل بـود کـه گمـان

باید بشـود .اگر دشـمن بداند صرفا عر و تیزهایش منجر به این شـده

ایـن بنـده بـه نوبـه خود کم سـر بسـر دوسـتان اصلاح طلـب و لیبرال

شـده لجـام گسـیخته .چطـور بایـد بـاور کنم آن دوسـتی کـه بی هیچ

میکـرد هـرگاه آهنـگ جنـگ سـاز کنـد ایرانـی جماعـت بـی درنـگ

کـه عـدهای از بـرادران بـر روی عـدهای دیگر از برادرانشـان تیغ بکشـند

نگذاشـته ام .در همین چند سـال اخیر بارها و بارها به تلویح و تصریح

مالحظـه ای مـی نویسـد :این هـا از پنتاگون پول گرفته انـد ،ذره ای به

اختلاف رای و سـلیقهاش را بـا هـم وطنانش به یکسـو مینهد و همه

بـاور کنیـد کار را تمـام شـده میداند و عزمش را جـزم میکند تا خاک

بـا آنـان تنـدی کـرده ام و گاه آن هـا را از خـود رنجانـده ام .اما اختالف

خدا و پیغامبر و قبر و قیامت اعتقاد دارد؟ این سـرزمین مصیبتهای

تـن رگ ،همـه رگ خـون ،همـه خـون جوش جنـون میشـود و چرخ

ایـن مـرز پرگهـر را به توبره بکشـد.

رای و سـلیقه باعـث نمـی شـود بی پـروا آنـان را در زمره دشـمنان این

بسـیار دیـده و ایـن طـور کـه باد مـی آید و شـاخه می جنبـد مصیبت

فلک را به زانو در میآورد .و مگر آن هشـت سـال حماسـه شـگفت این

همیشـه وقت برای سـر بسر گذاشـتن یکدیگر و رجزخوانی مطبوعاتی

آب و خـاک قـرار دهـم و خـودم را قهرمـان جنـگ بـا اسـتکبار جهانی

هـای بزرگ دیگـری نیز در راه اسـت/.خبرآنالین

نوبت اول

آگهی مناقصه عمومی

شـهرداری اختیار آباد در نظر دارد انجام کلیه امورات خدماتی ،پشـتیبانی ،فنی و اداری خود را شـامل  :تنظيف معابر ،آبیاری درختان

و نگهـداری پـارک و فضاهای سـبزشـهری  ،جمع آوری و حمـل زباله های شـهروندان ازدرب منازل تا محل بازیافـت (واقع درکیلومتر۱۰

ابتـدای جـاده کوهپایـه) ونگهبانی و پیش خدمتی سـاختمان های اداری و انجام کلیه امورات غسـالخانه و اپراتوری و فروشـندگی جایگاه
 CNGو اجرائیـات سـاختمان بـه مدت یکسـال شمسـی ( ۱۲ماه) ازتاریـخ (  98/2/1لغایـت )99/1/31به طوریکجا و بـه صورت حجمی به

شـرکت هـای خدماتی واجد شـرایط و دارای مجوزرسـمی ازاداره کل تعـاون ،کارو رفاه اجتماعی ازطریق مناقصـه عمومی واگذارنماید.

لذا ازکلیه شرکت های واجد شرایط و دارای رزومه کاری و حسن سابقه کاری و بیمه ای دعوت به عمل می آید ازتاریخ نشرنوبت دوم
(امورمالی /امورقراردادها) به آدرس اختیارآباد خیابان شریعتی مراجعه نمایند.
ضمنا هزینه های چاپ دو نوبت آگهی به عهده برنده مناقصه می باشند.

شهرداری اختیارآباد

پیک برق در ماههای گرم سال از حوالی ساعت  12تا  16و از  19تا  23میباشد

شناسه اگهی 467363

این آگهی حداکثربه مدت یک هفته ( )۷روزجهت دریافت اسناد مناقصه و اطالع ازشرایط و جزئیات کاربه شهرداری اختیارآباد
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تاکی ــد ب ــر اینک ــه از ی ــک وج ــب

در ســـرزمین فلســـطین تأســـیس کـــرد.وی ادامـــه داد:

از خـــاک فلســـطین چشـــم

بنـــده بعنـــوان مبـــارز فلســـطینی و نـــه بعنـــوان ســـفیر

پوشـــی نمیکننـــد گفت:تنهـــا

صحب ــت میکن ــم بای ــد بدانی ــم برخ ــورد م ــا ب ــا مس ــائل

چیـــزی کـــه میتوانـــد جلـــوی اقدامـــات دشـــمن

تف ــاوت دارد وقت ــی معی ــار یامی ــزان م ــا اس ــامی باش ــد

صهیونیســـتی را بگیردوحـــدت جهـــان اســـام و عـــرب

راه ح ــل ه ــم اس ــامی خواه ــد ب ــود و اگ ــر برخ ــورد م ــا

اســـت و اینکـــه هـــر کســـی بـــه مســـئولیت خـــودش

ملـــی گرایـــی باشـــد راه حـــل فـــرق میکند.حقیقـــت

عم ــل کند.ص ــاح ال ــزواوی در نشس ــت خب ــری ک ــه ب ــه

مســـاله فلســـطین ایـــن اســـت مـــا روزی یـــک دولـــت

مناســـبت ســـالگرد روز نکبـــت (آوارگـــی صدهـــا هـــزار

واحد(دولـــت عثمانی)داشـــتیم امـــا ایـــن دولـــت بـــه

فلســـطینی و تشـــکیل رژیـــم جعلـــی صهیونیســـتی)

عل ــل مختل ــف از بی ــن رف ــت و ام ــروز  ۶۰کش ــور اس ــامی

در محـــل ســـفارت فلســـطین در تهـــران برگـــزار شـــد

وجـــود دارد و متأســـفانه تنهـــا چیـــزی کـــه مـــا را کنـــار

اظهـــار کرد:امـــروز ســـالگرد فاجعـــه فلســـطین یـــا بـــه

یکدیگـــر قـــرار میدهـــد ســـازمان همـــکاری اســـامی و

قـــول مـــا روز نکبـــت اســـت روزی کـــه فلســـطین را از

اتحادیـــه عـــرب بـــرای کشـــورهای عربـــی اســـت.

اشـاره بـه اینکـه موضـوع طـرح جایگزینـی ارز نیمایی بجای
دالر 4200در حـد پیشـنهاد باقـی مانـده اسـت ،تاکیـد کـرد:
کاغـذ کتـاب و مطبوعـات همچنـان جـزو کاالی اساسـی و با
دالر  4200تومـان تامیـن خواهـد شـد.
«غالمرضـا کاتب»افزود:آنچه در جلسـه مشـترک کمیسـیون
فرهنگـی مجلس شـورای اسلامی بـا وزیر و معاونـان وزارت
فرهنـگ و ارشـاد اسلامی مطـرح شـد ایـن بـود کـه کاغـذ
کتـاب و مطبوعـات همچنـان با ارز  4200تومان تامین شـود.

کمیته انتخابات حزب
اعتماد ملی ،فعال است

سـخنگوی حـزب اعتمادملـی بـا اشـاره بـه اینکـه کمیتـه

انتخابـات حـزب اعتمـاد ملـی فعـال اسـت ،گفت :حـزب در
اسـتانهای مختلـف کشـور در حـال شناسـایی نامزدهـای
احتمالـی انتخابـات اسـت.

فضای مجازی یک عرصه
بزرگ و جدی است
عضـو مجلـس خبـرگان رهبـری گفـت:در حـال حاضـر درگیر

بـــا اشـــاره بـــه جلســـه غیـــر

برج ــام نی ــز مط ــرح و عن ــوان ش ــد ک ــه اروپاییه ــا بای ــد

علنـــی مجلـــس گفـــت کـــه بـــه

در فاصلـــ ه  ۶۰روز اقداماتـــی را انجـــام دهنـــد .همچنـــان

نظـــر میرســـد حـــوادث اخیـــر در امـــارات شـــیطنت

کـــه تیـــم وزارت خارجـــه و دســـتگاه دیپلماســـی نیـــز

اســـرائیلیها بـــوده اســـت.

پیگیریهایـــی در ایـــن زمینـــه دارند.نعمتـــی یـــادآور

بهـــروز نعمتـــی در حاشـــیه جلســـه علنـــی مجلـــس بـــا

شـــد :نماینـــدگان همچنیـــن در جلســـه غیـــر علنـــی

اش ــاره ب ــه برگ ــزاری جلس ــه غی ــر علن ــی مجل ــس گف ــت:

عنـــوان کردنـــد کـــه موضـــوع ســـیل زدگان فرامـــوش

یکـــی از مباحـــث مطروحـــه در ایـــن جلســـه اتفاقاتـــی

نش ــود و طرح ــی ک ــه نماین ــدگان ب ــه ای ــن منظ ــور ارائ ــه

بـــود کـــه در امـــارات رخ داده و بـــه نظـــر میرســـد

کـــرده بودنـــد زودتـــر آمـــاده و تحویـــل هیـــأت رئیســـه

شـــیطنت اسراییلیهاســـت .نظـــر نظـــام هـــم همـــان

شـــود تـــا هـــر چـــه زودتـــر خدماتـــی بـــه ســـیل زدگان

نظـــری اســـت کـــه وزارت خارجـــه بـــه عنـــوان دســـتگاه

ارائـــه شـــود.

مجلس

مجیـد تخـت روانچـی نماینـده کشـورمان در سـازمان
ملـل در گفتوگـو بـا شـبکه سـیا نان در پاسـخ

لبنـان هـدف قـرار دهـد ،اظهـار داشـت :مـا روابـط

بـه سـوالی دربـاره ادعـای آمریـکا مبنـی بـر اینکـه

خوبـی بـا همسـایگان خـود داریم .مـا بهتریـن روابط

"تحـرکات تهدیدآمیـز" از ایـران در خلیـج فـارس

را بـا همسـایهمان عـراق داریـم و در امـور داخلـی

مشـاهده کـرده و یـک نـاو هواپیمابـر را بـه منطقـه

آن دخالـت نمیکنیـم .عـراق یـک کشـور مسـتقل

اعـزام کـرده اسـت ،گفـت :ایـن اطالعـات کاملاً

اسـت و مـا بـا دولت ایـن کشـور روابط خوبـی داریم.

جعلـی هسـتند .تمامـی آنهـا اطالعاتـی سـاختگی

ایـن مقـام کشـورمان در پاسـخ بـه سـوالی دربـاره

بـر اسـاس یـک دسـتور کار کوتـه بینانـه اسـت کـه

گـزارش برخـی رسـانهها مبنـی بـر اینکـه پنتاگـون

توسـط افـرادی در منطقـه مـا و واشـنگتن دنبـال

قصـد دارد  ۱۲۰هـزار نیـرو بـرای مقابلـه بـا ایـران

میشـود .آنهـا ایـن اتهامـات سـاختگی را مطـرح

بـه خاورمیانـه اعـزام کنـد ،تصریـح کـرد :از نظـر مـا

میکننـد تـا داسـتا نهای جعلـی روایـت کننـد.

اینهـا جنـگ روانـی اسـت .مـا بـه هیـچ وجـه بـه

وی در پاسـخ بـه سـوالی مبنـی بـر اینکـه باتوجـه بـه

دنبـال ایجـاد درگیـری نیسـتیم چراکـه هیچکـس

تنشهـا میـان تهـران و واشـنگتن آیـا ممکـن اسـت

از وقـوع چنیـن درگیـری در منطقـه نفـع نمیبـرد

ایـران بهطـور مسـتقیم یـا نیروهـای تحـت حمایتش

بـه جـز چنـد نفـر کـه دربارهشـان صحبـت کـردم؛

معــاون اول رییــس جمهــوری گفــت:
بــا تــاش هــای انجــام شــده در
ســال هــای اخیــر میــزان وابســتگی
بودجــه بــه درآمدهــای نفتــی تــا حــد
زیــادی کاهــش یافــت ،اگــر زمانــی
بودجــه دولــت  80تــا  90درصــد بــه
نفــت وابســته بــود ،ایــن وابســتگی
امــروز بــه  30درصــد رســید.

افـرادی در واشـنگتن و برخـی کشـورهای منطقـه.
روانچـی در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه مقصـود رئیس
جمهـور آمریـکا از ایـن حرف کـه در اظهاراتـی خصمانه

درحــال افزایــش تنــش بــا ایــران اســت.وزیر امــور خارجــه افــزود :متاســفانه

گفتـه بـود "اگر ایـران کاری انجام دهد ،آسـیب بزرگی

آمریــکا بــه صــورت غیــر ضــروری تنــش هــا را افزایــش داده اســت .ایــران بــه

خواهـد دیـد" چیسـت ،تصریـح کـرد :بایـد از خـود او

دنبــال تنــش نیســت امــا همیشــه بــرای دفــاع از خــود آمــاده اســت.وزیر امــور

سـوال کنیـد .ایـران از روابـط خوبـی بـا همسـایگان

خارجــه کشــورمان همچنیــن دربــاره اهــداف ســفر خــود بــه هندوســتان تصریــح

خـود برخوردار اسـت .ما در منطقـه خودمان ،در خلیج

کــرد دهلــی نــو یکــی از شــرکای نزدیــک ایــران اســت و مــا بــا هندوســتان در

فـارس هسـتیم نـه خلیـج مکزیـک .مـا تنهـا از منافع

حــوزه هــای مختلــف ارتباطــات بســیار گســترده ای داریم.ظریــف بــا اشــاره بــه

خـود و ایمنـی و امنیـت خلیج فارس دفـاع میکنیم.

ارتباطــات اقتصــادی گســترده ایــران و هنــد گفت:سیســتم مالــی ویــژه ای بیــن

وی دربـاره اظهـارات رئیـس جمهـور ترامـپ کـه گفتـه

مــا و دهلــی نــو از قبــل طراحــی شــده کــه ایــن سیســتم بــرای همــکاری هــای

بـود ایـران بـرای مذاکـره تنها بایـد یک تمـاس تلفنی

دو جانبــه اســتفاده مــی شــده و مــی شــود.وی افزود:هندوســتان از بزرگتریــن

بگیـرد و اینکـه آیـا ایـران پیش شـرطی بـرای مذاکره

مشــتریان نفــت خــام ایــران اســت.وزیر امــور خارجــه گفــت کــه رابطــه مــا بــا

دارد ،خاطـر نشـان کـرد :آمریـکا هـم اکنـون در حـال

هندوســتان در حــوزه هــای دیگــر از جملــه فرهنگــی ،سیاســی و همــکاری هــای

فشـار آوردن بـر ایـران اسـت و چگونـه انتظـار دارد

منطقــه ای اســت بــه طوریکــه همــکاری مــا بــا ایــن کشــور در افغانســتان بســیار

کـه پیشـنهاد مذاکـره را تحـت ایـن فشـارها بپذیریم.

روابــط گســترده ای اســت .وی تاکیــد کــرد :لــذا مــا همــواره مشــورت هایــی را بــا

ایـران گفتوگـو بـر پایـه فشـار و زور را نمیپذیـرد.

شــرکای هنــدی خــود در زمینــه هــای مختلــف داریــم کــه مــن در ایــن ســفر این
مشــورت هــا را هــم دنبــال خواهــم کــرد.

«اســحاق جهانگیــری» در جلســه

دولــت  80تــا  90درصــد بــه نفــت

پژوهــش و فنــاوری کشــور تاکیــد

شــورای عالــی علــوم ،تحقیقــات و

وابســته بــود ،ایــن وابســتگی

کــرد .معــاون اول رییــس جمهــوری

فنــاوری (عتــف) کــه بــه ریاســت

امــروز بــه  30درصــد رســیده و ایــن

اظهــار داشــت :همــه ســاله کارهــای

وی برگــزار شــد ،بــه تحریــم هــا و

یعنــی اگــر در بخــش هزینــه هــا

پژوهشــی و تحقیقاتــی مهمــی در

آثــار آن بــر بودجــه کشــور اشــاره

در دســتگاه هــای اجرایــی صرفــه

دســتگاه هــای مختلــف اجرایــی

کــرد و افــزود :بــا تــاش هایــی

جویــی شــود ،منابــع بیشــتری مــی

انجــام مــی شــود امــا بــه دلیــل

کــه طــی ســال هــای اخیــر صــورت

توانــد در قالــب بودجــه در مســیر

فقــدان نظــام هماهنگــی برنامــه

گرفتــه میــزان وابســتگی بودجــه بــه

توســعه کشــور مــورد اســتفاده قــرار

ریــزی و ارزیابــی عملکــرد پژوهــش

درآمدهــای نفتــی تــا حــد زیــادی

گیــرد .وی در بخــش دیگــری از

و فنــاوری ،آثــار و بــرو نداد ایــن

کاهــش یافتــه اســت.

ســخنان خــود بــر اهمیــت نظــام

پژوهــش هــا در شــاخص هــای

وی تاکیــد کــرد :اگــر زمانــی بودجــه

یکپارچــه و هماهنــگ در حــوزه

اصلــی اقتصــاد کشــور آن طــور کــه
مــورد انتظــار اســت بــه چشــم نمــی

یـک نبـرد رسـانهای هسـتیم و بایـد در ایـن جنـگ ،از

خــورد.

پیامرسـانهای داخلی حمایت شـود تا بسـتر مناسـبی برای

جهانگیــری یــادآور شــد :حتــی

بیـان دیدگاههـا داشـته باشـیم.حجت االسلام و المسـلمین

گاهــی ممکــن اســت در برخــی

عسـگر در آیین تجلیل از پیام رسـان ایتا که در دانشـگاه قم

موضوعــات دههــا پژوهــش در

برگـزار شـد ،عنوان کـرد :در دنیای امـروز ،رسـانهها در درونی

دســتگاه هــای مختلــف انجــام

تریـن الیـه های زندگی انسـان نفوذ کـرده اند و تاثیـر دارند،

شــده باشــد امــا بدلیــل نبــود

و در ایـن شـرایط اهمیـت پیـام رسـانهای ایرانـی و لـزوم

نظــام یکپارچــه در بخــش تحقیــق

حمایـت از آنهـا بیـش از پیـش مشـخص میشـود.

و پژوهــش ،ایــن پژوهــش هــا

معافیت بندر چابهار از
تحریمهای آمریکا

وی همچنیــن از دبیرخانــه شــورای

معـاون دسـتیار وزیـر امورخارجه آمریکا در دیـدار با وزیر امور

عالــی عتــف بــرای تدویــن پیشــنهاد

نتوانســته انــد اثــرات و کارایــی الزم
را در جهــت تســریع در رونــد توســعه
کشــور داشــته باشــند.

خارجـه افغانسـتان از معافیـت بنـدر چابهـار از تحریمهـای

ایجــاد نظــام هماهنــگ برنامــه

آمریـکا علیـه ایـران خبر داد.

ریــزی ،بودجــه ریــزی و ارزیابــی

صبغـتهللا احمدی ،سـخنگوی وزارت امور خارجه افغانسـتان

عملکــرد

در پـی دیـدار وزیـر امـور خارجـه ایـن کشـور بـا آلیـس ولـز،

پیشــنهاد را مثبــت ارزیابــی کــرد.

جنوبـی و مرکـزی در صفحـه توئیتر خـود نوشـت :خانم ولز،
آمریـکا علیـه ایـران به وزیـر امور خارجـه [افغانسـتان] اطالع

پژوهشــی

و

فنــاوری

کشــور قدردانــی کــرده و ایــن

معـاون دسـتیار وزیـر امـور خارجه آمریـکا در بخش آسـیای
تـداوم معافیـت بنـدر چابهـار را در مواجهـه بـا تحریمهـای

وی خاطرنشــان کــرد :اصــل ایــن

وابستگی بودجه کشور به درآمدهای نفتی به  30درصد رسید

پیشــنهاد خــوب اســت امــا بــا توجــه
بــه نظــرات اعضــای جلســه ،الزم

دادند.

مشکالت را بیش از آنچه هست ،نشان ندهیم

افزایش تنش با ایران است

محمدجــواد ظریــف وزیــر امــور خارجــه در گفتگــو بــا خبرگــزاری ای ان ای هنــد

اسحاق جهانگیری :میزان وابستگی به درآمدهای نفتی ،کاهش یافته است
ایرنا

آمریکا بدون دلیل در حال

بــا بیــان ایــران همــواره از خــود دفــاع کــرده اســت گفــت امریــکا بــدون دلیــل

کاهش وابستگی کشور به نفت

 ۱۵جلسـه برگـزار کرده اسـت ،اظهار کرد :ایـن کمیته در حال

بـه کمیتـه انتخابـات کمـک میکنند.

مجلـــس شـــورای اســـامی

وی افـــزود :در ایـــن جلســـه موضوعـــات هســـتهای و

منافـع آمریـکا را در منطقـه ،ازجملـه در عـراق یـا

حـزب اعتمـاد ملـی فعـال بـوده و در چهار ماه گذشـته حدود

اسلامی اسـت .کمیتـه رسـانه و تشـکیالت اعتمـاد ملی نیز

ســـخنگوی هیـــأت رئیســـه

رســـمی کشـــور اعـــام کـــرده اســـت.

تحت فشار گفتوگو نمیکنیم

اسـماعیل گرامیمقـدم بـا اشـاره بـه اینکـه کمیتـه انتخابات

اجـرای برنامههـای حـزب بـرای انتخابـات مجلـس شـورای

جهان است

عکس :ایرنا

ســـفیر فلســـطین در تهـــران بـــا

عضـو کمیسـیون فرهنگـی مجلـس شـورای اسلامی ،بـا

ایران در قرنهای اخیر تاکید کرد :آنها به دنبال ایرانی بزرگ نیستند ،ولی ایرانی مقتدر به نفع همه

حوادث امارات شیطنت اسرائیلی ها بوده است

دســـت دادیـــم و دشـــمن فلســـطینی دولـــت خـــود را

ارز نیمایی جایگزین دالر
،4200در حد پیشنهاد ماند

پ
یامک شما را درباره
ای
ن
صفحه می خوانیم

همایون یوسفی نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسالمی با اشاره به توطئه استعمارگران علیه

021-88019846

از خاک فلسطین ،چشم پوشی نمیکنیم
سیاست

10003432117834

ایرانی مقتدر به نفع همه جهان است

و

بخــش

خصوصــی،

اســت مجــددا در جلســه کمیســیون

تولیــدی

دائمــی شــورا مــورد بررســی قــرار

ارتقــاء دانــش و توانمنــدی علمــی

گیــرد تــا هــم مطابقــت بیشــتری بــا

خــود را افزایــش دهنــد و بــه ایــن

برنامــه ششــم توســعه و سیاســت

موضــوع بیــش از گذشــته توجــه

هــای کلــی اقتصــاد مقاومتــی پیــدا

داشــته باشــند .در ایــن جلســه کــه

کنــد و هــم نظــرات همــه دســتگاه

«برومنــد» وزیــر علــوم ،تحقیقــات

هــای اجرایــی ذیربــط در آن لحــاظ

و فنــاوری ،رییــس نهــاد نمایندگــی

شــود و ســپس در جلســات آتــی

مقــام معظــم رهبــری در دانشــگا هها،

شــورای عالــی عتــف بــرای تصویــب

رییــس دانشــگاه تهــران ،رییــس

نهایــی ارائــه شــود .معــاون اول

دانشــگاه آزاد اســامی و معاونیــن

رییــس جمهــوری ادامــه داد :در

و نماینــدگان پژوهشــی دســتگاه

ایــن بازنگــری و بررســی مجــدد

هــای اجرایــی ذیربــط نیــز حضــور

ایــن

داشــتند ،دبیــرکل شــورای عالــی

پیشــنهاد نیــز مدنظــر قــرار گیــرد

عتــف ضمــن برشــمردن ضــرورت

تــا اجــرای برنامــه هــای ایــن نظــام

هــای

هماهنــگ

یکپارچــه در تعــارض بــا وظایــف

برنامــه ریــزی و ارزیابــی عملکــرد،

و برنامــه هــای قانونــی دســتگاه

گزارشــی از پیشــنهاد ایجــاد نظــام

هــای اجرایــی نباشــد بلکــه زمینــه را

هماهنــگ برنامــه ریــزی ،بودجــه

بــرای ارتقــاء و بهبــود برنامــه هــای

ریــزی و ارزیابــی عملکــرد پژوهــش

پژوهشــی دســتگاه هــا مهیــا ســازد.

و فنــاوری کشــور ارائــه و الزامــات

بایــد

قانو نمنــد

بــودن

ارتقاء دانش ،الزمه توسعه

ایجــاد

نظــام

اجرایــی ایــن پیشــنهاد را نیــز

جهانگیــری بــا بیــان ایــن کــه امــروز

مطــرح کــرد.

پــس از اجــرای  6برنامــه توســعه

وی همچنیــن در خصــوص مراحــل

در کشــور ،هنــوز در بخــش پژوهــش

مختلــف اجــرای پیشــنهاد ایجــاد

در ابتــدای مســیر قــرار داریــم،

نظــام هماهنــگ برنامــه ریــزی،

خاطرنشــان کــرد :بایــد تــاش کنیــم

بودجــه ریــزی و ارزیابــی عملکــرد

بودجــه مــورد نیــاز بخــش پژوهــش

پژوهــش و فنــاوری و برنامــه

تخصیــص پیــدا کنــد و بــا جدیــت

زمانبنــدی آن بــه ارائــه توضیحاتــی

هرچــه بیشــتر فعالیــت هــای حــوزه

پرداخــت و پــس از بحــث و تبــادل

پژوهــش و فنــاوری را ارتقــاء

نظــر و ارائــه نظــرات اعضــاء جلســه،

بخشــیم تــا زمینــه توســعه کشــور

مقــرر شــد ایــن پیشــنهاد در جلســه

بیــش از پیــش فراهــم شــود .وی

کمیســیون دائمــی شــورای عالــی

بــا تاکیــد بــر ایــن کــه توجــه بــه امــر

عتــف مــورد بررســی مجــدد قــرار

پژوهــش و تحقیــق بایــد جایــگاه

گیــرد و پــس از دریافــت و اعمــال

بیشــتری در بخــش خصوصــی پیــدا

نظــارت دســتگاه هــای ذیربــط،

کنــد ،اظهــار داشــت :الزمــه توســعه

در جلســه آتــی مطــرح و تصویــب

ایــن اســت کــه همــه واحدهــای

نهایــی شــود.

اخبار رسانه های آمریکا درباره ایران واقعی نیستند
بـــه گـــزارش مجلـــه امریکـــن کانســـروتیو،

بولتـــون مشـــاور امنیـــت ملـــی کاخ ســـفید اشـــاره میکنـــد کـــه تنهـــا بـــه

بـــه دنبـــال تشـــدید فشـــارهای آمریـــکا بـــر

فکـــر راه انداختـــن و درگیـــر کـــردن نیروهـــای آمریـــکا بـــرای ورود بـــه یـــک

ایـــران برخـــی رســـانههای ایـــن کشـــور بـــه

جنـــگ جدیـــد در خاورمیانـــه اســـت.به نوشـــته کانســـروتیو ،مـــردم امریـــکا

دنب ــال انتش ــار اق ــرار آمی ــز س ــخنان مقام ــات

در ط ــول بیس ــت س ــال گذش ــته توجیه ــات فراوان ــی از زب ــان مقام ــات خ ــود

عض ــو ب ــرای پیگی ــری و اج ــرای مصوب ــات پیش ــین س ــتاد ،ب ــه برخ ــی م ــوارد

فضـــای بـــازار را مدیریـــت کننـــد.

آمری ــکا علی ــه ای ــران هس ــتند.به نوش ــته ای ــن مجل ــه ،م ــا بای ــد در م ــورد ه ــر

بـــرای ایجـــاد جنـــگ شـــنیدهاند و هـــم اکنـــون نیـــز آنـــان بهخوبـــی بـــه

م ــد نظ ــر در ای ــن جلس ــه س ــتاد پرداخ ــت و گفت:تعیی ــن تکلی ــف کااله ــای

وزی ــر کش ــور از وزارت صنع ــت ،مع ــدن و تج ــارت خواس ــت ت ــا نظ ــام جام ــع

مطل ــب مط ــرح ش ــده از ط ــرف مقام ــات دول ــت آمری ــکا در م ــورد تهدیده ــای

بهانههـــای جنگـــی دولـــت دونالـــد ترامـــپ بـــرای آغـــاز جنـــگ دیگـــری بـــا

موجـــود در بنـــادر کشـــور موضـــوع مهمـــی اســـت کـــه بایـــد بـــه ســـرعت از

توزیـــع را کـــه پیـــش از ایـــن نیـــز مطـــرح شـــده بـــود ،بـــا لحـــاظ همـــه

احتمال ــی خارج ــی ،بهوی ــژه در رابط ــه ب ــا ای ــران بس ــیار تردی ــد کنی ــم .دونال ــد

ای ــران آش ــنا هس ــتند.مجله آمریکای ــی ب ــا دروغ خوان ــدن خب ــر وال اس ــتریت

ســـوی گمـــرک و ســـازمان صنعـــت ،معـــدن و تجـــارت و ســـایر مســـئولین

ظرفیتهـــا در توزیـــع از مبـــدا بـــه مقصـــد بـــه نحـــوی طراحـــی کننـــد

ترامـــپ رئیـــس جمهـــور آمریـــکا و مقامـــات بلندپایـــه در دو ســـال گذشـــته

ژورنـــال مینویســـد ،حملـــه بـــه تانکرهـــای غیرنظامـــی کاری بســـیار

پیگی ــری ش ــود و اس ــتاندار نی ــز مکل ــف ب ــه پیگی ــری ای ــن موض ــوع اس ــت

تـــا هـــم از ظرفیـــت بـــازار ســـنتی ،هـــم اتحادیههـــا و تعاونیهـــا و هـــم

اغلـــب در مـــورد ایـــران دروغهـــای فـــراوان گفتهانـــد کـــه بـــا ایـــن شـــرایط

احمقانـــه اســـت و ایـــران نیـــز بهخوبـــی میدانـــد کـــه بـــا ایـــن تلههـــای

تـــا در مـــدت زمـــان معینـــی ترخیـــص و در بـــازار توزیـــع شـــود.

فروشـــگاههای بـــزرگ و میادیـــن اســـتفاده شـــود.وی ادامـــه داد :گرچـــه در

دیگ ــر بهس ــختی میت ــوان ب ــه س ــخنان آن ــان در م ــورد ای ــران اعتم ــاد ک ــرد.

جـــان بولتـــون نبایـــد خـــود را اســـیر جنـــگ طوالنـــی مـــدت دیگـــر کـــرد.

وی افـــزود :در شـــرایط کنونـــی بـــازار ،بایـــد از اصنـــاف تشـــکر کنیـــم کـــه

شـــرایط کنونـــی از ظرفیـــت میادیـــن بـــه خوبـــی در جهـــت توزیـــع کاالهـــا

آمریکــن کانســروتیو در ادامــه بــه خبــر اخیــر وال اســتریت ژورنــال در مــورد

کانســـروتیو در ادامـــه تصریـــح میکنـــد ،بـــه رغـــم آنکـــه اخبـــار دقیقـــی از

بـــا کشـــور و دولـــت همراهـــی میکننـــد و تـــاش میکننـــد تـــا کاالهـــا

بـــا قیمـــت مناســـب اســـتفاده میکنیـــم ،امـــا دسترســـی همـــه مـــردم بـــه

نقـــش ایـــران در حمـــات کشـــتیهای نفتـــی امـــارات اشـــاره میکنـــد و

علـــت اصلـــی آتـــش ســـوزی تانکرهـــای نفتـــی امـــارات بـــه دســـت نیامـــده

و محصـــوالت را بـــا شـــرایط و قیمتهـــای مناســـب بـــه دســـت مـــردم

میادیـــن مســـاوی و راحـــت نیســـت و عمـــوم مـــردم بـــرای خریـــد تمـــام

میگوی ــد ،ای ــن رس ــانه ب ــرای تش ــویق اذه ــان عم ــوم علی ــه ای ــران بــهدروغ

اس ــت ام ــا ب ــا ای ــن وج ــود رس ــانههای آمریکای ــی از ه ــم اکن ــون ب ــر طب ــل

برســـانند امـــا کمـــاکان نگرانیهایـــی در افزایـــش قیمتهـــا جـــدای از

کاالهـــا بـــه ایـــن میادیـــن مراجعـــه نمیکننـــد؛ بنابرایـــن بایـــد کاالهـــا در

ب ــا ی ــک مق ــام گمن ــام آمریکای ــی مصاحب ــه ک ــرده و س ــخنان خ ــود را از زب ــان

جنـــگ بـــا ایـــران مینوازنـــد و ســـعی میکننـــد تـــا اذهـــان عمـــوم مـــردم

دالیـــل مربـــوط بـــه واردات ،یـــا افزایـــش نـــرخ اولیـــه بخصـــوص در نظـــام

قالـــب یـــک نظـــام جامـــع ،توزیـــع شـــود.

مقامـــات آمریکایـــی منتشـــر میکند.مجلـــه آمریکایـــی همچنیـــن بـــه جـــان

آمریـــکا را بـــرای راه انداختـــن جنـــگ دیگـــری آمـــاده کننـــد.

دولت

عبدالرضـــا رحمانـــی فضلـــی وزیـــر کشـــور در

توزیـــع وجـــود دارد.رئیـــس ســـتاد اطـــاع رســـانی و تبلیغـــات اقتصـــادی

نشســـت بیســـت و ســـومین جلســـه ســـتاد

کشـــور عنـــوان کـــرد :تقاضـــای مـــا در شـــرایط حســـاس کنونـــی از فعـــاالن

اطالعرســـانی و تبلیغـــات اقتصـــادی کشـــور،

ب ــازار ای ــن اس ــت ک ــه بی ــش از پی ــش ب ــه فک ــر م ــردم باش ــند و ب ــا دول ــت

ضمـــن قدردانـــی از نماینـــدگان دســـتگاههای

همکاریهایـــی بهتـــر از قبـــل داشـــته باشـــند و تـــاش کننـــد خودشـــان

سیاست

شهروند بانهای اشیای  ۳۰۰۰ساله را تحویل داد

10003432117834

سیدمحسن علوی مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری کردستان گفت :شهروند فرهنگ دوست بانەای  ۹قلم

پ
یامک شما را درباره
ای
ن
صفحه می خوانیم

شی تاریخی را که مربوط بە حدود سە هزار سال پیش را کە کشاورزان منطقە در اثر شخم زنی یابە صورت اتفاقی به دست آوردە
بودند به اداره میراث فرهنگی این شهرستان تحویل داد.

021-88019846

یک کشف باستانشناسی خاص در لرستان
«فصـــل ســـوم کاوش باســـتان

کـــه یکـــی از نادرتریـــن کشـــفیات در غـــرب قـــاره آســـیا

«غـــار کلـــدر»

محســـوب میشـــود،میتواند بخشـــی از حلقـــه مفقـــوده

خـــرم آبـــاد لرســـتان بـــه

زنجی ــره تکام ــل بش ــر و مس ــیرهای مهاجرت ــی انس ــانهای

کشـــف بخشـــی از جمجمـــه

هوش ــمند از ق ــاره آفریق ــا ب ــه آس ــیا ،جن ــوب غ ــرب آس ــیا،
ً
نهایتـــا رســـیدن اولیـــن گونههـــا بـــه
منطقـــه اوراســـیا و

از نادرتریـــن کشـــفیات در غـــرب قـــاره آســـیا محســـوب

قــاره اروپــا را پوشــش داده و بــه عنــوان یــک کشــف مهــم

میش ــود».بهروز بازگی ــر سرپرس ــت س ــومین فص ــل کاوش

در مطالعــات پارینــه ســنگی دنیــا قلمــداد شــود.بازگیربیان

میراث

شـــناختی

انســـان هموســـاپین (هوشـــمند)ختم شـــد کـــه یکـــی

باس ــتان ش ــناختی غ ــار کل ــدر ب ــا اع ــام ای ــن خب ــر گف ــت:

کـــرد:کاوش باستانشـــناختی ایـــن فصـــل غـــار کلـــدر بـــه

ب ــا توج ــه ب ــه قدم ــت ب ــاالی ش ــواهد فرهنگ ــی ب ــه دس ــت

پایـــان رســـیده و اعضـــای هیـــأت در حـــال بررســـیهای

ـنگی جدی ــدِ «غ ــار کل ــدر» ک ــه
آم ــده از الیهه ــای پارین ــه س ـ ِ

تاریخنـــگاری الیههـــای پارینـــه ســـنگی جدیـــد و میانـــه

ه ــم اکن ــون عن ــوان قدیمیتری ــن محوط ــه پارین ــه س ــنگی

جدیــد ای ـران را بــه خــود اختصــاص داده اســت ،ایــن داده

ایــن غــار بــا اســتفاده از روشهــای ترمولومینســانس و او.
اس .ال هســـتند.

این مسجد
محبوب
گردشگران خارجی است

«کتیبـــه دفـــاع مقـــدس بـــا
طرح ــی از «س ــرو ایران ــی» ب ــا

ســـفال و ســـرامیک پژوهشـــکده هنرهـــای ســـنتی

نقـــوش اســـلیمی کـــه نشـــانی

بـــه سرپرســـتی ســـهیال نقـــیزاده در حـــال ســـاخت

از مقاومـــت ،ایســـتادگی و

است.شـــریفزاده بـــا بیـــان اینکـــه کتیبـــه بزرگداشـــت

آزادگ ــی م ــردم ای ــران در مقاب ــل دش ــمنان و متج ــاوزان

دفـــاع مقـــدس از ســـه بخـــش تشـــکیل شـــده ،بیـــان

بـــه ایـــن ســـرزمین اســـت توســـط هنرمنـــدان کارگاه

کرد:بخ ــش بزرگت ــر آن ب ــا تاکی ــد بیش ــتر در مرکز،ب ــا

ســـفال و ســـرامیک پژوهشـــکده هنرهـــای ســـنتی

نقش ــی از س ــرو ب ــه عن ــوان نم ــاد مقاوم ــت ،ایس ــتادگی

بـــه مناســـبت روز آزادســـازی خرمشـــهر ،ســـاخته

و ســـر افـــرازی در مقابـــل دشـــمنان طراحـــی شـــده

شد».س ــیدعبدالمجید ش ــریفزاده رئی ــس پژوهش ــکده

اســـت.وی افـــزود :دو کتیبـــه بـــه خـــط نســـتعلیق بـــا

هنرهـــای ســـنتی پژوهشـــگاه بـــا اعـــام ایـــن خبـــر

عبـــارت «خرمشـــهر را خـــدا آزاد کـــرد» کـــه یـــادآور

گفت:ای ــن کتیب ــه ب ــه س ــفارش دفت ــر بس ــیج س ــازمان

آزادســـازی خرمشـــهر و کســـانی کـــه در راه آن بـــه

میـــراث فرهنگـــی ،صنایعدســـتی و گردشـــگری،

شـــهادت رســـیدند ،نیـــز در ایـــن کتیبـــه وجـــود دارد.

را در خانه دفن می کردند!

رییــس پزشــک قانونــی شهرســتان

ً
تقریبــا در
تجزیــه میشــوند و

اســکلتهای

گورســتا نها از آنهــا چیــزی جــز

بافــق

قدمــت

مکشــوفه در قلعــه «رضــا آبــاد» ایــن

خــاک باقــی نمیمانــد.

شهرســتان را بیــن  ۵۰تــا  ۱۰۰ســال

وی بــا تاکیــد بــر ایــن کــه

اعــام کــرد.

اســکلتهای مذکــور قدمــت زیــادی

محمدرضــا آیتاللهــی بــا اشــاره بــه

ندارنــد ،گفــت:از آنجایــی تمــام

ایــن کــه قدمــت اســتخوا نهای دو

آباد یهــای گذشــته یــزد صاحــب

تــا ۱۰۰ســال ارزیابــی شــده اســت،

خــود بود هانــد ،بــه نظــر میآیــد

اظهــار کــرد :اســتخوا نهای انســان

اســتخوانهای مکشــوفه مربــوط بــه

در بــازه زمانــی بیــش از  ۱۰۰ســال

قبرســتان مجــاور ایــن قلعــه بــوده

یــا در درون قلعــه دفــن شــد هاند.
«لیلــی

رنجبر»سرپرســت

ابنیههــای تاریخــی بیانگــر اهتمــام آنهــا بــه منظــر روانشناســانه رنگهــا در

اداره

روح ایــن بناهــا داشــته است.کاش ـیهای آبــی و فیــروزه رنگــی کــه همچــون

میــراث فرهنگــی ،صنایــع دســتی

امــواج متالطــم دریــا بــر پهنــهی گنبدهــا و بــر درازای منارههــا میخروشــند

و گردشــگری بافــق نیــز بــا اشــاره

و چشــمها را بــه ســوی کالبــد آســمانی خــود خیــره میکننــد،روح هــر

قدمــت چندانــی ندارنــد گفــت :در

رهگــذری را بــه بــازی میگیرند.یــک دســت بــودن نقــوش در هــم آمیختــه بــا
رنــگ آبــی ایــن بناهــا کــه عمدتـ ً
ـا مذهبــی یــا اماکــن معنــوی هســتند،هرچند

بــه ایــن کــه اســکلتهای مکشــوفه
گذشــتهای نــه چنــدان دور ،مــردم
بســیاری

از آباد یهــا

در سراســر ایرانزمیــن کــم و بیــش بــه چشــم میآیــد ولــی در منظــر شــهر

مــردگان

خشــتی یــزد همچــون نگیــن انگشــتری فیــروزهای در میــان بافــت گلیــن ایــن

خــود را در قلعههایــی هــر چنــد

شــهر بــه نحــوی خــاص چشــمنوازی میکند،گویابینــده از مشــاهده ایــن

بــا مالکیــت شــخصی خــود دفــن

تصویرهیچــگاه خســته نمیشود.محســن میرجانــی ،پژوهشــگر حــوزه میــراث

میکرد نــد .

فرهنگــی در ایــن رابطــه میگویــد :رنــگ مایــه و تــه مایــه تزئینــات و مصالــح

وی بــا بیــان ایــن کــه ایــن موضــوع

بــه کار بــرده شــده در گونههــای مختلــف معمــاری مذهبــی و غیرمذهبــی در

نیــز قدمــت زیــادی ندارد،یــادآور

ایــران بــا کارکــرد و فلســفه وجــودی آن اثــر ،رابط ـهی تــام دارنــد.وی اظهــار

شــد :هنــوز هــم برخــی افــراد در
بافــق هســتند کــه دفــن مــردگان در

عکس :ایسنا

اســکلت مکشــوفه در بافــق بیــن ۵۰

قبرســتانی بــرای دفــن مــردگان

قلعههــا را بخاطــر دارنــد.

کــدام از مســؤوالن شــهری چشــماش

درآن اجــرا میشــود را از ســر

بــه یکــی از بناهــا و محوطههــای

گذرانــد و حــاال نوبــت رســیده بــه

مدیــر کل کنونــی میراثفرهنگــی

اطرافــش کــه بــه «باغســتان»

تاریخــی ایــن شــهر اســت و حرفهــا

همــهی بناهــای تاریخــی قــرار

کــه پیــش از ایــن مدیــر کل ســابق

معــروف اســت را بــه پــارک بانــوان

فقــط از تخریــب اســت .مرمــت و

گرفتــه در شــهر قزویــن کــه گویــا

ســازمان

بهســازی

۲۱

ســر و ســامان دادن بناهــای تاریخــی
هیــچ جایــی در بیــن حرفهــا نــدارد

بایــد گلچیــن شــوند.و فکــ ِر همــهی

شــهرداری قزویــن بــوده ،در برابــر

اردیبهشــت کــه دیگــر عضــو شــورای

ایــن طرحهــا ومصوبههایشــان را

ایــن اظهــار نظرهــا را بایــد بــه مثابــه

شــهر قزویــن در صحــن علنــی

و در ایــن میــان بــه نظــر میرســد

مدیریــت شــهری و شــورای شــهر

میراثفرهنگــی اســتان مُ هــر ســکوت

قزویــن

از ســر میگذرانند.حــاال

مثــال متاخــری دانســت کــه
همــان
ِ

شــورا کــه مدیــرکل میــراث فرهنگــی

میگوینــد «اگــر بــرای هــر شــهر یــک

بــه لــب زده باشد.داســتان ازباغســتان

آنهــا معتقدند«خیلــی از آثــار را بایــد

شــهردار ،اســتاندار یــا حتــی مدیــر

داشــته ،اعــام میکند«:خیلــی از آثــار

قزویــن شــروع شــد ،بــه طرحــی

نادیــده بگیریــم و بــه آثــار تاریخــی

کل میــراث فرهنگــی بومــی از خــود

تاریخــی را بایــد نادیــده بگیریــم و بــه

و هلنـد و..بـوده و در سـفر بـه دامغـان از آثـار تاریخـی و

۴۰ســاله و بالتکلیــف در محلــه

خــوب ،اصــل و نفیــس برســیم،جایی

شــهر انتخــاب شــود ،اوضــاع بهتــر از

آثــار تاریخــی خــوب ،اصیــل و نفیــس

بُالغــی قزویــن رســید وبــا طــرح ِ

مانندخانــه فالنــی باعــث توقــف

آنــی میشــود کــه مســئولی خــارج

برســیم؛ جایــی مانندخانــه فالنــی

داد :مسـجد تاریخانه ،مسـجد جامع ،پیـر علمدار ،مجموعه

پــروژه شــهری میشــود کــه بایدایــن

مدرســه حیدریــه دروســط آن،بــه

جزئیــات را رهــا کنیــم وگرنــه کل

مدیریــت شــهری
از اســتان بخواهــد
ِ

باعــث توقــف پــروژه شــهری میشــود

دیگــر را بــر عهــده بگیرد»!هنــوز

مرورخانههــای تاریخــی دربافتهــای

پــروژه از بیــن مــیرود».

مــدت زمــان زیــادی از مطــرح

وگرنــه کل پــروژه از بیــن مــیرود.

شــدن پیشــنهادِ عضــو شــورای شــهر
ِ

در گذشــته نــگاه لجاجــت بیــن

از آثـار تاریخـی شهرسـتان دامغـان خبر داد و گفت:مسـجد
تاریخانـه دامغـان کـه دومین مسـجد قدیمی کشـور اسـت
بیـش از دیگـر بناهـای این شهرسـتان مورد توجـه و بازدید
گردشـگران خارجـی بوده اسـت.مهدی قاسـمی گفـت :این
ً
عمدتـا از کشـورهای آلمان،ایتالیـا،
گردشـگران خارجـی
فرانسـه ،دانمـارک ،انگلیـس ،اتریـش ،سـوئیس ،کانـادا
جاذبههـای گردشـگری این شـهر بازدید کرده انـد.وی ادامه

خیابــان انصــاری و قــرار دادن مســجد

چشـمه علـی ،مجموعـه امامـزاده جعفر (ع) ،مسـجد حاج
شـکرهللا و مجموعـه تپـه حصـار دامغـان میزبـان ایـن

ِ
ســاخت
تاریخــی راطعمــه کرد.طــرح ِ

گردشـگران بـوده اند.رئیـس اداره میـراث فرهنگـی ،صنایع

پــارک بانــوان در مصلــی قدیمــی

دسـتی و گردشـگری شهرسـتان دامغـان خاطرنشـان کرد:

کلیسای کانتور در قزوین

اماداســتان

شــهر قزوین،اعضــای

نوســازی

و

و رئیــس کمیســیون پیگیــری امــور

باسـتانی دامغـان اسـت کـه بـر اسـاس تحقیقـات ایـن بنا
ً
بعـدا بـه
قبـل از تسـلط اعـراب بـر ایـران آتشـکده بـوده و
مسـجد تبدیل شـده اسـت گفـت :تاریـخ بنای مجـدد این
مسـجد کـه دومین مسـجد قدیمی کشـور اسـت مربوط به
قـرن دوم هجـری اسـت و اسـلوب سـاختمان آن نیـز بـه
سـبک بناهـای دوره ساسـانیان اسـت.وی بـا بیـان اینکـه
ایـن مسـجد کهـن بیـش از  ۱۲قـرن اسـت کـه پابرجـا و
اسـتوار ایسـتاده خاطرنشـان کرد :مسـجد تاریخانهدر سـال
 ۱۳۱۰هجـری شمسـی بـا شـماره  ۸۰در فهرسـت آثـار ملی
کشـور بـه ثبـت رسـیده اسـت.وی بـا بیـان اینکـه تاریـخ و
تمـدن هفـت هزار سـاله دیـار صـددروازه هر سـاله ،میزبان
گردشـگرانی از سراسـر دنیـا به اقبـال گردشـگران به مناطق

بومگـردی خانـه ناصر لشـکر روسـتای عبـاس آبـاد دامغان
اقامـت سـه روزه داشـتند.

عکس :ایسنا

از کشـورهای اسـترالیا ،آلمـان ،اتریش و ایتالیـا در اقامتگاه

شورای اسالمی شهر قزوین :خیلی از آثار تاریخی را باید نادیده بگیریم و به آثار تاریخی خوب ،اصل و نفیس برسیم

بافت جهانی یزد محصور در میان سیمهای برق
یکـــی از مشـــکالت بافـــت تاریخـــی شـــهر

پایـــگاه میـــراث فرهنگی،بازدیـــدی بـــا حضـــور مســـئوالن مربوطـــه از بافـــت

ی ــزد و ب ــه وی ــژه عرص ــه جهان ــی آن،س ــیمها

تاریخـــی انجـــام و نمونههـــای موفـــق و ناموفـــق و همچنیـــن راهکارهـــای

و تیـــر برقهایـــی اســـت کـــه در گذشـــته

اولی ــه ب ــه منظ ــور رف ــع ای ــن نواق ــص شناس ــایی ش ــدند.این مس ــئول تاکی ــد

بــرای توزیــع بــرق ایجــاد شــده انــد چــرا کــه

میکند:ایـــن برنامـــه هـــر چنـــد بـــه صـــورت بلنـــد مـــدت اســـت امـــا در

عـــاوه بـــر مســـتعد حادثـــه و خطرآفریـــن

نهایـــت بـــه ســـاماندهی بصـــری بافـــت تاریخـــی منجـــر خواهـــد شـــد بـــه

بـــودن ،منظـــر و ســـیمای نامطلوبـــی بـــه بافـــت داده اســـت.البته ایـــن

طـــوری کـــه تـــاش میشـــود تـــا بســـیاری از کابلهـــا و حتـــی جعبههـــای

مش ــکل در ح ــال حاض ــر توج ــه مس ــئوالن ش ــهر و متولی ــان باف ــت تاریخ ــی

توزیـــع بـــرق،در درون دیوارهـــا و زمیـــن تعبیـــه میشـــوند.علی ابویی،قائـــم

را برانگیختـــه و آنهـــا را بـــه رفـــع ایـــن مشـــکل واداشـــته است،مشـــکلی

مقـــام مدیـــر شـــرکت توزیـــع بـــرق شهرســـتان یزدبـــا اشـــاره بـــه جهانـــی

کـــه بـــازه زمانـــی طوالنـــی مـــدت و اعتبـــارات مکفـــی را میطلبد.علیرضـــا

ش ــدن باف ــت تاریخ ــی ی ــزد و برنامهری ــزی ای ــن ش ــرکت ب ــرای س ــاماندهی

پورســـلمان ،جانشـــین پایـــگاه میـــراث جهانـــی شـــهر تاریخـــی یـــزد بـــا

تأسیســـات شـــهری ایـــن بافـــت جهانـــی اظهـــار میکند:ســـاماندهی ۲۹۰

اشـــاره بـــه رفـــع مشـــکالت ســـیما و منظـــر بافـــت تاریخـــی بـــه ویـــژه در

هکتـــار بافـــت تاریخـــی جهانشـــهر یـــزد در قالـــب طرحـــی جامـــع و در

عرصـــه جهانـــی آن،اظهـــار میکند:یکـــی از مشـــکالت بافـــت تاریخـــی شـــهر

بـــازهی زمانـــی پنـــج ســـاله بایـــد اجرایـــی خواهـــد شـــد.وی ،بـــرآورد اولیـــه

ی ــزد موقعی ــت بص ــری نامطل ــوب آن اس ــت ک ــه ناش ــی از تجم ــع تأسیس ــات

هزینههـــای طـــرح ســـاماندهی و اصـــاح تأسیســـات شـــهری حـــوزه بـــرق

شـــهری بـــه ویـــژه ســـیمها و تیرهـــای بـــرق در ایـــن بافـــت تاریخـــی

در بافـــت تاریخـــی یـــزد را بیـــش از  ۱۵۰میلیـــارد تومـــان اعـــام میکنـــد و

اســـت.وی اضافـــه میکنـــد:در همیـــن راســـتا بـــر طبـــق برنامهریـــزی

میگوید:طـــرح در صـــورت تخصیـــص اعتبـــار مـــورد نیـــاز قابـــل اجراســـت.

میراث

مدیریــت شــهری ومیــراث فرهنگــی

بایــد شــرایطی داشــته باشــد کــه بــه

داده اسـت.وی بـا بیـان اینکـه مسـجد تاریخانـه از آثـار

ِ
سـکوت مدیـر کل کنونـی میراثفرهنگـی که
و در نهایـت
پیش از این مدیر کل سـابق سـازمان نوسـازی و بهسـازی
شـهرداری قزویـن بـوده ،در برابر ایـن اظهار نظرهـا را باید

مثـال متاخـری دانسـت کـه میگویند
بـه مثابـه همـان
ِ
«اگـر بـرای هر شـهر یـک شـهردار ،اسـتاندار یا حتـا مدیر

کل میـراث فرهنگـی بومـی از خـود شـهر انتخـاب شـود،

اوضـاع بهتـر از آنی میشـود که مسـئولی خارج از اسـتان
ِ
مدیریـت شـهری دیگر را بـر عهـده بگیرد»!هنوز
بخواهـد

شـدن پیشـنهادِ عضـو
مـدت زمـان زیـادی از مطـرح
ِ
شـورای شـهر و رئیـس کمیسـیون پیگیـری امـور بانـوان

در قزویـن کـه خواسـته بـود مصلـی قزویـن و باغهـای
تاریخـی اطرافـش کـه به «باغسـتان» معروف اسـت را به

کــه بایــد ایــن جزئیــات را رهــا کنیــم؛

تعامــل اصــل اســت ،مدیریــت اســتان

بیـن آثـار تاریخـی دامغـان در این مدت به خـود اختصاص

اســامی شــده اســت.

قزویــن نیــز در آن جلســه حضــور

وجــود داشــت ،اکنــون اولیــن کار

مسـجد تاریخانـه بیشـترین آمـار جـذب گردشـگران را در

روسـتایی دامغان اشـاره و اظهار کرد :این هفته  ۱۰توریست

تبدیــل

شــود،

نمیگذرد.تــا

تهمایــه و رنــگ آمیــزی هدفمنــد در مصالــح و اجــزای بناهــا بــه ویــژه در دوره

نکته

قزویــن ایــن روزهــا درد زیــاد دارد .هــر

قزویــن کــه آئیــن ســنتی«۵۰بدر»هم

شــورای

واظهــار

ِ
ســکوت
نظرهایشــان و در نهایــت

مصلــی قزویــن و باغهــای تاریخــی

شــهر،مصوبهها

میکنــد :همیــن عامــل منجــر بــه دقــت و وســواس زیــادی بــرای اســتفاده از

اعضای شـورای شـهر قزوین،مصوبهها و اظهار نظرهایشان

بانــوان در قزویــن کــه خواســته بــود

شهرسـتان دامغـان از بازدیـد بیش از  ۴۰۰گردشـگر خارجی

تاریخی یزد است؟

بــازی عامدان ـهی معمــاران ایرانــی بــا رنــگ آرامشبخــش آبــی در مســاجد و

شما کدام اثر قزوین را برای تخریب انتخاب میکنید؟!
رئیـس اداره میـراث فرهنگی،صنایـع دسـتی و گردشـگری

چرا فیروزهای رنگ بیشتر بناهای

در ابعـــاد  ۱۴۰* ۸۰بـــا  ۲۸کاشـــی  ۲۰*۲۰درکارگاه

صاحب خانههایی که مردگان

گردشگری
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ساخت کتیبه دفاع مقدس با الهام ازسرو ایرانی
هنر
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پیام
میراث

پـارک بانـوان تبدیـل شـود ،نمیگذرد.

ممتــاز بایــد بعضــی آثــار را ندیــده

تبدیــل و اجرایــی شود،شــهرداری چطــور

بگیریــم.

و براســاس چــه ضوابطــی میتوانــد

باغستان قزوین

 ۵۰اث ـ ِر مــورد نظــرش را از بیــن هــزاران

مســؤوالن

تعامــل و همــکاری نظــارت داشــته

بنظرمیرســد

باشــد درحــال حاضــر بیــن شــهرداری

قزویــن ،ســیلهای رخ داده درهمیــن

و مدیریــت شــهری و میــراث فرهنگــی

یکــی دو مــاه گذشــته را بــه همیــن

تعامــل خوبــی صــورت گرفتــه اســت.

زودی

کــه

شــهری مانندالونــد درگذشــته روســتا
بــوده و حــاال بــه شــهر تبدیلشــده

باغســتان قزویــن را بــه رخ شــهرهایی
ِ

چــون خوزســتان ،گلســتان ،گــرگان و..

اســت ،آنجــا یکخانــه اربابــی دارد

میکشــیدند کــه باغستانشــان ،ســیل

کــه اگــر آنجــا را شــکل دهنــد و

را از ســر گذرانــد ،هرچنــد از زمــان پهلوی

رســیدگی شــود مــیارزد ،امــا در

بــا کشــیدن خــط راهآهــن بخشــی از

قزویــن اگــر بخواهیــم همــه آثــار را

باغســتان از بیــن رفــت و شــهر بــه

حفــظ کنیــم بــرای مــا تهدیــد حســاب

ســمت شــمال شــهر گســترش پیــدا

میشــود نــه فرصت.اگــر ۵۰تــا ۱۰۰

کــرد و البتــه از حدود7الــی 8ســال

آثــار تاریخــی مناســب را انتخــاب

گذشــته هــم تخریبهابــه واســطهی

کنیــم میتوانیــم مرمــت و احیــا را

طرحهــای شــهری کــه هــر روز تصویــب

بهخوبــی انجــام دهیــم امــا هــزار تــا

میشــدند،افزایش پیــدا کردنــد.از ســوی

آثــار را نمیتوانیــم مرمــت کنیــم،در

دیگــر اگــر قــرار باشــد ایــدهی اعضــای

واقــع بــرای حفــظ آثــار نفیــس و

شــورای فنــی اســتان بــه یــک طــرح

فرامــوش

شــهری

کردهانــد

اثــر تاریخــی قزویــن انتخــاب ،مرمــت

و احیــا کند؟بهتراســت نخســت بــه
ســادهترین اتفاقــات فکرشــود ،اگــر
ایــن مســؤوالن قصددارنــد بــا گزینــش
وتخریــب دیگربناهــای تاریخــی اســتان،
درآمدزایــی بیشــتری کســب کنند،تــا
کنــون یــک حســاب سرانگشــتی از
جــذب گردشگرانشــان در بناهــای
تاریخــی

ماننــد

«چهلســتون»،

«عالیقاپــو» « ،آبانبــار و مســجد
جامــع»،

«عمــارت

شــهرداری»

«،آبانبــار و مســجد ســردار بــزرگ»،
«بازارقدیمــی قزویــن»« ،المــوت»
«،حمــام قجــر» «،خانــه مستشــاری»،
«خانــه ســپهدار»« ،دروازه تهــران»،
«دروازه کوشــک»«،آرامگاه بــازار قیصــر»
«آبانبــار آقــا» و «آبانبــار حکیــم»را
داشــتهاند؟

«شکوه تمدنهای آسیا» را در چین ببینید
میراث

«س ــنگ پ ــی بن ــای داری ــوش هخامنش ــی»

شـــرکت کننـــده در ایـــن نمایشـــگاه را تقـــارن جالبـــی خوانـــد.او در ادامـــه

و  ۱۴اث ــر تاریخ ــی دیگ ــر از ای ــران ،در کن ــار

چینیه ــای آبی-س ــفید بقع ــه ش ــیخ صف ــی الدی ــن اردبیل ــی را ک ــه مهم ــور

 ۴۳۵اثـــر تاریخـــی از کشـــورهای آســـیایی

ب ــه مه ــر ش ــاه عب ــاس هس ــتند را ش ــاهدی مس ــتدل ب ــر رواب ــط گس ــترده

در چیـــن رونمایـــی شـــدند تـــا شـــکوه

تج ــاری فرهنگ ــی ای ــران و چی ــن معرف ــی کرد.ب ــه گ ــزارش رواب ــط عموم ــی

تمـــدن آســـیا را بـــه نمایـــش بگذارنـــد.

مـــوزه ملـــی ایـــران،در زمـــان آغـــاز آئیـــن گشـــایش ایـــن نمایشـــگاه ،بعـــد

نمایشـــگاه «شـــکوه تمـــدن آســـیایی» دوشـــنبه  ۲۳اردیبهشـــت در

از صحبتهـــای وزیـــر فرهنـــگ وگردشـــگری ایـــن کشـــور و معـــاون وزیـــر

ســـالن اصلـــی مـــوزه ملـــی چیـــن در پکـــن و بـــا حضـــور وزیـــر فرهنـــگ

فرهنـــگ و هنرهـــای زیبـــای کامبـــوج بـــه نمایندگـــی از ســـایر کشـــورهای

و گردشـــگری چیـــن ،ســـفرای کشـــورها ،مقامـــات سیاســـی فرهنگـــی و

آســـیایی ایـــن نمایشـــگاه افتتـــاح شـــد ،همچنیـــن  ۱۴کشـــور در ســـطح

محمـــد کشـــاورززاده  -ســـفیر ایـــران در چیـــن -گشـــایش یافـــت.

س ــفرا از کش ــورهای آس ــیایی در کن ــار وزی ــر فرهن ــگ و گردش ــگری ،مدی ــر

جبرییـــل نوکنـــده رئیـــس کل مـــوزه ملـــی ایـــران در آئیـــن افتتـــاح ایـــن

مـــوزه ملـــی چیـــن و نماینـــده یونســـکو در چیـــن و محمـــد کشـــاورززاده

نمایش ــگاه ب ــه معرف ــی ل ــوح یادب ــود «پ ــی بن ــای کاخ آپادان ــای ش ــوش» از

-ســـفیر ایـــران در جمهـــوری خلـــق چیـــن -بـــه احتـــرام تمـــدن آســـیایی

داری ــوش اول پرداخ ــت و در ادام ــه از  ۲۲ایال ــت تح ــت قلم ــرو هخامنش ــی

ب ــه ص ــورت نمادی ــن در کن ــار تریب ــون ایس ــتادند.همچنین براس ــاس برنام ــه

نــام بــرد و توضیحاتــی پیرامــون اولیــن امپراطــوری جهــان باســتان داد.وی

تدوینـــی ،نماینـــدگان موزههـــای شـــرکت کننـــده در کنـــار ویتریـــن آثـــار

ب ــا نمای ــش نقشــهای ،ای ــن قلم ــرو را از گوش ــه چی ــن ت ــا یون ــان معرف ــی

خ ــود ب ــه معرف ــی ی ــک اث ــر منتخ ــب ب ــرای وزی ــر فرهن ــگ و گردش ــگری

کـــرد و در ادامـــه  ۲۲ایالـــت تحـــت فرمانروایـــی داریـــوش بـــا  ۲۲کشـــور

چیـــن و هیئـــت همـــراه وی در زمـــان دو تـــا ســـه دقیقـــه پرداختنـــد.
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پیام
زیست

آالیندگی

شــبکه منابــع طبیعــی و
محیــط زیســت اســتان

و مطالبــه گــر مــردم نهــاد بــا دســتگاههای اجرایــی

یــک

اســتان همــکاری و تعامــل میکنــد و بعنــوان یــک

مرکــزی

بعنــوان

نهــاد نظــارت گــر و مطالبــه

ســازمان اجرایــی ورود نخواهــد کــرد .جلیلی ،بــا تایید

گــر مــردم نهــاد بــا دســتگاه هــای اجرایــی اســتان

ســوخت توزیعــی در جایگاههــای ســوخت اســتان

همــکاری و تعامــل مــی کند.بــه گــزارش باشــگاه

تصریــح کــرد :وضعیت ســوخت بنزین اســتان بســیار

خبرنــگاران جــوان محمــد جلیلــی ،مدیرعامــل شــبکه

مطلــوب بــوده و بنزیــن یــورو  ۴را توزیــع میکنند.وی

منابــع طبیعــی و محیــط زیســت اســتان مرکــزی

بــا اشــاره بــه پیشــنهاد اســتاندار بــرای حــذف احــداث

در جلســه کارگــروه کاهــش آلودگــی هــوای کالنشــهر

متــرو و ترامــوا از طــرح جامــع حمــل و نقــل اراک

اراک گفــت :شــبکه منابــع طبیعــی و محیــط زیســت

ادامــه داد :بهتــر اســت طرحــی را کــه میتوانــد بــه

یــک شــبکهی مرجــع اجرایــی نیســت و در راســتای

توســعه شــهری کمــک کنــد بــه طــور کامــل نادیــده

تســهیل امــور و حمایــت از ســمنها ،ارتبــاط مــردم

نگیریــم و در کنــار مابقــی اقدامــات نیمنگاهــی هــم

بــا ســمنها و ســمنها بــا دولــت را تســهیل

بــه اجــرای ایــن طــرح داشــته باشــیم .وی بیــان کرد:

میکنــد .وی افــزود :در راســتای رســالت خــود بــه

درراســتای کاهــش آلودگــی هــوا ،انتظــار مـیرود کــه

دنبــال ایــن هســتیم کــه اگــر مجموع ـهای فعالیتــی

شــهرداری اراک معاینــه فنــی را بــرای نــاوگان شــهری

را دارد در انجــام امــور از پیشــنهادات جمعــی هــم

اجبــاری کنــد و بــا جــا بــه جایــی بیبرنامــه و بــدون

اســتفاده کنــد و شــبکه منابــع طبیعــی و محیــط

کارشناســی ایســتگاههای اتوبــوس شــهری مخالفیــم

مســئول مرکــز تحقیقاتــی

 80تــا 110تــن زبالــه ســاختمانی 22 ،تــن پســماند

و

شــهری  100 ،کیلوگــرم پســماند عفونــی بیمارســتانی

محیطــی

و  490تــن پســماند صنعتــی و ســه هــزار کیلوگــرم

جهــاد دانشــگاهی یــزد

پســماند کشــاورزی تولیــد میشــود .دهقانــی بیــان

گفــت :طــرح مدیریــت پســماند زبالــه در مهریــز

داشــت :مطالعــات آنالیــز کمــی و کیفــی پســماند در

در چهــار مرحلــه شناســایی و مســتند ســازی

چهــار فصــل ،جانماییهــا و بررســی مکانهــای دفــن

وضعیــت موجــود ،امــکان ســنجی و ارائــه راه حــل

پســماند صــورت میگیــرد و امیــد اســت کــه گامــی

مناســب ،تغییــر سیســتم مدیریــت پســماند و

موثــر در راســتای حفاظــت از محیــط زیســت و نیــل

پسماند

محیــط

زیســت

آلودگیهــای

اجــرای مدیریــت پســماند پیــش بینــی و انجــام

بــه توســعه پایــدار باشــد .همچنیــن فرمانــدار مهریــز

مــی شــود .بــه گــزارش ایرنــا ،مائــده دهقانــی روز

گفــت :بــرای اجــرای ایــن طــرح در ایــن شهرســتان

سهشــنبه در جلســه بررســی ایــن طــرح کــه بــا

بــه همــکاری و همراهــی تمــام دســتگاههای اجرایــی

حضــور فرمانــدار و مســئوالن محلــی برگــزار شــد

و همراهــی مــردم نیــاز دارد .وی افــزود :اجــرای طــرح

افــزود :ارائــه راهکارهــای مناســب بــرای مدیریــت

نقــش مهمــی در کاهــش آلودگــی هــا و کمــک بــه

صحیــح پســماند و شناســایی نقــاط ضعــف ،قــوت،

ســامت مــردم و تامیــن رفــاه عمــوم شــهروندان

فرصــت و کمبودهــا هــدف آن اســت .وی ادامــه داد:

دارد و بــرای اجــرای آن حمایــت صــورت میگیــرد.

ایــن طــرح بــا بهــره گیــری از فنــاوری هــای روز دنیــا

در ایــن کارگــروه ،کارشناســان بهداشــت محیــط،

و اســتانداردهای جهانــی ،نخالــه هــای ســاختمانی،

منابــع طبیعــی ،محیــط زیســت ،جهــاد کشــاورزی

صنعتــی ،بیمارســتانی و شــهری ســاماندهی مــی

و شــهرداری بــه ارائــه نظــرات خــود در خصــوص

کنــد .بــه گفتــه ایــن مســئول ،در مهریــز ســاالنه

چگونگــی دفــن و ســاماندهی زبالههــا پرداختنــد.

خرمشــهر گفــت :یــک واحــد تولیــد
زغــال بــه دلیــل فعالیــت غیرمجــاز و
قطــع بــی رویــه درختــان بــا هماهنگــی
مرجــع قضایــی پلمــپ شــد.
بــه گــزارش گــروه اســتان هــای باشــگاه
خبرنــگاران جــوان از آبــادان ،رضــا جاویــد
رئیــس اداره حفاظــت محیــط زیســت
خرمشــهر روز ســه شــنبه بــا بیــان اینکــه
پرونــده کارگاه تولیــد زغــال در دادگســتری
خرمشــهر همچنــان مفتــوح اســت گفــت :در
ایــن رابطــه  ۲انبــار چــوب نیــز پلمــپ شــده
ضمــن اینکــه پیگیــری قضایــی بــرای پلمپ
یــک واحــد متخلــف تولیــد زغــال دیگــر در
ایــن شهرســتان نیــز در حــال انجــام اســت.
وی ادامــه داد :در اواخــر ســال  ۹۷شــاهد
قطــع بــی رویــه درختــان و کاهــش ســرانه
فضــای ســبز در مناطــق مختلــف بــه
خصــوص منطقــه طالقانــی ،کــوی بوســتان،
پارکهــا و معابــر اصلــی و فرعــی خرمشــهر
بودیــم و ایــن امــر باعــث شــد یــگان
حفاظــت محیــط زیســت تحقیقــات الزم را
در ایــن رابطــه انجــام دهــد.
رئیــس اداره حفاظــت محیــط زیســت
خرمشــهر افــزود :در تحقیقــات انجــام شــده
مشــخص شــد عــدهای افــراد ســودجو بــه
بهانــه هــرس شــاخ و بــرگ درختــان بــه
صــورت رایــگان در خیابانهــای اصلــی و
فرعــی ســطح شــهر اقــدام بــه قطــع درختان
میکننــد و چــوب درختــان را بــه واحدهــای
تولیــد زغــال انتقــال میدهنــد.
جاویــد گفــت :بــه رغــم اینکــه حفــظ فضــای
زیســت نیســت ،امــا از آنجــا کــه درختــان
میباشــند در ایــن رابطــه واحــد یــگان
حفاظــت محیــط زیســت وارد عمــل شــد.
وی بــا بیــان اینکــه بــا قطــع درختــان
زیســتگاه بســیاری از پرنــدگان بومــی از بین
رفتــه ادامــه داد :بــا توجــه بــه اینکــه فصــل
بهــار زمــان تخــم گــذاری پرندگانــی ،چــون
کبوتــر ،گنجشــک ،ســار و بلبــل اســت ،امــا
قطــع شــاخ و بــرگ درختــان ســطح شــهر
موجــب تخریــب آشــیانههای ایــن پرنــدگان
شــده اســت.

حیوانــات بــاغ وحــش در همیــن فضــا ب ـرای اهــداف مختلفــی تکثیــر میشــوند .انســانها
خیلــی اوقــات خــود را جــای حیوانــات در قفــس میگذارنــد و بــه ایــن نتیجــه میرســند

کــه ایــن حیــوان در قفــس زندانــی اســت و حــال خوبــی نــدارد ،در حالیکــه بایــد بــه ایــن
نکتــه توجــه کنیــم کــه حیوانــات نیازهــای مختلفــی دارنــد کــه تمــام آنهــا را میتــوان در

جایگاههــای اســتاندارد برایشــان تامیــن کــرد .اســارت و زندانــی واژههــای انســانی اســت و

مقایســه انســانی کــه نیــاز بــه آزادی دارد بــا حیوانــات کاری اشــتباه اســت.

گونـه منقرض شـده دیگری در اسـارت شـوخی اسـت چرا

گزارش

کـه مهمتریـن موضـوع بـرای بقـای گونـه وجـود زیسـتگاه
اسـت .اگر زیسـتگاه حیوانی مانند شـیر ،پلنگ و یوزپلنگ
از بیـن رفتـه باشـد آن گونـه در نهایـت منقـرض میشـود.

غ وحـش تهـران سـبب داغ شـدن بحث
اقدامـات اخیـر بـا 
همیشـگی بیـن مدافعـان حقـوق حیوانات و طرفـداران باغ

احیای نسل در باغ وحشها بیمعنی است

ایـن مدافـع حقـوق حیوانـات در ادامـه بـه ایـن نکتـه اشـاره

وحشهـا شـده اسـت .مدافعـات حقـوق حیوانات بـر این

میکنـد کـه اگـر قـرار اسـت حیـوان رو بـه انقراضـی را بـرای

غ وحشها بـرای تامین منافع خـود حیوانات
باورنـد که بـا 

غ وحشهـا تکثیـر کنیـم نبایـد بـرای آن از
نگهـداری در بـا 

را عـذاب میدهنـد در حالیکـه گروهـی دیگـر معتقدنـد که
بـاغ وحشهـا اهـداف آموزشـی و حفاظتـی دارنـد و بـا
اسـتاندار سـازی جایگاههـا میتواننـد حیوانـات را راضـی
نگـه دارند.
غ وحـش تهران طی سـال گذشـته موفق شـد کاندیدای
بـا 
غ وحشهای اروپا شـود و از سـوی
عضویـت در اتحادیـه با 
دیگـر بـا همـکاری ایـن اتحادیـه برنامـه احیـای پلنـگ و
غ وحـش تهـران اجرایـی کنـد .در این
شـیر ایرانـی را در بـا 
راسـتا اواخـر سـال گذشـته یـک پلنـگ نـر ایرانـی از بـاغ
وحـش کشـور پرتغـال بـه ایـران منتقـل شـد تـا برنامـه
احیـای نسـل پلنـگ ایرانـی روی آن اجرایی شـود .در حال
حاضـر نیـز پلنـگ ماده ایـن باغ وحـش باردار اسـت .پس
از آن ،بـاغ وحـش تهـران یک شـیر نر ایرانـی از باغ وحش
انگلسـتان بـه کشـور منتقـل کـرد تـا زیر نظـر اتحادیـه باغ
وحشهـای اروپـا ،بـرای آن نیـز برنامـه احیـای نسـل را

ســپهر ســلیمی یکــی از مدافعــان حقــوق

حیوانــات معتقــد اســت احیــای شــیر و یــا

هــر گونــه منقرضشــده دیگــری در اســارت

شــوخی اســت ،چ ـرا کــه مهمتریــن موضــوع
بــرای بقــای گونــه وجــود زیســتگاه اســت.

اگــر زیســتگاه حیوانــی ماننــد شــیر ،پلنــگ

و یوزپلنــگ از بیــن رفتــه باشــد آن گونــه در
نهایــت منقــرض میشــود.

اجرایـی کنـد .جفـت مـاده ایـن شـیر طـی چنـد روز آینده
بـه کشـور منتقل میشـود امـا در این بین مدافعـان حقوق

عبـارت احیـای نسـل اسـتفاده کنیـم چـرا کـه احیای نسـل

غ وحش تهـران به این
حیوانـات بـا انتقـاد از ایـن اقدام بـا 

هنگامـی اتفـاق میافتد کـه گونهای در محل زیسـتگاه اصلی

نکتـه اشـاره میکننـد کـه چـرا وقتـی زیسـتگاه حیوانی از

خـود و بـدون آنکـه نیازی به انسـان داشـته باشـد به حیات

جمله شـیر در کشـور نابود شـده اسـت و امکان بازگرداندن

غ وحشهـا
خـود ادامـه دهـد بنابرایـن احیـای نسـل در بـا 

آن بـه طبیعـت وجـود نـدارد ،این گونـه را در اسـارت تکثیر

غ وحشهـا»
بیمعنـی اسـت و بایـد بـه آن «زاد و ولـد در بـا 

میکنیـم همچنیـن بـه اعتقـاد ایـن گـروه بهتـر اسـت کـه

غ وحش تهران طی سـالیان گذشـته سـابقه خوبی
گفـت .بـا 

هزینـه تکثیـر در اسـارت را صـرف حفاظـت از گونههایـی

ت وحش نداشـت .چندین سـال
در نگهـداری و تکثیـر حیـا 

کنیـم کـه هنـوز در طبیعـت باقی ماندهاند .سـپهر سـلیمی،

غ وحش  ۱۴شـیر آفریقایی به دلیل تغذیه
گذشـته در این با 

مدافـع حقـوق حیوانـات ضمـن انتقـاد از ایـن اقـدام بـاغ

نامناسـب جـان خـود را از دسـت دادنـد و ببرهایـی کـه برای

وحـش تهـران بـه ایسـنا میگویـد :احیـای شـیر و یـا هـر

احیای نسـل از روسـیه به کشـور منتقل شدند ،سرنوشت غم

طرح جامع پیشگیری و مقابله با آتشسوزی
تدوین شود
یــک کارشــناس ارشــد محیــط زیســت بــر

نفوذپذیــری خــاک و فرســایش میشــود .ایــن کارشــناس

لــزوم تدویــن طــرح جامــع پیشــگیری و

ارشــد محیــط زیســت بــا بیــان اینکــه ایــن پدیــده از بیــن

مقابلــه بــا آتشســوزی تأکیــد کــرد.

رفتــن جانــوران و زیســتگاه آنــان را دربــردارد ،اضافــه

ایمــان شــرفیزاد در گفتوگــو بــا خبرنــگار ایســنا  ،اظهــار

کــرد :آتشســوزی باعــث افزایــش گاز دی اکســیدکربن

کــرد :لرســتان دارای دو میلیــون هکتــار اراضــی جنگلــی و

و آلودگــی هــوا نیــز میشــود و درختــان آســیبدیده

مرتعــی اســت کــه عــاوه بــر نقــش در حفاظــت آب و خــاک

در برابــر آفــات و بیمار یهــا ضعیــف هســتند .وی بــا

ایــن اســتان ،دربرگیرنــده بیــش از  25درصــد تنوع زیســتی

بیــان اینکــه بــه خاطــر تغییــرات در عناصــر و میکروفــون

کشــور نیــز هســتند .وی بــا بیــان اینکــه ایــن عرصههــا

خــاک تجدیــد حیــات آنــان بــه ســادگی امکا نپذیــر

نقــش بســیار مهمــی در حیــات اقتصــادی و اجتماعــی

نیســت ،ادامــه داد :در ســال زراعــی جــاری نیــز بــه

ســاکنین اســتان دارنــد ،افــزود :ایــن منابــع طبیعــی

دلیــل افزایــش بارشهــا شــاهد رشــد بیشــتر در مراتــع

همــه ســاله بــه دالیــل متعــددی ماننــد ســیل ،فرســایش،

و زیراشــکوب جنگلهــای اســتان هســتیم کــه احتمــال

قطــع درختــان ،چــرای بیرویــه و ...شــاهد کاهــش در

وقــوع آتشســوزی بســیار مشــهودتر از قبــل اســت .وی

کمیــت و کیفیــت خــود هســتند .شــرفیزاد بیــان کــرد:

تاکیــد کــرد :جهــت پیشــگیری و مقابلــه بــا آتشســوزی

در ایــن میــان هیــچ عاملــی بــه قــدر آتشســوزی تاثیــر

پیشــنهاد مــی شــود طــرح جامــع پیشــگیری و مقابلــه

مخــرب بــر ایــن اکوسیســتم نــدارد و حریــق بــا از بیــن

بــا آتشســوزی شــامل شناســایی نقــاط بحرانــی ،ایجــاد

بــردن پوشــش گیاهــی باعــث افزایــش روانــاب ،کاهــش

هماهنگیهــای الزم بــا ادارات تهیــه ،تدویــن و اجــرا شــود.

امکان احیای گونههای در حال ا

غ وحش تهران سبب داغ شدن بحث میا
اقدامات اخیربا 
انگیزی داشـتند .سـلیمی نیز بـه این موضوع اشـاره میکند
و میگوید :وقتی در کشـور زیسـتگاه شـیر ایرانی نابود شـده
اسـت بـرای چـه بایـد آن را تکثیـر کنیـم؟ تکثیـر آنها فقط
غ وحشهـا را تامیـن میکند.
منافـع بـا 
انتقـال گونههـای در معـرض خطـر و یـا انقـراض یافتـه
غ وحشهـای اروپـا اتفاق
بـه کشـور ،زیـر نظـر اتحادیـه بـا 
میافتـد؛ اتحادیـهای کـه بـه بـاغ وحـش تهران پنج سـال
زمـان داده اسـت تـا تمامـی جایگاههـای حیاتوحـش را
بهطـور کامـل اسـتاندارد کنـد تـا بتوانـد بـه عضویـت ایـن
اتحادیـه درآیـد امـا مدافعـان حقـوق حیوانـات معتقدنـد
کـه پسـوند اروپایی ایـن اتحادیه بـه معنای آن نیسـت که

هیـچ تخلفـی در آن صـورت نمیگیـرد.

اتحادیه باغوحشهای اروپا یکی از
بدنامترینها

سـلیمی در اینبـاره توضیـح میدهـد :اتحادیـ

وحشهـای اروپـا یکـی از بدنامتریـن موسسـات د

حقـوق حیوانـات اسـت و بـه گفتـه یکـی از مدیـران

اتحادیـه ،سـاالنه حـدود  ۳۰۰۰تا  ۵۰۰۰حیوان زنده س

ی
غ وحشها کشـته م 
دالیـل سـوء مدیریتـی در بـا 

وی در ادامـه بـه وضعیـت نامطلـوب باغ وحشهـای

اشـاره میکنـد و میگوید :نگهـداری از حیوانات در ش

نامسـاعد اسـارت ،بیماریهـای روانـی و افسـردگی

واگذاری تاالب«بیشه داالن» بروجرد به محیطزیست
رئیــس اداره حفاظــت محیطزیســت شهرســتان

بــا حضــور کارگروههــای مختلــف بــه ایــن نتیجــه رســیدیم
کــه حتمـ ً
ـا بایــد مدیریــت یکپارچ ـهای در ایــن منطقــه لحــاظ

بیشــه در ایــن منطقــه راکــد مانــده بــود و
ً
حتمــا بایــد
محیطزیســت اصــرار داشــت کــه

شــود؛ مدیریــت زیســت بومــی تــاالب بیشــه در ایــن منطقــه
ً
حتمــا
راکــد ماندهبــود و محیطزیســت اصــرار داشــت کــه

ایــن تــاالب واگــذار شــود تــا بتــوان آن را حفــظ کــرد.

بایــد تــاالب را واگــذار کــرد تــا بتــوان آن را حفــظ کــرد .وی

آ

مصطفــی مصطفیونــد در گفتوگــو بــا خبرنــگار تســنیم در

بیــان کــرد :خوشبختانــه موضــوع واگــذاری تــاالب بههمــت

دربـا

بروجــرد اظهــار داشــت :تــاالب بیشــه داالن شهرســتان بروجــرد

معــاون اســتاندار لرســتان و پیگیریهــای مســتمر فرمانــدار

کـرد :بـر

در ســیل فروردیــن امســال باعــث جلوگیــری از ســیالب و

ویــژه شهرســتان بروجــرد در ایــن هفتــه و بــا حضــور معــاون

واحد صنع

تخریــب اراضــی پاییندســت شــد .وی افــزود :بــا توجــه بــه

اقتصــادی اســتاندار ،جلســات و بازدیدهــای میدانــی مســئوالن

وی بـا بی

اهمیــت موضــوع تــاالب بیشــه داالن  2تــا 3ســال اســت

ذیربــط برگــزار و قــرار شــد کــه مابقــی اراضــی تــاالب بیشــه

کــه پیگیــر شــده و مشــاوره ایــن مهــم را عهــدهدار هســتیم

داال ن را اداره کل منابعطبیعــی بــه محیطزیســت واگــذار

بـرای رفـ
ً
اخیـرا اخ

تــا بتوانیــم بــا کمــک جوامــع محلــی و بــا اســتفاده از طــرح

کنــد تــا محیطزیســت بــا حفــظ ،حراســت و بهرهبــرداری

کرد یم .

جامــع مدیریــت اســتانی آن را حفــظ نماییــم ،البتــه اولویــت

زیســتمحیطی از تــاالب بیشــه داالن اقــدام نمایــد.
مصطفیونــد گفــت :تقریبـ ً
ـا یکهفتــه مهلــت بــرای واگــذاری

بـه گفتـه

ایـن واح

بهنحــوی کــه بتواننــد منافعــی را از ایــن تــاالب بهدســت

تــاالب بیشــه داالن در نظــر گرفتــه شدهاســت تــا تغییــر و

ایـن مـد

آورنــد .رئیــس اداره حفاظــت محیطزیســت شهرســتان

تحــوالت در ایــن مــورد انجــام پذیــرد و همچنیــن تفاهــم

و بتواننـد

بروجــرد عنــوان کــرد :باتوجــه بــه اهمیــت موضــوع تــاالب

نام ـهای بــه محیطزیســت داده شــود تــا بتوانیــم کار حفاظــت

از خـروج

بیشــه داالن نشســتهایی برگــزار شــد و در ایــن جلســات

خودمــان را شــروع کنیــم

سـال گذش

بروجــرد گفــت :مدیریــت زیســتبومی تــاالب

ســازمان و اداره محیــط زیســت مشــارکت جوامــع محلیســت

بیشتر مدیران محیط زیست با رویکرد سیاسی
و بدون تخصص هستند
رئیــس انجمــن جنــگل بانــی ایــران عنــوان کــرد :بســیاری

باشــد امــا جنــگل هــای شــمال در وضعیــت بهتــری بــه

از مدیــران در ســازمان محیــط زیســت از قســمت هــای

ســر مــی برنــد .رئیــس انجمــن جنــگل بانــی ایــران

دیگــر و بــدون تخصــص بــه کار گمــارده مــی شــوند و

خاطرنشــان کــرد :متاســفانه تصمیمــات مســئوالن در

تصمیمــات آن هــا مقطعــی و بــرای حــل یــک مشــکل در

حــوزه محیــط زیســت براســاس درک و دریافــت شــخصی

دولــت اســت.

از طبیعــت صــورت مــی گیــرد نــه بــر طبــق اســناد علمــی

برنامــه "مناظــره" بــا موضــوع راهکارهــای علمــی پیشــگیری

و نظــرات کارشناســی .کیــا دلیــری ادامــه داد :در بســیاری

از ســیل بــا حضــور هــادی کیادلیــری ،عضــو هیئــت علمــی

از مــوارد کارشناســان تبعــات منفــی یــک طــرح را بیــان

دانشــگاه ،رئیــس دانشــکده کشــاورزی و منابــع طبیعــی

و بــا آن مخالفــت مــی کننــد امــا مدیــر آن بخــش نمــی

واحــد علــوم و تحقیقــات دانشــگاه آزاد اســامی و رئیــس

پذیــرد و طــرح را اجــرا مــی کنند.دلیــل ایــن امــر را مــی

انجمــن جنــگل بانــی ایــران و ارتبــاط تلفنــی بــا حمیدرضــا

تــوان در سیاســی بــودن مســئوالن جســتجو کــرد .وی

صالحــی ،نائــب رئیــس کمیســیون انــرژی اتــاق بازرگانــی

تاکیــد کــرد :از آنجایــی کــه هــر مســئولی مــی خواهــد در

روانــه آنتــن رادیــو گفــت و گــو شــد .در ابتــدای برنامــه

دوره مســئولیت خــود مشــکل دولــت را بــه هــر نحــوی

مناظــره رادیــو گفــت و گــو ،هــادی کیــا دلیــری ،نقطــه

حــل کنــد ،بــه دنبــال برنامــه هــای کوتــاه مــدت اســت.

شــروع ســیل و طغیــان رودخانــه هــا را در حــذف جنــگل

متاســفانه بســیاری از مدیــران در ســازمان محیــط زیســت

و دســتکاری در محیــط زیســت دانســت و اظهــار کــرد:

از قســمت هــای دیگــر و بــدون تخصــص بــه کار گمــارده

متخصصیــن معتقدنــد مدیریــت آب بایــد از همــان نقطــه

مــی شــوند و بــه صــورت چرخشــی فقــط تصمیمــات

ای آغــاز شــود کــه قطــرات بــاران بــر زمیــن قــرار مــی

مقطعــی مــی گیرنــد .عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه

گیــرد و توســط پوشــش گیاهــی حفــظ مــی شــود .وی

آزاد بــا تاکیــد بــر اینکــه محیــط زیســت یــک ســازمان

در ادامــه بــه وضعیــت جنــگل هــا اشــاره کــرد و گفــت:

حاکمیتــی اســت ،گفــت :جایــگاه ایــن ســازمان را نبایــد

متاســفانه جنــگل هــای زاگــرس وضعیــت وخیمــی دارنــد

دســت کــم گرفــت .هــدف از تشــکیل ایــن نهــاد جلوگیــری

و مــی تــوان گفــت اجــرای روش هــای حفاظــت خــاک

از انحرافــات و تغییــرات کاربــری هــا بــوده اســت امــا

در آنجــا بــی معنــا خواهــد بــود ،چــرا کــه حفاظــت منابــع

یــک پــروژه توســط یــک دولــت یــا مدیریــت رد و همــان

طبیعــی زمانــی صــورت مــی گیــرد کــه تخریــب نشــده

طــرح در دوره بعــدی تاییــد مــی شــود و اینجاســت کــه

عکس :مهر

ســطح شــهر محــل النــه گــذاری پرنــدگان

هیــچ بــاغ وحشــی اجــازه نــدارد کــه حیوانــی را بــدون دلیــل از طبیعــت جــدا کنــد .تمــام

عکس :رادیو گفتوگو

ســبز از جملــه اختیــارات اداره محیــط

طرح جامع

رئیــس اداره حفاظــت محیــط زیســت

کیسه پالستیکی و بستهبندی شیرینی را در عمق  11کیلومتری اقیانوس یافت.

تاالبها

پلمپ کارگاه تولید
زغال درخرمشهر

واقع در اقیانوس آرام رکورد عمیقترین شیرجه در اقیانوس را به دست آورد در این اکتشاف یک

آالیندگی

خبر

کیس ه پالستیکی در بستر دریا کشف کرد .وسکوو که با شیرجه به عمق  11کیلومتری حفره ماریانا

عکس :ایسنا

اجرای طرح مدیریت پسماند زباله در مهریز

پ
یامک شما را درباره
ای
ن
صفحه می خوانیم

یک غواص آمریکایی به نام ویکتور وسکوو در زمان رکورد شکنی شیرجه به عمق دریا ،تعدادی

021-88019846

فعالیت شبکه منابع طبیعی و محیط زیست
در کاهش آلودگی هوا
زیســت اســتان مرکــزی بعنــوان یــک نهــاد نظــارت گر

10003432117834

کشف کیسه پالستیکی هنگام رکوردزنی درشیرجه

کارشناســی نبــودن دســتورات و طــرح هــا بــارز مــی شــود.

زیســت و اســتاندارد آن چنــان در پرتــو حاکمیــت و قانــون

عیس

در ادامــه برنامــه مناظــره رادیــو گفــت و گــو ،حمیــد رضــا

قــرار گرفتــه انــد کــه اقتــدار الزم را ندارنــد کــه مســائل

معــ

صالحــی بــا بیــان اینکــه ســدها مــی تواننــد نقــش کنتــرل

را حــل کننــد .نائــب رئیــس کمیســیون انــرژی اتــاق

در خ

یــا تشــدید کننــده در ســیل داشــته باشــند ،اظهــار کــرد:

بازرگانــی افــزود :نظــرات کارشناســی بســیار خوبــی در

زیس

اگــر بودجــه الزم بــرای مطالعــات عمیــق بــر روی خــاک،

همــه ایــن ســازمان هــا مطــرح مــی شــود امــا مســئوالن

بــه

پوشــش گیاهــی و ســفره هــای زیــر زمینــی تامیــن

ارشــد مســامحه مــی کننــد و بــه صــورت محکــم از آن

مح

شــود ،مــی تــوان تــا حــدود زیــادی از آثــار مخــرب ســیل

دفــاع نمــی کننــد .متاســفانه مجلــس شــورای اســامی

نــر

جلوگیــری کــرد .وی بــه عملکــرد نهادهــای دولتــی اشــاره

نیــز نظــارت خوبــی در ایــن حــوزه نــدارد و مــی تــوان

و نـ

کــرد و گفــت :ســازمان هایــی ماننــد جنــگل بانــی ،محیــط

گفــت از آن فاصلــه گرفتــه اســت.

نظ ـ

متخلفان تولید زغال غیرمجاز دستگیر شدند

پیام
زیست

10003432117834

فرمانده یگان اداره حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان از دستگیری متخلفان تولید ذغال غیرمجاز در

پ
یامک شما را درباره
ای
ن
صفحه می خوانیم

شهرک کارگاهی زاهدان خبر داد .به گزارش فارس فرمانده یگان حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان
تصریح کرد :این افراد سودجو در تاریکی شب اقدام به سوزاندن چوبها کرده و زغال غیر مجاز تهیه میکردند که با

021-88019846

هوشیاری یگان حفاظت محیط زیست استان به دام افتادند.

باغ وحشهای

استاندارد یکی از

مهمترین پایههای
حفاظت از حیات

وحش هستند

چرا که میتوان از

طریق آنها به افراد
مختلف یاد داد

که حیات وحش

چیست و چرا وجود
آنها مفید است و

چگونه باید آنها

همچنین بسیاری
از علوم مرتبط

با حیات وحش

گسترش مییابد.

انقراض حیوانات در باغ وحشها

غ وحشها شده است.
ان مدافعان حقوق حیوانات و طرفداران با 

ـه بـاغ

در زمینه

ن همین

سـالم به

یشـوند.

ی ایران

شـرایط

ی را برای

غ وحشهـا یکـی از مراکـز
آنهـا در پـی دارد همچنیـن بـا 

غ وحش
عـذاب بکشـند بنابرایـن از دید حامیان حیوانـات با 

خریـد و فـروش حیوانات به ویژه در کشـور ما هسـتند چرا

غ وحشـی اسـت کـه تعطیل شـده باشـد .امـا در
خـوب ،بـا 

کـه ورودی و خروجی حیوانات در آنها مشـخص نیسـت.

غ وحشهـا چیزی
ایـن بیـن برخـی معتقدند کـه کارکـرد با 

غ وحشها
البتـه ایـن فعال حقـوق حیوانات منکر کارکـرد با 

بیشـتر از مراقبت و نگهداری از حیوانات آسـیب دیده است.

نیسـت و معتقـد اسـت کـه یکـی از مهمتریـن کارکـرد بـاغ

غ وحش تهران -به ایسـنا
ایمـان معماریـان  -دامپزشـک با 

ب دیـدهای اسـت کـه
وحشهـا نگهـداری از حیوانـات آسـی 

غ وحشهـا بایـد بـا اهـداف فرهنگسـازی،
میگویـد :بـا 

دیگـر نمیتواننـد بـه طبیعـت بازگردنـد امـا بـاغ وحشهـا

ت وحـش اداره شـوند.
آمـوزش و حفاظـت از حیـا 

حـق تکثیـر ایـن حیوانـات ،بـرای منافـع خـود را ندارنـد.
غ وحشهـا را بـه بـاغ
سـلیمی تاکیـد میکنـد کـه اگـر بـا 
وحشهـای خـوب و بـد تفکیـک کنیـم سـبب میشـود
غ وحشهـا منتقـل شـوند و
کـه گونههـای بیشـتری بـه بـا 

گسترش علوم مرتبط با حیاتوحش
در باغوحشها

غ وحشهـای اسـتاندارد یکـی از مهمتریـن
بـه اعتقـاد او بـا 
ت وحش هسـتند چرا کـه میتوان
پایههـای حفاظـت از حیا 

معـاون نظـارت و پایـش محیـط زیسـت

از واحدهـا اصالحاتـی در سیسـتم خـود انجـام دادنـد و

اسـتان کرمانشـاه با اشـاره به وجـود  ۳۲واحد

درخواسـت بررسـی وضعیـت آالیندگـی را داشـتند و

صنعتـی آالینـده در اسـتان کرمانشـاه ،گفـت:

امیدواریـم تعـدادی از آنهـا از لیسـت خـارج شـوند.

ایـن واحدهـا اخطـار آالیندگی دریافـت کردند.

وی یـادآور شـد :ایـن لیسـت برای سـازمان محیط زیسـت

آذر ولـیزاده در گفـت و گـو بـا خبرنـگار ایسـنا،

ارسـال خواهـد شـد و بعـد از بررسـیها نهایـی اگـر پـاک

اره آخریـن وضعیـت صنایـع آالینـده اسـتان اظهار

بـودن واحدهـا مشـخص شـود بـه ما اعلام خواهد شـد.

اسـاس آمـاری که تـا پایان سـال قبـل داریم ۳۲

در نهایـت اسـامی ایـن واحدهـا در اختیـار امـور مالیاتـی

عتی آالینده در کرمانشـاه شناسـایی شـده اسـت.

قـرار میگیـرد تـا از افزایـش یـک درصـدی مالیـات بـه

یـان اینکـه در هـر نیمـه از سـال اخطارهـای الزم

علـت آالینـده بـودن خـارج شـوند.

ـع آالیندگـی به ایـن واحدها داده میشـود ،افزود:

ولـیزاده بـا بیـان اینکه صنایـع آالینده از نظر شـاخصهای

خطـار ابتـدای سـال  ۹۸را بـه ایـن واحدهـا اعلام

مختلفـی از جملـه پسـاب خروجـی ،گازهـای خروجـی و…
بررسـی میشـوند ،ادامـه داد :اکثـر صنایـع بـزرگ و مهـم

حدهـا فرجـه مشـخصی تعییـن میشـود تـا در

برخـی از واحدهـا نیـز بـه صـورت خوداظهـاری اطالعـات را

دت زمـان نسـبت بـه رفـع آالیندگـی اقـدام کننـد

در اختیـار محیـط زیسـت قـرار میدهنـد.

د از لیسـت صنایـع آالینـده خـارج شـوند.ولیزاده

وی از وجـود تعـدادی از صنایـع بـزرگ اسـتان در لیسـت

ج پنـج واحـد از لیسـت صنایـع آالینـده اسـتان در

صنایـع آالینـده هـم یـاد کـرد و گفـت :اکثر ایـن واحدهای

شـته خبـر داد و عنـوان کرد :امسـال هـم تعدادی

آالینـده صنایـع کوچـک و کارگا ههـای تولیـدی هسـتند.

وحشهـا گسـترش مییابـد تـا دامپزشـکان از ایـن طریـق
بتواننـد بیماریهـای حیوانـات را در طبیعـت کنتـرل کنند .از
غ وحش
سـوی دیگـر مـردم بـا مشـاهده شـیر ایرانـی در بـا 
تهـران و انقـراض آن در طبیعـت بـه فکـر فـرو میرونـد کـه
ت وحش کـه نماد
چـه طـور گذشـتگان مـا این گونـه از حیـا 
کشـور بـود را در طبیعـت نابود کردنـد و ما امـروزه برای حفظ
گونههـای باقـی مانـده چـه کارهایـی باید انجـام دهیم.
گفتـه میشـود کـه در حـال حاضـر  ۸۰درصـد جایگاههـای
غ وحـش تهـران اسـتاندارد اسـت و
ت وحـش در بـا 
حیـا 
طـی پنـج سـال آینـده باید تمـام ایرادهـای موجـود در این
غ وحـش رفـع شـود تا بـه عضویـت دائمـی اتحادیـه باغ
بـا 
وحشهـای اروپـا درآیـد ،امـا آیـا حیوانـات در جایگاههـای
اسـتاندارد باغ وحشها خوشـحالتر هسـتند یا در طبیعت؟
معماریـان در اینبـاره توضیـح میدهـد :هیـچ بـاغ وحشـی
اجـازه نـدارد کـه حیوانـی را بـدون دلیـل از طبیعت جـدا کند.

آلودگی هوا

آلودگــی هــوا بــه محیــط زیســت و ســامت بــدن

آســیب وارد مــی کنــد .بیمــاری هــای تنفســی،
احســاس خســتگی و ســردرد ،اضطــراب ،مشــکالت
قلبی-عروقــی ،مشــکالت بــاروری ،آســیب دیــدن

کبــد و سیســتم عصبــی از جملــه پیامدهــای آلودگــی هــوا هســتند.
بــه گــزارش تیــن نیــوز بــه نقــل از ایســنا ،ســایت ام ان ان در مطلبــی در ایــن
بــاره آورده اســت :آلودگــی هــوا و قــرار گرفتــن در معــرض آن بــا پیامدهــای

ابتــا بــه زوال عقــل را حــدود  ۴۰درصــد افزایــش دهــد.

تحویل یک شوکای نابالغ به
محیط زیست گرگان
جانوران

مســئول روابــط عمومــی اداره حفاظــت محیــط
زیســت گــرگان و آق قــا از تحویــل یــک شــوکای

را جـای حیوانـات در قفـس میگذارنـد و بـه ایـن نتیجـه
میرسـند کـه ایـن حیـوان در قفـس زندانـی اسـت و حـال

بــه ایــن اداره خبــر داد .بــه گــزارش گلســتان۲۴؛ محســنی محســنی مســئول

خوبـی نـدارد ،در حالیکـه بایـد بـه ایـن نکته توجـه کنیم که

روابــط عمومــی اداره حفاظــت محیــط زیســت گــرگان و آق قــا گفت:شــوکای

حیوانـات نیازهـای مختلفـی دارند کـه تمام آنهـا را میتوان

تحویــل داده شــده در مناطــق جنگلــی 'دوبــرار' گــرگان مشــاهده شــد کــه بــا

در جایگاههـای اسـتاندارد برایشـان تامیـن کـرد .اسـارت و

توجــه بــه ناتوانــی در حرکــت و ضعــف مفــرط توســط یکــی از عالقهمنــدان

زندانی واژههای انسـانی اسـت و مقایسـه انسـانی که نیاز به

حیــات وحــش بــه اداره محیــط زیســت گــرگان تحویــل داده شــد .وی ادامــه

آزادی دارد بـا حیوانـات کاری اشـتباه اسـت.

داد :دوســتداران محیــط زیســت میتواننــد در صــورت مشــاهده هرگونــه

حـال حاضـر در کشـور هیـچ زیسـتگاهی برای اینکه شـیر
بتوانـد در آن زندگـی کنـد ،وجـود نـدارد و امـکان معرفـی
مجـدد آن بـه طبیعـت کشـور را نداریـم .بـرای رهـا سـازی
پلنـگ ایرانـی در طبیعـت نیـز در حـال حاضـر برنامـهای
وجـود نـدارد امـا اگـر سـازمان حفاظـت محیط زیسـت در
غ وحـش ارم آمادگـی
ایـن جهـت برنامهریـزی کنـد ،بـا 
غ وحشهـای اروپـا ایـن
دارد تـا بـا همـکاری اتحادیـه بـا 
غ وحـش تهـران در ادامه
کار را انجـام دهـد .دامپزشـک بـا 
غ
غ وحـش تهـران زمانـی ماننـد تمـام بـا 
میگویـد :بـا 
وحشهـای کشـور شـرایط بـدی داشـت ولـی چند سـالی
اسـت کـه اهـداف حفاظتـی و آموزشـی پیـدا کرده اسـت و
شـرایط کاملا متفاوتـی نسـبت بـه گذشـته دارد.

حیــات وحــش مصــدوم کــه قــادر بــه حرکــت یــا پــرواز کــردن نیســتند مراتــب
را بــا ســامانه ارتباطــی  ۱۵۴۰و تلفــن  ۳۲۵۲۴۴۶۱اطــاع دهنــد .شــوکا نوعــی
گــوزن کوچــک بومــی اورآســیا بــه رنــگ ســربی یــا ســرخ اســت کــه بیشــتر در
مناطــق سردســیر زندگــی میکنــد.

اخطاربهتصفیهخانهشهرکصنعتی
تصفیهخانه

اداره محیــط زیســت شهرســتان مهابــاد بــه
تصفیــه خانــه شــهرک صنعتــی اخطــار داد.
بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان رئیــس

اداره حفاظــت محیــط زیســت شهرســتان مهابــاد گفــت :مهلــت  ۱۰روزه
بــرای اصــاح سیســتم تصفیــه فاضــاب شــهرک صنعتــی مهابــاد روز
شــنبه هفتــه آینــده بــه پایــان میرســد .فــاروق ســخنور افــزود :پــس
از اتمــام مهلــت تعییــن شــده بازرســان بــا انجــام آزمایشــات و نمونــه
گیر یهــا میــزان حجــم خروجــی و اســتاندارد آن را بررســی کــرده و
در صــورت ادامــه تخلــف از طریــق مراجــع قضایــی اقــدام خواهــد شــد.

افزایش تعداد پروانهها در آسمان خراسان شمالی
مسـئول بخـش حشـرات دفتـر مـوزه ملـی

کـه مـورد اسـتفاده دا مهـا قـرار نمیگیـرد ،رشـد زیـادی

تاریـخ طبیعـی و ذخایـر ژنتیـک سـازمان

کننـد در نتیجـه ایـن گیاهـان میزبـان اصلـی الرو ایـن

محیـط زیسـت گفـت :تخریـب سـرزمینی

حشـرات شـد هاند .وی ادامـه داد :تخریـب محیـط زیسـت

و بارشهـای طوالنـی مـدت دلیـل افزایـش

در سـا لهای گذشـته سـبب شـده تـا دشـمن ایـن گونـه

تعـداد پروانههـا در محیـط اسـت.

از حشـرات کـه انواعـی از زنبورهـای پارازیـت بود هانـد ،از

بـه گـزارش ایسـنا علیرضـا نـادری در پاسـخ بـه ایـن

بیـن رونـد در نتیجـه تعـداد پروانههـا بـا افزایـش مواجـه

سـوال کـه مدتـی اسـت بـا حجـم زیـادی از پروانههای در

شـده اسـت .مسـئول بخـش حشـرات دفتـر مـوزه ملـی

حـال پـرواز در ایـن اسـتان مواجـه هسـتیم؟ اظهـار کـرد:

تاریـخ طبیعـی و ذخایـر ژنتیـک سـازمان محیـط زیسـت

یکـی از علـل اصلـی افزایـش تعـداد پروانههـا در محیـط

بـا بیـان اینکـه ایـن پروانههـا در تمامـی نقـاط دنیـا بـه

بارشهـای طوالنـی مـدت بـوده کـه در سـال جـاری بـا آن

جـز آمریکایـی جنوبـی زندگی میکننـد ،تاکید کـرد :حضور

مواجـه بـوده ایـم.

ایـن گونـه پروانـه هیـچ گونـه ضـرری ایجـاد نمیکنـد و

وی تاکیـد کـرد :بارشهـای طوالنـی مـدت در مناطقـی

یـک پدیـده طبیعـی اسـت و بایـد بـه طـور جـدی از سـم

کـه در سـا لهای گذشـته بـه شـدت بـا خشکسـالی مواجه

پاشـی آنهـا خـودداری کـرد .وی افـزود :دوره زندگـی

بود هانـد علـت اصلـی ایـن امـر بـوده اسـت.

ایـن گونـه پروانههـا یـک تـا دو مـاه اسـت و بـه شـرایط

نـادری بـا اشـاره بـه اینکـه گیاهـان ،میزبـان ایـن پروانهها

بارندگیهـا بسـتگی دارد .نـادری ادامـه داد :ایـن گونـه از

هسـتند و پروانههـا  ۴۰نـوع گیـاه را مـورد اسـتفاده قـرار

پروانـه در ارتفاعـات  ۴۰۰۰متـری نیـز میتواننـد زندگـی

میدهنـد ،افـزود :چـرای بـی رویـه از مناطـق جنوبـی

کننـد و مهاجرتهـای کوتـاه از یـک شـهر بـه شـهر دیگری،

کشـور موجـب شـده تـا گیاهانـی همچـون کنگـر وحشـی

از کوهـی بـه کـوه دیگـر و از درهای بـه دره دیگـر دارنـد.

دیدار رئیس سازمان محیط زیست
با سفیر نروژ در ایران

ســی کالنتــری رئیــس ســازمان حفاظــت محیــط زیســت و

ســازمان حفاظــت محیــط زیســت برگــزار شــد ،بــه مســائلی

ــاون رئیــس جمهــور در دیــداری بــا ســفیر نــروژ در ایــران

چــون وضعیــت کلــی محیــط زیســت در جهــان و ایــران،

خصــوص همکاریهــای مشــترک ایــران و نــروژ و وضعیــت

آلودگــی هــوا و دریــا و اســتفاده از پالســتیک پرداختــه شــد.

ســت محیطــی کشــور بحــث و تبــادل نظــر کــرد.

کالنتــری در ابتــدای ایــن جلســه ضمــن خوشــامد گویــی بــه

گــزارش مهــر ،عیســی کالنتــری رئیــس ســازمان حفاظــت

ســفیر نــروژ و آرزوی موفقیــت بــرای او در خصــوص محیــط
ً
صرفــا
زیســت ایــران گفــت :قبــل از انقــاب محیــط زیســت

روژ در ایــران در خصــوص همکاریهــای مشــترک ایــران

منطقــه شــکار ممنــوع و حفاظــت شــده بــود ،بــه مــرور و بــا

ــروژ و وضعیــت زیســت محیطــی کشــور بحــث و تبــادل

افزایــش جمعیــت ،محیــط زیســت اهمیــت پیــدا کــرد و اکنــون

ــر کــرد .ایــن دیــدار کــه در تاریــخ  ۲۳اردیبهشــت در محــل

بیــش از  ۱۲درصــد خــاک کشــور بــه زیســتگاهها اختصــاص

حیــط زیســت و معــاون رئیــس جمهــور در دیــداری بــا ســفیر

وحش ،کشف شد

انگلیســی در بررســی هــای خــود مشــاهده کردنــد آلودگــی هــوا مــی توانــد خطر

نابالــغ توســط شــهروند دوســتدار حیــات وحــش

معماریـان در پاسـخ بـه ایـن سـوال توضیـح میدهـد :در

تعدادی از گونههای حیات

از جملــه تحــت تاثیــر قــرار گرفتــن هــوش و مهــارت هــای شــناختی .محققــان

مختلفـی تکثیـر میشـوند .انسـانها خیلـی اوقـات خـود

در باغ وحش رهاسازی میشوند؟

شهرستان مالرد:

منفــی دیگــری نیــز بــرای ســامتی همــراه اســت کــه کمتــر شــناخته شــده انــد

غ وحـش در همیـن فضـا بـرای اهـداف
تمـام حیوانـات بـا 

آیا شیر و پلنگهای ایرانی تکثیر شده

رییس اداره حفاظت محیط زیست

رییــس اداره حفاظــت محیــط زیســت شهرســتان مــارد
گفــت :تعــدادی حیــوان وحشــی و چهارپــا و پرنــدگان
توســط مامــوران یــگان حفاظــت ایــن اداره در بازرســی از
منزلــی در ایــن شهرســتان کشــف و ضبــط شــد.
بــه گــزارش روز ســه شــنبه ایرنــا از روابــط عمومــی حفاظــت
محیــط زیســت اســتان تهــران ،شــعبان خســروی در ایــن
بــاره گفــت :طبــق گــزارش هــای واصلــه بــه اداره حفاظــت
محیــط زیســت شهرســتان مــارد درخصــوص نگهــداری
حیوانــات و پرنــدگان دربــاغ ویالیــی واقــع در صفادشــت،
مامــوران یــگان حفاظــت محیــط زیســت شهرســتان مــارد
بــه منطقــه اعــزام شــدند .رییــس اداره حفاظــت محیــط
زیســت شهرســتان مــارد افــزود :مامــوران در بازرســی از
محــل تعــداد ســه قطعــه فالمینگــو ،چهــار قطعــه غــاز ،دو
قطعــه مــرغ شــاخدار ،دو قطعــه قرقــاول بلژیکــی  ،دو
قطعــه قرقــاول آمریکایــی ،چهــار قــاده راکــن و ســه قطعــه
اردک را ضبــط کردنــد .وی ادامــه داد :گونــه هــای ضبــط
شــده تــا زمــان تعییــن تکلیــف بــه صــورت امانــت تحویــل
مرکــز نگهــداری حیوانــات صفادشــت شــده انــد .خســروی
بــا اشــاره بــه مــاده هفــت قانــون شــکار و صیــد خاطرنشــان
کــرد :برخــی از گونــه هــا مشــمول جرائــم زیســت محیطــی
بــوده و برخــی گونــه هــای ضبــط شــده مشــمول مقــررات
کنوانســیون تجــارت بیــن المللــی مــی شــود لــذا پرونــده
فــرد متخلــف درحــال حاضــر ازطریــق مقــام قضایــی درحــال
پیگیــری اســت .رییــس اداره حفاظــت محیــط زیســت
شهرســتان مــارد از توقیــف دودســتگاه ســیم تریــل حمــل
زبالــه غیــر اســتاندارد خبــر داد و گفــت :درپــی پایــش
و کنتــرل خودروهــای حمــل زبالــه شهرســتانهای غــرب
اســتان تهــران بــه مرکــز دفــن زبالــه غــرب اســتان اوایــل
بامــداد روز گذشــته توســط کارشناســان و مامــوران اجرایــی
ایــن اداره دو دســتگاه خــودرو کــه فاقــد اســتانداردهای الزم
توقیــف شــدند.

سرشماری گوزن زرد ایرانی
در جزایر دریاچه ارومیه

عکس :باشگاه خبرنگاران

معـاون محیـط زیسـت اسـتان کرمانشـاه ،بـرای

اسـتان از طریـق سیسـتم پایـش آنالیـن رصد میشـوند و

وحـش ماننـد دامپزشـکی و رفتارشناسـی حیوانـات در بـاغ

حشرات

 32واحد صنعتی کرمانشاه ،اخطارآالیندگی دریافت کردند

حفاظـت کنیـم همچنین بسـیاری از علـوم مرتبط بـا حیات

پیامدهای منفی آلودگی هوا

خبر

عکس :ایرنا

حفاظت کنیم

ت وحش
از طریـق آنهـا بـه افـراد مختلـف یـاد داد که حیـا 
چیسـت و چـرا وجـود آنها مفید اسـت و چگونـه باید آنها
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رئیــس اداره حیــات وحــش حفاظــت محیــط زیســت آذربایجــان
غربــی از سرشــماری جمعیــت گــوزن زرد ایرانــی در جزایــر
دریاچــه ارومیــه خبــر داد .بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان
از ارومیه،امیــد یوســفی بــا بیــان اینکــه آخریــن سرشــماری

داده شــده اســت .کالنتــری در خصــوص کاهــش توجــه بــه

نفتــی نیــز هنــوز جــای بهبــود دارنــد.

محیــط زیســت درگذشــته گفــت :فقــر عمومــی باعــث عــدم

وی بــا اشــاره بــه اهمیــت بحــث محیــط زیســت در جهــان،

توجــه بــه مســائل محیــط زیســت میشــد ،امــا بعــد از ریاســت

افــزود :فرقــی نــدارد کــه شــما در کشــور خــود آلودگــی تولیــد

جمهــوری حســن روحانــی ،محیــط زیســت جــز سیاســتهای

کنیــد یــا مــا در کشــور خــود ،بــه هــر حــال همــه بــا هــم جهــان

اصلــی دولــت شــد ،تــا جایــی کــه اولیــن مصاحبــه رئیــس

را آلــوده خواهیــم کــرد.

جمهــور در خصــوص احیــای دریاچــه ارومیــه بــود.

کالنتــری بــا انتقــاد از رفتارهــای اخیــر ترامــپ و موضــع گیــری

او بــا انتقــاد بــه ســرمایه گذاریهــای ســنگینی کــه بــدون

هــای ضعیــف اتحادیــه اروپــا گفــت :اکنــون در جهانــی کــه

توجــه بــه محیــط زیســت در کشــور انجــام میشــد گفــت :در

یــک رئیسجمهــور گــردن کلفــت ،همــه تفاهــم نامههــای

گذشــته ســرمایه گذاریهــای ســنگینی انجــام میشــد کــه در

بیــن المللــی را پــاره میکنــد ،از ک شــورهای اتحادیــه اروپــا

آنهــا مســائل زیســت محیطــی رعایــت نمیشــد .بــه عنــوان

میخواهیــم کــه ایــن رفتارهــا را تحمــل نکننــد و تســلیم

مثــال مــس سرچشــمه  ۵۰ســال در حــال تولیــد آالیندههــا

ایــن گــردن کلفــت نشــوند ،اگــر ایــن اتفــاق در جــای دیگــری

بــود ،امــا در ســال گذشــته بــا فشــارهای مختلــف توانســتیم

از دنیــا میافتــاد ،اروپــا بیطــرف نمیمانــد یــا طــرف فــرد

آنهــا را متقاعــد کنیــم تــا سیاســتهای محیــط زیســتی را

گــردن کلفــت را نمیگرفــت .مــا چهــل ســال مبــارزه کردیــم،

برقــرار کننــد .مــا اکنــون بــه مــوازات سیاســتهای توســعه

مقاومــت و مبــارزه بخشــی از زندگــی مــا اســت ،حــاال آمریــکا

پایــدار در حــال اصــاح گذشــته نیــز هســتیم.

هــر کاری دلــش میخواهــد بکنــد .زمــان جنــگ هشــت ســاله،

کالنتــری در ادامــه گفــت :آلودگــی هــوا کالنشــهرها از مســائل

تمــام دنیــا طــرف عــراق را گرفتنــد ،امــا در انتهــا ســازمان ملــل

مهــم کشــور مــا اســت .دو عامــل اصلــی باعــث آلــوده شــدن

متحــد ،عــراق را کشــور متجــاوز معرفــی کــرد .اگــر در تاریــخ

هــوای کالنشــهرها اســت ،اول اســتاندارد نبــودن ســوخت ،و

چنــد هــزار ســاله ایــران مــروری داشــته باشــید متوجــه

دومیــن مــورد قدیمــی بــودن خــو دروهــا ،باالخــص خودروهــای

میشــوید کــه ایرانیهــا هیــچ گاه متجــاوز نبودنــد و همیشــه

دیزلــی کــه بــا تدابیــر ریاســتجمهوری و همکاریهــای وزارت

قربانــی تروریســم بــو ده انــد .در جهــان امــروز بــا توجــه بــه

نفــت ســال گذشــته پا کتریــن هــوا را در تهــران داشــتیم ،مــا

گــردش آزاد اطالعــات ،خورشــید پشــت ابــر نمیمانــد ،همــه

دربــاره هــوای پــاک نیــاز بــه ســرمایه گــذاری داریــم .صنعــت

چیــز روشــن میشــود و همــه خواهنــد فهمیــد چــه کســی حــق

خــودرو نیــز بایــد اصــاح و بازســازی کامــل شــود .صنایــع

اســت و چــه کســی باطــل.

جمعیــت گــوزن زرد ایرانــی در ســال  ۹۴انجــام شــده اســت
افــزود :بــر اســاس آخریــن سرشــماری جمعیــت گــوزن زرد
ایرانــی در جزایــر دریاچــه ارومیــه بــه  ۱۶۶رأس میرســید.
وی ادامــه داد :از ســال  ۹۴تاکنــون تغییــرات زیســت محیطــی
زیــادی در جزایــر دریاچــه ارومیــه بودیــم و ایــن گونــه بــاارزش
نیــز بــا تهدیــدات زیســتی زیــادی از جملــه خشــکی دریاچــه
ارومیــه ،مشــاهده حیوانــات درنــده و کمبــود آب و غــذا و …
مواجــه بــود و آمــار دقیقــی از جمعیــت از گونه در دســت نیســت.
یوســفی بــا بیــان اینکــه هــم اکنــون فصــل بــره زایــی گــوزن
زردایرانــی در جزیــره اشــک دریاچــه ارومیــه آغــاز شــده اســت
عنــوان کــرد :بــا توجــه بارندگیهــای هفتههــای گذشــته و مــاه
رمضــان فرصــت حضــور در جزیــره در جهــت سرشــماری فراهــم
نبــود کــه بعــد از مــاه رمضــان سرشــماری ایــن گونــه بــاارزش در
معــرض خطــر آغــاز میشــود .وی بــا اشــاره بــه اینکــه برنامــه
ملــی عمــل گــوزن زرد ایرانــی امســال نیــز بــا تأمیــن اعتبــار
موردنیــاز اجرایــی میشــود گفــت :ایــن برنامــه  ۵ســاله در جهــت
حفاظــت از انقــراض گــوزن زرد ایرانــی اجرایــی میشــود کــه
در صــورت نیــاز بــرای  ۵ســال آینــده نیــز تمدیــد خواهــد شــد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه پــارک ملــی دریاچــه ارومیــه بزرگتریــن
زیســتگاه گــوزن زرد وحشــی در ســطح جهانــی و بزرگتریــن
خاســتگاه خالصتریــن نــژاد قــوچ و میــش ارمنــی اســت
افــزود :بــه دلیــل شــرایط بحرانــی دریاچــه ارومیــه و تهدیــدات
زیســتگاه ایــن گونــه بــا ارزش طــی ســال گذشــته محوطــه ۳۰
هکتــاری جنگلــکاری در جزیــره اشــک ایجــاد کردیــم.
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«آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده 13
آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رسمی»

برابــر رای شــماره  139760316001006301مــورخ 97/12/08
هیــات اول/دوم موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت

 98/11/28هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلفیــف

ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر

وضعیــت اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی

در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک کرمانشــاه ناحیــه یــک

مســتقر در واحــد ثبتــی اسالمشــهر تصرفــات مالکانــه

تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای  /خانــم نیایش

بالمعــارض متقاضــی آقــای ابــوذر ملکــی فرزنــد محمــد

شــیخی فرزنــد محمــود بشــماره شناســنامه  69صــادره از

بــه شــماره شناســنامه  3360صــادره از همــدان بــه شــماره

تــازه آبــاد در ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بــه مســاحت

ملــی  3873504367نســبت بــه شــش دانــگ یــک قطعــه

256.74مترمربــع در محــدوده قطعــه یــازده تفکیکــی از 142

زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت  1043/31متــر مربــع

– اصلــی واقــع در بخــش یــک حومــه کرمانشــاه بــه آدرس

بــه پــالک 442فرعــی از اصلــی واقــع در بخــش  12ته ـران

حکمــت آبــاد فجــر دو پــالک  44خریــداری از مالــک رســمی

خریــداری از مالکیــت رســمی محــرم صــادق خــان محــرز

آقــای گــودرز امجــدی محــرز گردیــده اســت .لــذا بــه منظــور

گردیــده اســت .لــذا بــه منظــور اطــالع در دو نوبــت بــه

اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی می

فاصلــه  15روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص

شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت به صــدور ســند مالکیت

نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی

متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد از تاریخ انتشــار

داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی

اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن

بــه مــدت دو مــاه اعت ـراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم

اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ،ظــرف مــدت یــک مــاه

و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ

از تاریــخ تســلیم اعتــراض ،دادخواســت خــود را بــه مراجــع

تســلیم اعتـراض داد خواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی

قضایــی تقدیــم نماینــد .بدیهــی اســت در صــورت انقضــای

تقدیــم نماینــد .بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت

مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعت ـراض طبــق مقــررات ســند

مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند

مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول :دوشنبه 1398/02/09

تاریخ انتشار نوبت اول1398/02/10 :

تاریخ انتشار نوبت دوم :چهار شنبه 1398/02/25

جعفر نظری رئیس ثبت اسناد و امالک

1490

سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی -آگهـی موضـوع مـاده 3قانـون و

مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتـی واراضی و سـاختمانهای
فاقدسـند

رسـمی

بــر اســاس بازدیــد عینی:نوع:ســواری رنگ:ســفید سیســتم:ام.وی.ام تیــپ 33X,S:شــماره موتــور 011154FBDH484MVM

موضــوع فعالیــت :انجــام و ارائــه خدمــات پیمانــکاری در رشــته

خــودرو (در زمــان بازدیــد) برابــر تصویــر ذیــل :در حــال حاضــر خــودرو بازســازی شــده اســت و بــا توجــه بــه بازدیــد کارشناســی

تجهیــزات  ،نیــرو  ،ارتباطــات  ،مرمــت آثــار باســتانی  ،طراحــی ،

شـماره98/02/02-139860319079000037هیات

اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد
سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملک شـهر رودبـار جنـوب تصرفات

مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای جلال سـنجری فـرد فرزنـد اسـداله بشـماره
شناسـنامه399صادره ازرودبـار جنـوب درششـدانگ یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت

430متـر مربـع پلاک 1500فرعـی از -188اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پلاک
 -188اصلـی قطعـه سـه واقـع دررودبـار جنوب -بلوار شـهید پیکان –کوچه شـماره

ســواری پــژو  405بــه شــماره انتظامــی  327-31ج  33کــه شــخصی برابــر گـزارش پاســگاه حســین آبــاد آقــای بهویــت حمید

سـاکن رفسـنجان ابالغ می شـود که خانم صدیقه فرج اللهی شـاهرخ آبادی جهت وصول
مبلغ  5.355.000.000ریال به اسـتناد مهریه مندرج در سـند ازدواج شـماره  6497دفترخانه
ازدواج  95و طلاق  19شـهر کشـکوئیه اسـتان کرمـان علیـه شـما اجرائیه صادر نمـوده و پرونده اجرائی به کالسـه
 9800014در واحد اجرای اداره ثبت اسـناد و امالک رفسـنجان تشـکیل شـده و محل اقامت شـما به شـرح متن
سـند شـناخته نشـده  ،لـذا بنا بـه تقاضای بسـتانکار طبق مـاده  18آئین نامه اجـرا مفاد اجرائیه فقـط یک مرتبه

 ،طبقــه چهــارم کدپســتی  6516869861ســرمایه شــخصیت حقوقــی
عبــارت اســت از مبلــغ  5000000ریــال نقــدی منقســم بــه  100ســهم

تصــادف بــوده برخــورد نمــوده و راننــده ســواری پــژو  405مقصــر تصــادف تشــخیص و علــت تامــه تصــادف بــی احتیاطــی از

 50000ریالــی تعــداد  100ســهم آن بــا نــام عــادی مبلــغ  1750000ریــال

جانــب راننــده ســواری پــژو  405بــه شــماره انتظامــی  327-31ج  33بــه علــت عــدم توجــه بــه جلــو نقــض مــاده  180آییــن
نامــه راهنمایــی  .رانندگــی نســبت بــه ســواری ام وی ام  393-98ق  23مقصــر بــه نظــر تشــخیص داده شــد.
کارشناس عالی تصادفات و امور فنی-سروان مسعود رشیدی پور
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان

رودبارجنوب

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک

رودبارجنوب

توســط موسســین طــی گواهــی بانکــی شــماره 71/24070/103مــورخ
1398/01/24نــزد بانــک تجــارت شــعبه میــرزاده عشــقی بــا کــد

2500

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک
رودبارجنوب

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک

رودبارجنوب

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک
رودبارجنوب

 24070پرداخــت گردیــده اســت والباقــی در تعهــد صاحبــان ســهام
مــی باشــد اعضــا هیئــت مدیــره آقــای علیرضــا محمدیــان بــه شــماره

ملــی 3860313721و بــه ســمت عضــو هیئــت مدیــره بــه مــدت 2
ســال آقــای محمــد شــایانیان بــه شــماره ملــی 3860681206و بــه
ســمت رئیــس هیئــت مدیــره بــه مــدت  2ســال آقــای بهنــام بادامــی
بــه شــماره ملــی 3873588331و بــه ســمت مدیرعامــل بــه مــدت

 2ســال و بــه ســمت عضــو هیئــت مدیــره بــه مــدت  2ســال خانــم
ســپیده شــایانیان بــه شــماره ملــی 3875492161و بــه ســمت نایــب

رئیــس هیئــت مدیــره بــه مــدت  2ســال دارنــدگان حــق امضــا :
امضــای کلیــه اســناد و اوراق عــادی و اداری بــا آقــای بهنــام بادامــی

و امضــای اوراق بهــادار و تعهــدآور و قراردادهــا بــا امضــای آقــای بهنــام
بادامــی و آقــای شــهریار حاصلــی مشــترکا ،همــراه بــا مهــر شــرکت

معتبــر اســت .اختیــارات مدیــر عامــل  :طبــق اساســنامه بازرســان
خانــم طیبــه بختیــاری بــه شــماره ملــی  3874860086بــه ســمت
بــازرس علــی البــدل بــه مــدت یــک ســال مالــی آقــای شــهریار
حاصلــی بــه شــماره ملــی  3875432223بــه ســمت بــازرس اصلــی

بــه مــدت یــک ســال مالــی روزنامــه کثیــر االنتشــار پیــام مــا جهــت

درج آگهــی هــای شــرکت تعییــن گردیــد .ثبــت موضــوع فعالیــت

مذکــور بــه منزلــه اخــذ و صــدور پروانــه فعالیــت نمــی باشــد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان (2499 )467172
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک
رودبارجنوب

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک
رودبارجنوب

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف

هیـات موضوع قانون تعییـن تکلیف وضعیت

هیـات موضوع قانون تعییـن تکلیف وضعیت

هیـات موضوع قانون تعییـن تکلیف وضعیت

آگهـی موضـوع مـاده 3قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانون

آگهـی موضـوع مـاده 3قانـون و مـاده 13آئین نامـه قانون

آگهـی موضـوع مـاده 3قانـون و مـاده 13آئیـن

آگهـی موضـوع مـاده 3قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانون

مـاده 3قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیف

آگهـی موضـوع مـاده 3قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانون

موضـوع مـاده  ۳قانـون و مـاده  ۱۳آیین نامـه قانون تعیین

فاقدسـند رسـمی برابررای شـماره-139860319079000039

سـند رسـمی برابـر رای شـماره -۱۳۹۷۶۰۳۱۹۰۷۹۰۰۰۰۸۴۳

وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی

وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی

جنـوب تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضی خانـم کبری

تصرفـات مالكانـه بالمعـارض متقاضـی آقای علی سـنجری

وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی-
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای
فاقدسـند رسـمی برابررای شـماره-139860319079000038
98/02/02هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف

وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی
مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملک شـهر رودبـار جنوب
تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای عبـد الرضـا

وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی-
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای
فاقدسند رسـمی برابررای شـماره-139860319079000035
98/02/02هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف

وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی

بالمعـارض متقاضـی آقـای عنایـت یوسـفی نـژاد دلفـارد

فرزنـد رسـتم بشـماره شناسـنامه413صادره از جیرفـت

دریـک قطعـه زمیـن مزروعی بـه مسـاحت 48853متر

پلاک 1501فرعـی از -188اصلـی مفـروز و مجـزی شـده

حـوزه ثبـت ملـک شـهر رودبـار جنـوب تصرفـات مالکانـه

فرزنـد آلمـان بشـماره شناسـنامه1609صادره ازعنبـر آبـاد

درششـدانگ یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 293متـر مربع

مربـع پالک42فرعـی از -171اصلی مفروز و مجزی شـده

از پلاک 97فرعـی از  -188اصلـی قطعـه سـه واقـع

قطعـه سـه بخـش 46کرمـان خریـداری از مالک رسـمی

از مالـک رسـمی شـرکت تعاونـی چنـد منظـوره فرهنگیـان

عمـوم مراتـب دردو نوبـت به فاصلـه 15روزآگهی می شـود

اطلاع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهـی

لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه

متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ

مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی توانند از

صدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می

را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ،ظرف مدت

خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ،ظـرف

جنـوب تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانـم
ام البنیـن طیـاری بردسـیری فرزنـد علـی اکبربشـماره

خانـه بـه مسـاحت 308متـر مربـع پلاک 1503فرعـی
قطعـه سـه واقـع دررودبـار جنـوب– بلـوار شـهید پیـکان –
کوچـه اندیشـه 4خریـداری از مالـک رسـمی آقـای عبـد

المهـدی مهیمـی محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطالع

در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت

مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند
تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دوماه اعتـراض خود

تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهی به مـدت دوماه اعتراض

داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی

مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود

پـس از اخـذ رسـید ،ظـرف مـدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم

صـورت انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبق

 .بدیهـی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکوروعدم وصول

اعتـراض طبـق مقررا ت سـند مالکیت صادر خواهدشـد /.م
الـف -566:تاریـخ انتشـار نوبـت اول – 98/02/25:تاریـخ
انتشـارنوبت دوم 1398/03/08:

کـه روز ابلاغ محسـوب مـی گردد،نسـبت به پرداخـت بدهی خود اقـدام ننمایید،عملیـات اجرائی جریـان خواهد

علی رحمانی خالص  -رئیس ثبت اسناد امالک

پلاک  -188اصلـی قطعـه سـه بخـش 46کرمـان واقـع در

15روزآگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت به

انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا

 .بدیهـی اسـت در صورت انقضای مـدت مذکوروعدم وصول

درششـدانگ یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 408متـر مربـع

خانـم زینـب بیـژن پـور محرزگردیده اسـت.لذا بـه منظور

انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررا

مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد  .بدیهـی اسـت در صـورت

پلاک 1502فرعـی از -188اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از

مربـع پلاک 1506فرعـی از -188اصلـی مفـروز و مجـزی

آمـوزش وپـرورش رودبـار جنـوب محرزگردیـده اسـت.

اعتراض،دادخواسـت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند

خریـداری از مالکیـن رسـمی آقایـان عبـد الحسـین ،محمد

مـرادی محرزگردیده اسـت.لذا به منظور اطلاع عموم مراتب

لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه

اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی

صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند

دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهـی مـی شـود در صورتـی که

بـه مـدت دومـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و

اعتراض،دادخواسـت خود را بـه مراجع قضایی تقدیم نمایند

مقـررا ت سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد /.م الـف-544:

خواهـد .م الـف 571

دوم 1398/03/08:

تاریخ انتشار نوبت دوم 98/03/08

1398/03/08:

1398/03/08:

دوم 1398/03/08:

آگهی تغییرات شرکت
انقلاب شـهر کرمان شـرکت تعاونـی به شـماره ثبت  12990و شناسـه

کرمـان شـرکت تعاونـی بـه شـماره ثبـت  12990و شناسـه ملـی  10630191452بـه

الـف -543:تاریـخ انتشـار نوبـت اول – 98/02/25:تاریـخ
علی رحمانی خالص  -رئیس ثبت اسناد امالک

ظـرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت
صـورت انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبق
تاریـخ انتشـار نوبـت اول – 98/02/25:تاریـخ انتشـارنوبت
علی رحمانی خالص  -رئیس ثبت اسناد امالک

ملـی  10630191452بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومی عـادی بطور

اسـتناد صورتجلسـه هیئت مدیـره مـورخ  15/12/1395منضم به نامه شـماره-501/19/96

20/1/96اداره تعـاون ،کار ورفـاه اجتماعی شهرسـتان کرمـان  :تعداد  5نفر

ملـی  2991413328بـه سـمت رئیـس  ،آقای علی سـیدی کـد ملـی  3031612469به

فـوق العـاده مـورخ  15/12/1395منضـم بـه نامـه شـماره-501/19/96

تسـليم اعتـراض ،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی
و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررات سـند مالکیـت صادر
تاریخ انتشار نوبت اول 98/02/25 :
علی رحماني خالص  -رئیس ثبت اسناد و امالک

سودوکو شماره 1448

آگهـی تغییـرات شـرکت مسـکن کارکنـان دادسـرای عمومـی و انقلاب شـهر

آگهـی تغییـرات شـرکت مسـکن کارکنـان دادسـرای عمومی و

اولیـن آگهـی بـه مدت دو مـاه اعتراض خـود را به ایـن اداره

خـود را بـه مراجـع قضایی تقدیـم نمایند  .بدیهی اسـت در

انتشـارنوبت دوم 1398/03/08:

آگهی تغییرات شرکت

مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دومـاه

متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار

تقدیـم نمایند .بدیهی اسـت در صورت انقضـای مدت مذکور

ت سـند مالکیـت صادر خواهدشـد /.م الـف -556:تاریخ

علی رحمانی خالص  -رئیس ثبت اسناد امالک

15روزآگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت به

شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت

اعتـراض خـود را بـه این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید،

ت سـند مالکیت صادر خواهدشـد /.م الـف -555:تاریخ

علی رحمانی خالص  -رئیس ثبت اسناد امالک

مهیمـی وخانـم فاطمـه بیـگ مـرادی محرزگردیـده اسـت.

و پـرورش رودبـار جنـوب محرز گردیده اسـت .لـذا به منظور

تسـلیم و پـس از اخذ رسـید .ظـرف مدت یک مـاه از تاریخ

مقـررا ت سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد /.م الـف-551:

علی رحمانی خالص  -رئیس ثبت اسناد امالک

شـهرک انقلاب – کوچه فجـر 9خریداری از مالکین رسـمی

واقـع در رودبـار جنـوب  -جنب میدان کشـاورز خریـداری از

اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبت به فاصلـه  ۱۵روز آگهی می

اعتـراض طبق مقـررا ت سـند مالکیت صادر خواهدشـد /.م

انتشـار نوبـت اول – 98/02/25:تاریـخ انتشـارنوبت دوم

شـده از پالک  -188اصلی قطعه سـه واقع دررودبار جنوب

مجـزی شـده از پلاک  ۹۷فرعـی  ۱۸۸اصلـی قطعـه سـه

آقایـان عبـد الحسـین ،محمـد مهـدی ،خانم مهسـا همگی

مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد  .بدیهـی اسـت در صورت

انتشـار نوبـت اول – 98/02/25:تاریـخ انتشـارنوبت دوم

جنـوب درششـدانگ یـک باب خانـه به مسـاحت 285متر

یـک بـاب خانـه مشـتمل بر طبقـه فوقانـی باغ به مسـاحت

مالک رسـمی شـرکت تعاونی چنـد منظوره کارکنـان آموزش

را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد  .بدیهـی اسـت در

تاریـخ انتشـار نوبـت اول – 98/02/25:تاریـخ انتشـارنوبت

مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک رودبـار جنـوب

 300متـر مربـع پلاک  ۱۴۷۲فرعـی از  ۱۸۸اصلـی مفـروز و

مهـدی ،خانـم مهسـا همگـی مهیمـی وخانـم فاطمـه بیـگ

مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه

 97/10/18هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف

بشـماره شناسـنامه 5360001577صـادره ازرودبـار جنـوب

از پلاک  -171اصلـی واقـع دررودبـار جنـوب بهـادر آبـاد

یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را به

تکلیـف وضعیـت نیتـی و اراضـی و سـاختمانهای فاقـد

زرمهرفرزنـد جمعـه بشـماره شناسـنامه7صادره ازرودبـار

دررودبارجنـوب میـدان کشـاورز -کوچـه البرزخریـداری

بـه مـدت دومـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و

ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ،ظـرف مـدت یک

ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی -آگهـی

فرزند حسـین بشـماره شناسـنامه  ۴۰۷۱صادره از کهنوج در

رودبـار جنـوب –خیابان کار ودانش جنب مدرسـه کار ودانش

انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتـراض خـود را بـه

پـس از اخـذ رسـید ،ظـرف مدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم

ثبـت ملک شـهر رودبـار جنوب تصرفـات مالکانـه بالمعارض

مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک شـهر رودبـار

برابـررای

شـماره98/02/02-139860319079000034هیات

تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای چـراغ مهنی

و مجـزی شـده از پلاک  -188اصلـی قطعـه سـه واقـع

داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی

و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی

مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملک شـهر رودبـار جنوب

واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابـررای

فاقدسـند رسمی برابررای شـماره-1397603190790000986

اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و

98/02/03هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف

متقاضـی خانـم زهـرا محمـد علی زابلـی فرزند خـان محمد

مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک شـهر رودبـار

از -188اصلـی مفـروز و مجزی شـده از پالک  -188اصلی

اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی

شـماره97/12/18-1397603190790001035هیات

اول

97/12/07هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف

نامـه

قانـون

تعییـن

تکلیـف

وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی

موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی

ازرودبـار جنـوب درششـدانگ یـک بـاب خانـه به مسـاحت

دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهـی مـی شـود در صورتی که

وضعیـت

ثبتـی

تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای

ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی

تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای

وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی

شناسـنامه49صادره از بردسـیر درششـدانگ یـک بـاب

5خریـداری از مالـک رسـمی آقـای عبدالمهـدی مهیمـی

وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی

وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی-

ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سند رسمی-آگهی موضوع

سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حوزه

رئیـس اداره ثبـت اسـناد و املاک رفسـنجان-ابوالفضل تیموری آسـفیچی

پاسخ سودوکو شماره 1447

20/1/96اداره تعـاون ،کار ورفـاه اجتماعـی شهرسـتان کرمـان  :آقـای منصـور سـاالری کد

بـه شـرح زیـر به سـمت اعضـاء اصلـی هیئـت مدیـره  :آقـای محمدعلی

سـمت نائـب رئیـس و آقـای محمدعلـی حسـنی کاخ کـد ملـی  2992700770و آقـای

حسـنی کاخ به کـد ملـی  2992700770و آقـای محمدمهـدی پورصالحی

محمدمهـدی پورصالحـی عباس آبـادی کد ملی  3051374261به سـمت منشـی هیئت

عبـاس آبـادی بـه کـد ملـی  3051374261و آقـای علـی سـیدی بـه کد

مدیـره وآقـای مهـدی طالبـی زاده سـردری کـد ملـی  2992193801بـه شـماره ملـی بـه

ملـی  3031612469و آقـای مهـدی طالبـی زاده سـردری بـه کـد ملـی

سـمت عضـو اصلی هیئـت مدیره برای مدت  3سـال انتخاب شـدند .آقـای مهدی طالبی

 2992193801و آقـای منصـور سـاالری بـه کـد ملـی 2991413328

زاده سـردری کـد ملـی  2992193801بـه سـمت مدیرعامـل بـرای مدت 3سـال انتخاب

اعضـای اصلـی هیئـت مدیـره به مـدت  3سـال و هم چنین آقای حسـن

گردیـد .کلیـه قراردادهـا  ,اوراق مالی و اسـناد تعهدآور بانکـی و غیره (اعم از برات ,سـفته,

تاجیـک بـه کـد ملـی  3160809501و آقـای علیرضـا باقـری چـاروک بـه

چـک) و سـایراوراق بهـادار تعاونـی پـس از تصویـب هیئـت مدیره بـا امضای ثابـت آقای

کـد ملـی 2991797479بـه سـمت اعضـاء علـی البـدل هیئت مدیـره به

مـدت  3سـال انتخـاب گردیدنـد آقـای علـی اصغـر نقـوی بـه کـد ملـی

مهـدی طالبـی زاده سـردری کـد ملـی  2992193801مدیرعامل تعاونی و بـه انضمام یک

3131426594بـه عنـوان بـازرس اصلـی و آقـای محمدرضـا عسـکری

از دونفـر از اعضـای هیئـت مدیـره آقـای منصـور سـاالری کـد ملـی  2991413328و یـا

شـاهرخ آبـادی بـه کـد ملـی  2992569259بـه عنـوان بـازرس علـی

آقـای علی سـیدی کـد ملـی ( 3031612469اعضای هیئـت مدیره) و مهـر تعاونی اعتبار

البـدل بـرای یک سـال مالی انتخـاب گردیـد .صورتهای مالی سـال  94به

دارد و کلیـه مـدارک عـادی و مکاتبـات بـا امضـای مدیرعامـل یـا رئیس هیئـت مدیره و

تصویـب مجمع رسـید .اداره کل ثبت اسـناد و امالک اسـتان کرمـان اداره
ثبـت شـرکت هـا و موسسـات غیرتجـاری کرمان

میــدان مالیــات  ،بلــوار ســردار شــهید مصیــب مجیــدی  ،پــالک 473

 393-98ق  23کــه شــخصی برابــر گـزارش پاســگاه حســین آبــاد آقــای نــور محمــد شــوقی نیــا هدایــت گــر خــودرو در زمــان

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک

در یکـی از روزنامـه هـای کثیراالنتشـار محلـی آگهـی می شـود و چنانچه ظـرف مـدت ده روز از تاریـخ این آگهی
یافـت.م الـف 4357

شهرســتان همــدان  ،بخــش مرکــزی  ،شــهر همــدان ،اســتادان ،

جلــو نقــض مــاده  180آییــن نامــه راهنمایــی و رانندگــی از جلــو بــه عقــب یکدســتگاه ســواری ام وی ام بــه شــماره انتظامــی

مراجـع قضایـی تقدیـم نمایند  .بدیهی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکوروعدم

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه 139804019063000014.1

تاریــخ ثبــت بــه مــدت نامحــدود مرکــز اصلــی  :اســتان همــدان ،

نــادری فرزنــد مهــرداد بــه شــماره ملــی  4859918241هدایــت گــر خــودرو در زمــان تصــادف بــوده بــه علــت عــدم توجــه بــه

محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب

بدینوسـیله بـه آقـای محمـد سـگز آبادی نـام پـدر محمود بـه شـماره ملـی 5098976065

پــس از اخــذ مجوزهــای الزم از مراجــع ذیربــط مــدت فعالیــت  :از

راننــده ســواری پــژو  405پرداختــه و نظریــه کارشناســی بــه شــرح ذیــل بیــان مــی شــود چنیــن بــه نظــر مــی رســد یکدســتگاه

انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتـراض خود را به ایـن اداره تسـلیم و پس از

تاریـخ انتشـار نوبـت اول – 98/02/25:تاریـخ انتشـارنوبت دوم 1398/03/08:

در کلیــه مناقصــات ومزایــدات دولتــی و خصوصــی درصــورت لــزوم

و اخــذ اظهــارات آقــای نــور محمــد شــوقی نیــا فرزنــد علــی مــرد بــا بازســازی تصــادف بصــورت فرضــی بــه علــت عــدم حضــور

دررودبارجنـوب بلـوار شـهید پیـکان –کوچـه اندیشـه

علی رحمانی خالص  -رئیس ثبت اسناد امالک

 ،مشــارکت در اجــرا و ســاخت  ،انجــام امــور تاسیســات  ،شــرکت

بــه عــرف بــازار افــت قیمــت خــودرو مبلــغ  170/000/000ریــال معــادل هفــده میلیــون تومــان بــرآورد کارشناســی شــد --.نظریــه

عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهـی می شـود در صورتی که اشـخاص

وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد /.م الـف-567:

شــهری  ،ســاخت شــهرکهای مســکونی  ،اداری و ورزشــی و ســوله

کارشــناس تصــادف :بــا توجــه بــه صورتجلســه پاســگاه انتظامــی و اعــالم نظــر کارشــناس اولیــه و همچنیــن بازدیــد اینجانــب

307متـر مربـع پلاک 1505فرعـی از -188اصلـی مفـروز

اخـذ رسـید ،ظـرف مـدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را به

و ســنگین  ،بهســازی و نوســازی بافــت فرســوده شــهری و غیــر

 1397/12/20کارشناســی شــده اســت --.قیمــت کارشناســی برابــر اســاس قیمــت عادلــه روز مورخــه  1397/12/20و بــا توجــه

5خریـداری از مالـک رسـمی خانـم ایـران دخـت خـدادادی –فاطمـه بیـگ مرادی

نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ

محاســبه ،اجــرا  ،نظــارت  ،مشــاوره پــروژه هــای عمرانــی ســبک

خســارت وارده بــه خــودرو بــه اســتناد کارشناســی خــودرو در شــعبه پنجــم بــه شــماره  67/05/97و مطابقــت بــا بازدیــد مورخــه

آهـوی زریـن فرزند حسـن بشـماره شناسـنامه482صادره

–مهسـا مهیمـی –محمـد مهـدی مهیمـی محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطالع

هــای ســاختمان و ابنیــه  ،آب  ،راه و ترابــری  ،تاسیســات و

واقــع شــده انــد و قطعــات تعویــض و تعمیــر شــده انــد --.توضیحــات:از آنجــا کــه خــودرو مــورد بازســازی قـرار گرفتــه اســت

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و

برابـررای

بــا مشــخصات زیــر بازدیــد بعمــل آمــده کــه نتیجــه بــه شــرح زیــر بــه اســتحضار مــی رسد.الف)مشــخصات وســیله نقلیــه

خالصــه آن بــه شــرح زیــر جهــت اطــالع عمــوم آگهــی میگــردد.

 14008324596ثبــت و امضــا ذیــل دفاترتکمیــل گردیــده کــه

قســمت هــای درب صنــدوق عقــب -ســپر عقــب -کــف صنــدوق عقــب-گل گیــر عقــب راســت – شاســی عقــب مورد خســارت

تاریخ انتشار نوبت دوم1398/02/25 :

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان

بــا احت ـرام در اج ـرای ق ـرار صــادره ریاســت محتــرم شــورای حــل اختــالف شهرســتان شــوش شــعبه دو پیرامــون پرونــده

1398/02/22بــه شــماره ثبــت  13684بــه شناســه ملــی

شــماره شاســی NATGBAYL2H1011611:مــدل  1396:شــماره انتظامــی 393-98:ق  ---23وضعیــت ظاهــری و فنــی

رئیس ثبت اسناد و امالک اسالمشهر سادات حسینی1872

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک رودبارجنوب

تاســیس شــرکت ســهامی خــاص پوشــش نمــای الونــد درتاریــخ

بــه شــماره  160/06/97اینجانــب مســعود رشــیدی پــور بنــا بــه درخواســت آقــای نــور محمــد شــوقی نیــا از وســیله نقلیــه

برابــر رای شــماره  139760301059002586/94/218مــورخ

مالکیــت صــادر خواهــد شــد.م الــف 127
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تعیین تکلیف ثبتی اراضی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین
نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

10003432117834

مهرتعاونـی قابـل قبـول و معتبر اسـت .اداره کل ثبت اسـناد و امالک اسـتان کرمان اداره
ثبت شـرکت هـا و موسسـات غیرتجـاری کرمان

()467891

()467892

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان

اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک شهرعنبرآباد

جدول شماره 1448

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند
رسـمی -آگهـی موضـوع مـاده 3قانـون و مـاده 13آئین نامـه قانـون تعیین تکلیـف وضعیت

ثبتی واراضی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابررای شـماره98/02/10-139860319091000369هیات اول

موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی
حـوزه ثبـت ملـک شـهر عنبر آبـاد تصرفات مالکانـه بالمعارض متقاضـی آقای ابـوذر زین الدینی فرزند شـیر

علـی بشـماره شناسـنامه 862صـادره ازعنبرآبـاد درششـدانگ یک باب خانـه به مسـاحت 258/31متر مربع
پلاک  -فرعـی از -46اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پلاک – فرعـی از -46اصلـی قطعـه یـک واقـع در

افقی

 -1الیــه ای از زمین که به آن زیرپوش

عنبرآبـاد شـهرک نارنـج بخش45کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی شـرکت کشـت وصنعـت محرزگردیده

هم می گویند  -ســوغاتی نیشابور  -از

نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهی

اصحاب صبحانه

تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد  .بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای

 -2دردمنــد  -تجزیه و تحلیل  -صوت

اسـت.لذا بـه منظـور اطلاع عموم مراتـب دردو نوبت بـه فاصله 15روزآگهی می شـود در صورتی که اشـخاص
بـه مـدت دومـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید ،ظرف مـدت یک مـاه از تاریخ
مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند مالکیت صـادر خواهدشـد /.م الـف -2020:تاریخ
انتشـار نوبـت اول – 98/02/25:تاریـخ انتشـارنوبت دوم 1398/03/13:

مصیب حیدریان  -رئیس ثبت اسناد امالک

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان

اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک شهرعنبرآباد

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند
رسـمی-آگهی موضـوع مـاده 3قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت

ثبتی واراضی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابررای شـماره98/02/10-139860319091000366هیات اول

موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی
حـوزه ثبـت ملـک شـهر عنبر آبـاد تصرفات مالکانـه بالمعارض متقاضـی آقای ابـوذر زین الدینی فرزند شـیر

علـی بشـماره شناسـنامه 862صـادره ازعنبرآبـاد درششـدانگ یک باب مغـازه به مسـاحت 50/85متر مربع

تنفر
 -3عالمت جذر  -آهنگســاز اتریشی
ســده  ۱۸و خالق سمفونی ۹
 -4نخســتین مؤذن  -قهر و دشمنی -
شب را در جایی ماندن

 -5قهرمان شــطرنج هند  -از

 -11دیــدار  -کالم نیش دار و طعنه

تقســیمات زمان  -بخش و حصه

آمیز  -جمع رساله

 -6آســیب و صدمه  -نامی دخترانه به

 -12باالتریــن رنگ ها  -مداحی -

معنی مانند گوهر  -ســروری

واجب و ضروری

 -7حیــوان بیابانگرد  -برکت یافته -

 -13چین در گویش انگلیســی  -مضر

روحانی بودایی

 -14ســطح چیزی  -از تیم های

 -8گســترش دادن  -پسوند شباهت -

باشــگاهی فوتبال جزیره  -دربند شدن

شهری از توابع کرمان

 -15رب النوع دریای مصر باســتان -

 -9آرامگاه  -نامدار  -اصطالح مشــهدی

شــاخه ای از علوم انسانی  -خالص

 -10ترســیم  -سیاستمدار  -سودای

و سره

ناله

عمودی

پلاک  -فرعـی از -46اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پلاک – فرعـی از -46اصلـی قطعـه یـک واقـع در

 -1واحدی در ســطح  -در بر گرفتن -

اسـت.لذا بـه منظـور اطلاع عموم مراتـب دردو نوبت بـه فاصله 15روزآگهی می شـود در صورتی که اشـخاص

کالم پرسشی

بـه مـدت دومـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید ،ظرف مـدت یک مـاه از تاریخ

 -2پایه و اســاس  -قند موجود در

مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند مالکیت صـادر خواهدشـد /.م الـف -2018:تاریخ

شیر  -سنگدلی

عنبرآبـاد شـهرک نارنـج بخش45کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی شـرکت کشـت وصنعـت محرزگردیده

نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهی
تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد  .بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای
انتشـار نوبـت اول – 98/02/25:تاریـخ انتشـارنوبت دوم 1398/03/13:

مصیب حیدریان  -رئیس ثبت اسناد امالک

اهواز به  42درجه رسید

مدیـرکل هواشناسـی خوزسـتان از رسـیدن دمـای اهـواز بـه
 42درجـه سـانتیگراد در روز گذشـته خبـر داد.
محمـد سـبزهزاری اظهـار کـرد :تـا اواخـر هفته جـاری جوی
نسـبتا پایـدار بـر روی اسـتان حاکـم اسـت .وی افزود:طی
روزهـای پنجشـنبه و جمعـه افزایـش ابـر و احتمـال بـارش
پراکنـده و خفیـف در ارتفاعـات شـرقی اسـتان دور از انتظـار
نیسـت.مدیرکل هواشناسـی خوزسـتان گفـت :در شـبانهروز
گذشـته شـوش ،اهـواز ،آبـادان و شوشـتر بـا  41و ایـذه بـا
 17درجـه سـانتیگراد بـه ترتیـب گرمتریـن و خنکترین نقاط
خوزسـتان بودنـد .تغییـرات دمـای اهـواز در ایـن مـدت نیز
بیـن  25تـا  42درجـه سـانتیگراد در نوسـان بـود.

 -3فــراق  -هدایت جریان برق یا گرما
 -4ســقف خانه  -بر جبین می نشیند
 وســیله ای در دست مکانیک -5شــخص و نفر  -قسمتی از گوش و
بینی  -مهلت دادن
 -6یکپارچه و یک فرم  -شــنعت -
ویتامین جدولی
 -7رشــته کوهی در آمریکا  -پرندگان
مأمــور بر هالک ابرهه و یارانش  -رند
و زیرک
 -8نــان گرد ضخیم  -بلند و بلیغ -
زیاد شده
 -9ســپید موی شاهنامه  -بسامد -

نوعی از بستنی

ســابق تیم ملی فوتبال شیلی با نام

جمهور مردمی بولیوی  -نشــان مفعولی

 -10دانه معطر  -آینده  -خراب شــده

کوچک «مارچلو»

 -15بال و مصیبت  -روبرو شــدن -

 -11از بخش های اوســتا  -شاخه ای

 -13ورزش پهلوانــی ایرانی  -رفیقان

منظم و چیره شده

از دوچرخه ســواری  -واحد پول تایلند

و دوستان

 -12ریــاکار  -پاداش ملوکانه  -بازیکن

 -14روشــنایی از دوردست  -رئیس

تعریض ورودی خیابان تختی

10003432117834

با تملک و تخریب یک باب ملک تجاری در ابتدای خیابان تختی ،عملیات تعریض بلوار بسیج مستضعفین در حال انجام است.به

پ
یامک شما را درباره
ای
ن
صفحه می خوانیم

گزارش مرکز ارتباطات شهرداری اسالمشهر ،با پیگیری های صورت گرفته در راستای تملک امالک واقع در مسیر طرح های عمرانی به

ویژه تعریض الین کندرو روگذر در بلوار بسیج مستضعفین ،با تملک و تخریب یک باب ملک تجاری در ابتدای خیابان تختی ،عملیات

تعریض بلوار بسیج در این محدوده از نو اجرایی شد.تعریض این محدوده عالوه بر روان سازی و کاهش بار ترافیکی  ،موجب بهبود و

021-88019846

ارتقاء منظر شهری و رضایتمندی شهروندان خواهد شد.

خبر

تمرکزبرنامه های توانیر

عبورازپیک تابستان

سال  98است

چالش اشتغال در «بافت»

برنامـه هـای شـرکت توانیـر برای سـال

جـاری را عبـور از پیـک تابسـتان سـال

همشهری

 1398دانسـت و گفـت  :موضـوع بحـث
کاهـش تلفـات  ،مدیریـت مصـرف ،

هوشـمند سـازی و اتوماسـیون  ،باید در

اولویـت برنامه های صنعت برق باشـد .
محمـد حسـن متولـی زاده در آییـن

 :خوشـبختانه در ایران اسالمی پوشش
صـد در صـدی بـرق را شـاهد هسـتیم .
او بـا اشـاره بـه اینکـه پوشـش صـد در

صـدی برق در ایـران در حالی با اهمیت
اسـت کـه هنـوز یـک و نیم میلیـارد نفر
معـادل  20درصـد جمعیـت کل جهان از
نعمـت بـرق بهـره منـد نیسـتند  ،افزود

 :مقرر شـد در سـال  2050پوشـش صد
در صـدی بـرق در جهـان محقق شـود .

اشـتغال را داشـته و بردسـیر و بافـت
هـم در رتبههـای بعـدی قـرار گرفتنـد.

آسـفالت نداشـتند و حـاال آسـفالت آنهـا

مشـخص اسـت آمـار و ارقـام بـا تغییـر

در حـال تکمیـل اسـت .بـه همیـن دلیل

یـک معیـار کاملا متفـاوت میشـوند و

بسـیاری از مـردم بافـت میخواهنـد بـه

بـا یـک تغییر یک شـهر از پاییـن جدول

روسـتاهای خـود برگردنـد.

بـه بـاالی جـدول ارتقا پیـدا میکنـد .در

کاهش نرخ بیکاری در بافت

میگویـد 50 :درصد مردم بافـت ،ارزوییه

ایـن عضـو شـورای شـهر بافـت بـه

حـال حاضـر همـت زیـادی بـرای حـل

رئیـس اداره تعـاون ،کار و رفـاه اجتماعی

و رابـر مهاجـرت کردهانـد و واقعیـت بـا

مشـکالت خدماتـی و آموزشـی هـم

شـدن مشـکل جوانـان الزم اسـت .حرف

 3شهرسـتان بافـت ،رابـر و ارزوییـه هـم

رجـوع بـه آمارهـای رسـمی و غیررسـمی

اشـاره و اظهـار میکنـد :بافـت یکـی

مـن ایـن اسـت کـه مشـکل اشـتغال در

دربـاره اشـتغالزایی صورتگرفتـه در این

قابـل اثبـات اسـت .مهـرداد امینـیزاده

از قطبهـای نخبهپـرور کشـور اسـت،

 3یـا  4سـال بـه وجـود نیامـده کـه در

بخـش از کرمـان به همشـهری میگوید:

بـا بیـان اینکـه اغلـب مهاجرتهـا بـه

امـا نخبـگان بـه دالیـل مختلـف در ایـن

کوتاهمـدت حـل شـود.

سـهمیه اشـتغالی کـه اسـتانداری کرمان

اواخـر سـال گذشـته بـود کـه نماینـده

سـمت هرمـزگان ،سـیرجان و کرمـان

شهرسـتان کار نمیکننـد .امکانات رفاهی

کرمـان در شـورای عالـی اسـتانها

اسـت و بخـش دیگـری هم از روسـتاها

هـم ماننـد سـینما ،آمفیتئاتر و بوسـتان

خبـر از مهاجـرت  50درصـدی مـردم 3

بـه مراکـز شـهرها میرونـد ،میافزایـد:

در بافـت ،رابـر و ارزوییـه وجـود نـدارد تـا

شـهر بافـت ،رابـر و ارزوییـه داد .مهـرداد

علاوه بـر بیـکاری ،بخشـی از مهاجرتها

مـردم بتواننـد از آنهـا اسـتفاده کننـد.

امینـیزاده بیـکاری ،مشـکل معیشـت،

بـه دلیـل کمبـود امکانـات پزشـکی،

نماینده کرمان در شـورای عالی اسـتانها

نبـود امکانـات خدماتـی ،تفریحـی و

آموزشـی ،فرهنگـی و تفریحـی بـوده

البتـه بـا تاکیـد بـر اینکـه فعالیتهـای

پزشـکی را دلیـل اصلـی مهاجـرت اعلام

اسـت .دلیـل مهاجـرت مـردم شـهرها به

دولـت بـرای توسـعه ایـن شـهرها و

کـرده بـود .ایـن در حالـی اسـت کـه

شـهرهای بزرگتر نبـود امکانـات رفاهی،

روستاهایشـان را نمیتـوان نادیده گرفت،

فرمانـدار بافت با اشـاره به شـاخصهایی
کـه دولـت بـرای اشـتغال تعییـن کـرده،

خدماتـی و نبـود اشـتغال اسـت .روزانـه

میگویـد :بـا همـه ایـن فعالیتهـا 3

وضـع این شـهر را در اشـتغالزایی خوب

در فضـای مجـازی و بـه صـورت تلفنـی

شـهر یادشـده بیـکاران زیـادی دارد .بـا

درخواسـتهایی از سـوی مـردم دارم.

اقتصـاد خـرد نمیتـوان شـغل پایـدار

ارزیابـی میکنـد.

آنهـا میگوینـد اگـر شـرایط اشتغالشـان

ایجـاد کـرد ،هرچنـد ممکن اسـت در یک
مقطـع خاصـی ایـن اتفـاق بیفتـد ولـی
بایـد همه جوانب را در نظر داشـت .سـال

مدیرعامـل شـرکت توانیـر تـوان فنـی و

بیکاری؛ عامل اصلی مهاجرت

دانسـت و تصریـح کـرد :برق رسـانی در

نماینده کرمان در شـورای عالی اسـتانها

فراهـم شـود بـه بافـت ،رابـر و اروزوییـه

در توضیـح ادعـای خـود بـه همشـهری

بـر میگردنـد.

مهندسـی صنعـت بـرق در کشـور را باال
سـیل اخیـر نمونه ای از تلاش همکاران

توزیـع بـرق مازنـدران بود زمانیکـه دیده

شـد مدیرعامـل شـرکت توزیـع نیـروی

فرمانـدار بافـت سـخنان بـاال را تکذیـب

میکنـد و بـه همشـهری میگویـد :بـر
اسـاس شـاخصهایی کـه دولـت بـرای
اشـتغال تعییـن کـرده ،شـهر بافـت رتبه
دوم را در اسـتان داشـته اسـت.
فتحعلـی حمزهجـواران البتـه بیـکاری را
در ایـن شـهر تکذیـب نمیکند ،امـا اظهار
میکنـد :اتفاقـا در سـالهای گذشـته
درصـد بیـکاری کاهـش قابـل توجـه
داشـته اسـت .یکـی از مـواردی کـه برای
ایـن ادعـا میتـوان نـام بـرد ،کارخانـه
فـوالد بافـت اسـت .ایـن کارخانـه در 8

جـذب بیـش از  700نفـر بـوده اسـت.
او همچنیـن به راهانـدازی کارخانه کک که

شـرکت را بـه صـورت فراخـوان اعلام

در گذشـته تعطیـل بـوده اشـاره میکنـد

کـرد و افـزود  :بـا روش فراخوان فرصت
حضـور همـه توانمنـدان  ،متخصصـان و

و میافزایـد :در حـال حاضـر افـراد در 2

جوانـان بـرای تصـدی امـور فراهـم مـی

شـیفت کاری در ایـن کارخانـه مشـغول

شـود و در ایـن رونـد شایسـته سـاالری

کارنـد .همچنیـن در گذشـته هیچ هتلی

صـورت مـی گیرد.مدیرعامـل شـرکت

در شـهر بافت وجود نداشـت ،اما در حال

توانیـر همدلـی و همراهـی کارکنـان

حاضـر  2هتـل داریـم و علاوه بـر ایـن،

شـرکت توزیـع نیـروی بـرق مازنـدران

را نقطـه عطفـی بـرای توسـعه و تعالـی

رتبـه اول اقامتـگاه بومگـردی در اسـتان

صنعـت بـرق عنـوان کـرد .

هـم متعلـق بـه بافـت اسـت .همـه ایـن

قابـل ذکـر اسـت در این مراسـم قاسـم

مـوارد نشـاندهنده ایجاد شـغل و پایین

شـهابی که به مدت  4سـال تصدی امور

آمـدن درصـد بیـکاری در این شهرسـتان

شـرکت توزیـع نیروی بـرق مازنـدران را
عکس  :برنا

داشـت بـه عنـوان مدیرعامـل معارفـه

ا ست .
حمزهجـواران

نرخ بیکاری در ابتدای این دولت  16/8بود که  6/5درصد کاهش داشته و حاال به  11درصد رسیده است

شد .

افزایش  380درصدی ورودی
آب به سدهای مازندران

دکل های سقوط کرده امیدیه،

عکس :روابط عمومی آب منطقه ای مازندران

مشـابه سـال گذشـته حـدود  4.5متـر مکعب بوده اسـت.

ورودی سـدهای اسـتان موجب شـد تا از  380میلیون متر مکعب حجم ذخیره
اسـتان هـم اکنـون بیـش از  321میلیـون متر مکعب آب در سـدهایمان داشـته

شـهیدرجایی دانسـت و گفـت هم اکنون بیـش از  13متر مکعب بـر ثانیه ورودی
مـا بـه ایـن سـد اسـت کـه در مـدت مشـابه سـال گذشـته ایـن رقـم کمتـر از 2
متـر مکعـب در ایـن سـد بـوده است.ایشـان در پایان با اشـاره به تدویـن برنامه
رهاسـازی آب بـرای بخـش کشـاورزی و شـرب از سـدهای اسـتان و ضـرورت
همراهی مردم در بهره برداری بهینه از آب رهاسـازی شـده تصریح کرد :ان شـاهللا
امسـال نیـز ضمـن رعایـت الگـوی مصـرف تالش خواهد شـد تـا مـردم نگرانی
بـرای تامیـن آب زراعی خود نداشـته باشـند.

خوزســتان گفــت :چهــار دســتگاه دکل
خــط  ۴۰۰کیلــو ولــت امیدیــه دو بــه

کــرده بــود.

پســت شــهید دقایقــی اهــواز کــه بــه

وی بیــان کــرد :خــط  ۴۰۰کیلــو ولــت

علــت وزش طوفــان ســقوط کــرده بودنــد

امیدیــه دو – شــهید دقایقــی اهــواز از

بازســازی و وارد مــدار شــدند.

خطــوط تبادلــی شــرکت بــرق منطقــه ای

محمــود دشــت بــزرگ اظهــار داشــت:

خوزســتان بــا پیــک بــار  ۶۵۰مــگاوات

بــر اثــر طوفــان بــاد و تگــرگ در آذر مــاه

بــوده کــه بعــد از ســقوط دکل هــا بــار

ســال گذشــته تعــداد چهــار دکل از خــط

آن بــه خطــوط دیگــر منتقــل شــد تــا

 ۴۰۰کیلــو ولــت امیدیــه دو بــه پســت

خاموشــی در شــبکه ایجــاد نشــود.

فرماندار شادگان:

هدایت آب تاالب شادگان
به خلیج فارس متوقف میشود
فرمانـدار شـادگان از آغـاز عملیـات توقـف هدایـت آب تـاالب
شادگان به خلیج فارس خبر داد.

شــنبه در گفــت وگــو بــا خبرنــگار ایرنــا اظهــار داشــت :هــم

انجــام است.شــمس اللهــی تاکیــد کــرد :هــم اکنــون میزان

اکنــون عملیــات اجرایــی گاز رســانی بــه  87روســتا بــا بهــره

برخــورداری مناطــق شــهری ایــام از شــبکه گاز  99درصــد

منــدی چهــار هــزار و  250خانــوار در اســتان بــا انتخــاب

اســت کــه بــا بهــره بــرداری از ایــن  2شــهر باقــی مانــده

پیمانــکاران در دســت اجراســت کــه بــا تکمیــل شــبکه بــه

شــبکه گاز رســانی شــهری تکمیــل خواهــد شــد.

ایــن مناطــق درصــد برخــورداری روســتاهای اســتان بــه 94

وی اضافــه کــرد :بــا تاکیــدات مدیریــت ارشــد اســتان مبنی

درصــد افزایــش پیــدا خواهــد کــرد.

بــر همــکاری همــه دســتگاه هــا در اجــرای عملیــات گاز

وی افــزود :بــا احتســاب گاز رســانی بــه ایــن روســتاها در

رســانی تــاش خواهیــم کــرد تــا ایــن مناطــق نیــز از نعمــت

ســال جــاری روســتاهای بهــره منــد از گاز در اســتان بــه

گاز برخــودار شــوند.

گردیــده اســت:حدود و مشــخصات ملــک :ملــک بشــماره

سـیالب شـادگان اظهـار کـرد :آب از همـه روسـتاهای شـادگان

پــالک ثبتــی  5/10626واقــع در بخــش  8اهــواز بنشــانی

تخلیـه شـده اسـت و روسـتاها از سـیالب رهایـی یافتهانـد و
راههـای ارتباطـی همـه روسـتاها نیـز برقـرار اسـت.وی افـزود:
همچنیـن سـیلزدگانی که در اردوگاهها اسـکان یافتـه بودند ،به
منـازل خـود بازگشـتهاند.فرماندار شـادگان گفت :از(سهشـنبه)
مسـدود کـردن دریچههـای هدایـت آب تـاالب شـادگان بـه
خلیـج فـارس را انجـام میدهیـم و هدایت آب تـاالب به خلیج
فـارس کـه در زمان وقوع سـیل بـه منظور کنترل سـیالب انجام

اهــواز کیانپــارس خیابــان  5شــرقی مجتمــع مســکونی ملــک
پــالک  44طبقــه دوم واحــد  4بــا مالکیــت آقــای عبداالمیــر
کمایــی یــک واحــد آپارتمــان مســکونی اســت در مجتمــع 14
واحــده بــا اعیانــی بــه مســاحت  111/95متــر مربــع مشــتمل
بــر پذیرایــی  3اتــاق خــواب – آشــپزخانه بــا کابینــت ام
دی اف – حمــام و ســرویس بهداشــتی و تــراس -انــدود
دیوارهــای داخلــی ســفید کاری بــا رویــه کاغــذ دیــواری
– کفســرامیک نمــای مجتمــع ســنگ و دارای انشــعاب
بــرق و گاز و آب اشــتراکی مــی باشــد.نظریه کارشناســی و
تعییــن قیمــت پایــه مزایده:معــادل جمــع طلــب و هزینــه
هــای اجرایــی  -از محکــوم علیــه توقیــف کــه توســط

کارشــناس منتخــب دادگســتری ششــدانگ ملــک بــه مبلــغ
 4/478/000/000ریــال ارزیابــی بــه عمــل آمــده اســت.
موضــوع مزایــده در راســتای مــاده  51قانــون اجــرای احــکام
مدنی:حصــه ای از ملــک معــادل جمــع مطالبــات محکــوم
لــه و هزینــه هــای اجرایــی  --بــا توجــه بــه اینکــه نظریــه
کارشــناس بــه طرفیــن ابــالغ و در موعــد قانونــی هیــچ
اعتراضــی واصــل نگردیــده اســت لــذا وقــت مزایده بــرای روز
یکشــنبه مورخــه  1398/03/05ســاعت  11تعییــن مــی گــردد.
از کلیــه اشــخاصی کــه قصــد شــرکت در مزایــده را دارنــد
دعــوت مــی شــود در تاریــخ فــوق الذکــر در محــل شــعبه
اجــرای احــکام حقوقــی دادگســتری شهرســتان اهــواز واقــع
در خرمکوشــک ابتــدای نیوســاید مجتمــع قضایــی شــهید
تندگویــان حضــور بــه هــم رســانند .قیمــت پایــه از مبلــغ
کارشناســی شــده شــروع و برنــده مزایــده کســی اســت کــه
باالتریــن قیمــت را پیشــنهاد نمایــد .اشــخاصی کــه تمایــل
بــه شــرکت در مزایــده را دارنــد مــی تواننــد پنــج روز قبــل از
مزایــده از امــوال ذیــل واقــع در کیانپــارس خیابــان  5شــرقی
مجتمــع مســکونی پــالک  44طبقــه دوم واحــد  4بازدیــد
ً
ضمنــا کلیــه شــرکت کننــدگان در مزایــده مــی
نماینــد.
بایســت  10درصــد از قیمــت پایــه فــروش را فــی المجلــس
بــه موجــب یــک فقــره چــک تضمینــی تودیــع نماینــد.

دادورز شعبه دوم اجرای احکام حقوق دادگستری
شهرستان اهواز -سرخان زاده

دوم را در بیـن شـرکتهای آب و فاضلاب شـهری کشـور را

طـی ایـن طـرح مشـغول بـه کار شـدند.

بـه جهـت اجـرای طـول

رئیـس اداره تعـاون ،کار و رفـاه اجتماعی

2513

شـبکه فاضلاب

را بـه خـود

اختصـاص دادمهنـدس هاشـم امینـی بـا بیـان اینکـه در

 3شهرسـتان یادشـده افـزود :در بخـش

سـالهای اخیـر شـرکت آبفـا اسـتان اصفهـان بـا تنگناهایـی

خـرد ،کوچـک و بنگاههـای زودبـازده

مالـی مواجـه بـود امـا بـه لحـاظ ارتقـاء سـطح بهداشـت و

مشـاغل خانگـی بـا پرداخـت  2میلیـارد

رفـاه عمومـی مـردم اجراءشـبکه فاضلاب را در نقـاط

و  750میلیـون تومـان تسـهیالت بـرای

مختلـف اسـتان در دسـتور کار قرارگرفـت عنـوان کـرد:در

 300تـا  400نفـر شـغل ایجاد شـد .فوالد

حـال حاضـر بیـش از  ۲میلیـون و  ۹۰۰هـزار نفـر در اسـتان

بافـت بیـش از  700نفر نیـروی کار دارد و

تحـت پوشـش خدمـات شـبکه فاضلاب قـرار دارنـد کـه

کارخانـه کک هـم در  2شـیفت کاری بـه

حـدود  ۷۰درصـد جمعیـت اسـتان را شـامل می شـود و در

صـورت مسـتمر در حـال فعالیت اسـت.

صـدد هسـتیم بـا اسـتفاده از تـوان مالـی بخـش خصوصی

همچنیـن  38اقامتـگاه بومگـردی در

صـد در صـد جمعیـت اسـتان را تحـت پوشـش شـبکه

بافت فعالند و بیش از  150شـغل در آنها

فاضلاب قـرار دهیـم.وی بـا اشـاره بـه تعـداد تصفیـه خانه

ایجاد شـده اسـت.

هـای فاضلاب در مـدار تصریـح کـرد :در حـال حاضـر ۲۵

مهدیپـور تاکیـد میکنـد :نـرخ بیـکاری

تصفیـه خانـه فاضلاب در اسـتان اصفهـان در مـدار بهـره

در ابتـدای ایـن دولـت  16/8بـود که 6/5

بـرداری قـرار دارد کـه بیشـترین تعـداد تصفیـه خانـه هـای

درصـد کاهش داشـته و حاال بـه  11درصد

فاضلاب در مـدار را میـان شـرکتهای آب وفاضالب شـهری

رسـیده است.

در کشـور را آبفـا اصفهـان دارد .مهنـدس هاشـم امینـی بـا
اشـاره بـه برنامـه هـای آتـی آبفا اسـتان اصفهان در توسـعه
سـامانه هـای جمـع آوری و تصفیـه فاضلاب عنـوان کـرد:
طـی برنامـه ایـی

هـدف گـذاری شـده فراینـد سـاخت

تصفیـه خانـه هـای فاضالب در حـال احداث تکمیل شـوند
وهـر سـال تصفیـه خانـه ایـی در مـدار بهـره بـرداری قـرار

اعــام کــرد.

عبــاس شــمس اللهــی روز ســه

سـعید حاجیـان بـا اشـاره بـه وضعیـت روسـتاهای درگیـر

مهنـدس هاشـم امینـی افـزود :آبفـا اسـتان اصفهـان رتبـه

ایجـاد اشـتغال برای  68نفـر بود  114نفر

هــای مجــاور در شـرایط نامســاعد جــوی

یافتــه و هــم اکنــون خــط تغذیــه در پنــج فــاز در حــال

علیــه توقیــف و توســط کارشــناس بــه شــرح ذیــل ارزیابــی

اصفهان بیش از  ۷۶۰۰کیلومتر اسـت .

و در حالـی کـه موظفـی شهرسـتان بافت

خوزســتان ایجــاد دکل پنجــم بــه صــورت

ایــن اســتان اجرایــی مــی شــود.

پرونــده فــوق ملــک بــا مشــخصات ذیــل از امــوال محکــوم

در حالیسـت هـم اکنـون طـول شـبکه فاضلاب در اسـتان

بـرای بیـکاران فارغالتحصیـل اجـرا شـد

زاویــه را بــرای بــاال بــردن امنیــت دکل

رســانی به  87روســتا امســال در

اجرایــی در حــق دولــت در راســتای اجــرای مفــاد اجرائیــه

شـبکه فاضالب در شـهر های مختلف اسـتان اجراءشـد.این

شـدند .او گفـت :طرح ملـی کارورزی هم

مدیــر عامــل شــرکت بــرق منطقــه ای

نیســتند کــه کار اجـرای شــبکه داخلــی ایــن شــهرها پایــان

پرداخــت مبلــغ  108/017/432ریــال بابــت هزینــه هــای

سـال  ۸۹تـا پایـان سـال  ۹۷حـدود  ۲۶۰۰هـزار کیلومتـر

از  250نفـر در ایـن بخـش مشـغول کار

بازگشــت و برقــدار شــد.

تنهــا  2شــهر میمــه و پهلــه زریــن آبــاد از نعمت گاز برخــوردار

محکــوم لــه بنــام آقــای فرهــاد ســلطانی فرزنــد فالمــرز و

مدیرعامـل شـرکت آب و فاضلاب اسـتان اصفهـان گفت :از

و بهزیسـتی اختصـاص یافـت و بیـش

دکل بازســازی و خــط بــه حالــت عــادی

گفــت :عملیــات اجرایــی گاز

 2/160/348/659ریــال بــه عنــوان اصــل طلــب در حــق

بخـش اشـتغال مددجویان کمیتـه امداد

دکل ســقوط کــرده بــا جایگزینــی ۵

خصــوص وضعیــت شــبکه گاز رســانی شــهری نیــز گفــت:

کالســه  972227محکــوم اســت بــه پرداخــت مبلــغ

تومـان تسـهیالت قرضالحسـنه در

و بــا ایجــاد یــک جــاده دسترســی ۴

مدیرعامــل شــرکت گاز ایــام

کمایــی فرزنــد علیرضــا بموجــب پرونــده اجرایــی بشــماره

ایجـاد شـده اسـت .سـه و نیـم میلیـارد

دکل هــا بــا برنامــه ریــزی انجــام شــده

تعــداد  465مــی رســد.مدیرعامل شــرکت گاز ایــام در

آگهی مزایده

از  500نفـر شـغل هـم در ایـن بخـش

اســت ،تصریــح کــرد :بعــد از ســقوط

 87روستای ایالم ،امسال به شبکه گاز متصل می شوند

بــا عنایــت بــه اینکــه محکــوم علیــه بنــام آقــای عبداالمیــر

اختصـاص یافته اسـت ،میافزاید :بیش

کیلــو ولــت امیدیــه الزم و ضــروری بــوده

مدیــر عامــل شــرکت بــرق منطقــه ای

ایالم

اشـتغال هـم برای روسـتاییان و عشـایر

تابســتان  ۹۸در مــدار بــودن خــط ۴۰۰

شــهید دقایقــی اهــواز ســقوط و خســارت

باشـیم کـه ایـن رقم در مدت مشـابه سـال قبل حـدود  172میلیـون متر مکعب
بـوده اسـت رضایـی کالنتـری بیشـتری دبـی ورودی سـدها را مربـوط بـه سـد

تصریـح میکند :روسـتاهای بافت مانند

میلیارد و  384میلیون تومان تسـهیالت

مدیــر عامــل شــرکت بــرق منطقــه ای

 ۴۰میلیــارد ریالــی بــه ایــن شــرکت وارد

آقـای منصـور رضایـی کالنتـری مدیر دفتـر بهره بـرداری و نگهداری از تاسیسـات
آبـی و برقابـی بـا اشـاره به پرشـدگی  98درصدی مخازن سـدهای اسـتان گفت:

شهرسـتان بافـت را هـم نمیپذیـرد و

رضـا مهدیپـور بـا بیـان اینکـه 14

عکس :روابط عمومی شرکت برق منطقه ای خوزستان

سـدهای اسـتان حـدود  18متـر مکعـب بـر ثانیـه اسـت کـه ایـن رقـم در مدت

مهاجـرت

مـردم

از

و بـرای  2395نفـر اشـتغال ایجاد شـد.

خوزســتان بــا بیــان آنکــه ب ـرای عبــور از

بازسازی و برقدار شدند

امـری_ سـاری /به گـزارش روابـط عمومی آب منطقـه ای مازندران دبـی ورودی

میشد ،متوقف میشود.

اشتغال

 68درصـد رسـیده اسـت و نتیجـه آن

مناطـق بحرانـی حاضـر بودند .

برداری و دیسـپاچینگ شـرکت فعالیت

نفـر بـود کـه  225درصـد تحقق پیـدا کرد

امـا پیشـرفت آن در  2سـال گذشـته بـه

متولـی زاده روش انتخـاب مدیـران در

کـه پیـش از این بـه عنوان معـاون بهره

بـرای بافـت در نظـر گرفتـه اسـت1060 ،

سـال فقـط  30درصد پیشـرفت داشـت،

برق مازندران همچون سـایر همکاران در

بـر عهـده داشـت تکریـم و رضـا غفاری

رتبه دوم بافت در تامین

۲۶۰۰هزار کیلومتر شبکه
فاضالب در استان
اصفهان اجراء شد

عکس :روابط عمومی آب و فاضالب اصفهان

تکریـم و معارفـه مدیرعامـل شـرکت

توزیـع نیـروی برق مازنـدران اظهـار کرد

 96اعلام شـد سـیرجان باالتریـن درصد

و گوغـر تـا قبـل از ایـن دولـت حتـی

به دلیل بیکاری خبرداده است ،اما دیگرمسووالن صحبتهای او را تکذیب میکنند
گزارش
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گوشـک ،چادیـان ،خبر ،بنگان ،گیسـکان

نماینده کرمان درشورای عالی استانها ازمهاجرت  50درصدی مردم بافت ،رابرو ارزوییه

امـری_ سـاری /متولـی زاده تمرکـز

7

پیام
استان ها

گیـرد .مدیرعامـل شـرکت آب وفاضلاب اسـتان اصفهـان
گفـت :بعنـوان مثـال در نظـر داریـم تصفیـه خانـه هـای
فاضلاب (در شـهرهای  ،نطنـز ،اژیـه ،وچـادگان هـر چـه
سـریعتر عملیـات احـداث آنهـا تمـام شـوند و در مـدار بهره
بـرداری قـرار گیرندهمچنیـن ظرفیـت

تصفیـه خانـه

فاضالب فوالدشـهر نجف آباد ،بوئین و داران ارتقاء یابد
وی افـزود :بازسـازی و ارتقـای تصفیه خانـه های فاضالب
قدیمـی هماننـد تصفیـه خانـه فاضلاب

جنـوب و شـمال

اصفهان  ،شـاهین شـهر ،شـهرضا و بهارسـتان انجام شـده
است.

 100فقره انشعاب غیر مجاز آب در ریگان ،قطع و جمع آوری شد
طــی  45روز نخســت ســال

را بــه عنــوان یکــی از اصلــی تریــن عامــل هــای آســیب

جــاری  400،فقــره انشــعاب

بــه شــبکه آب شــرب و ابــزاری جهــت تضییــع حــق

غیــر مجــاز آب در ریــگان

مشــترکین دیگــر دانســت.

شناســایی شــد کــه تاکنــون

وی افــزود :آن دســته از شــهروندانی کــه بــدون در

 100فقــره از آنهــا قطــع و جمــع آوری شــده اســت.

نظــر داشــتن آســیب هایــی کــه در مســیر انشــعابات

خبرنــگار آبفــا کرمــان -حســین پیدایــش مدیــر امــور

غیرمجــاز دامنگیــر شــبکه آب مــی گــردد اقــدام بــه ایــن

آب و فاضــاب شهرســتان ریــگان بــا بیــان ایــن مطلــب

عمــل مــی نماینــد در واقــع ســامت خــود و دیگــران را

کــه شناســایی انشــعاب هــای غیــر مجــاز آب و تبدیــل

بــه خطــر مــی اندازنــد چــرا کــه ایــن امــر ســبب اعمــال

آن هــا بــه مجــاز یکــی از اولویــت هــای کاری ایــن

فشــار مــازاد بــر شــبکه آب و ورود گل و الی و آلودگــی

امــور اســت،افزود :امــور آبفــای ریــگان از ابتــدای ســال

بــه شــبکه مــی شــود.

جــاری تــا کنــون موفــق بــه شناســایی  4۰۰فقــره

وی همچنیــن نصــب ایــن انشــعابات را دلیلــی محکــم

انشــعاب غیــر مجــاز شــده اســت کــه از ایــن تعــداد 100

بــر عــدم نظــارت بــر میــزان مصــرف آب توســط

فقــره قطــع وجمــع آوری شــده اســت.

مشــترکین غیرمجــاز و بعضــا بــروز پدیــده افــت فشــار

مدیــر امــور آبفــا ریــگان نصــب انشــعاب غیرمجــاز آب

برشــمرد .

ریگان

اطالعیه ورزشی

انتخاب رئیس هیئت ورزش های رزمی استان لرستان

بــه اطــالع عمــوم ،عالقمنــدان و خبــرگان امــور ورزشــی مــی رســاند بــا توجــه بــه اینکــه دوره  ۴ســاله هیئــت ورزش هــای رزمــی
اســتان بــه اتمــام رســیده اســت .اداره کل ورزش و جوانــان در نظــر دارد نســبت بــه انتخــاب فــردی شایســته بــه عنــوان رئیــس
هیئــت از طریــق برگــزاری مجمــع عمومــی اقــدام نمایــد .از کلیــه کارشناســان ورزشــی دعــوت مــی شــود جهــت دریافــت فــرم
ثبــت نــام از تاریــخ ۹۸/0۲/۲۵بــه مــدت یــک هفتــه کاری بــه اســتثنا روزهــای تعطیــل از ســاعت  ۸ :00لغایــت  ۱۴ :00بــه اداره
کل ورزش و جوانــان اســتان مراجعــه نماینــد.
شرایط ثبت نام:
 -۱حداقل سن کاندیداها  ۲۵سال تمام می باشد
 -۲حداقل مدرک تحصیلی کاندیداهای احراز پســت ریاســت هیاتهای اســتانی لیســانس منظور می گردد
 -۳مدرک تحصیلی فوق دیپلم برای افرادی که قبال یک دوره ریاست هیات استان را برعهده داشته اند قابل قبول خواهد بود
۲5۲6

دبیر هیئت ورزش های رزمی استان لرستان

روزنامه سیاسی – اجتماعی (عضو تعاونی مطبوعات کشور)

جامعه :نجمه سعیدی

صاحب امتیاز :موسسه مطبوعاتی پیام آوران

محیطزیست :فاطمه نامجو

مدیر مسوول و سردبیر :روح ا ...خدیشی

زنان :تیوا صمدیان

دبیر عکس :یاسر خدیشی

چاپ کرمان :مهدوی

توزیع:موسسه اطالعات ()02129999

چاپ تهران :ایرانیان ()02155275770

دیالوگ

()03432134838

حاجی واشنگتن (میرزا حسین قلی)  :ببین
ملت به چه روزی افتادن از تدبیر ما! عاقبت

بوده و لزوما دیدگاه روزنامه نیست.

 021-77264000-1بازرگانی :مهال تشکری

سرپرستی استانها :خانم سلیمان زاده  021-44259139روابط عمومی :جمعه فرسنگی

تماس 021- ۸۸۰۱۹۸۴۶ :نمابر021-89776547:

نمایشگاه

شاهنامه نگاری

همزمان با بزرگداشت ابوالقاسم فردوسی در

09391999161

www.payamema.ir

پوستر نمایش پروانه الجزایری

نمایش

به

 25اردیبهشــت ( 1296مــاه مــی 1917

هادی حجازی فر با طراحی مریم برادران

و در جریــان جنــگ جهانــی اول ،دو
مــاه پــس از افتــادن بغــداد بــه دســت

کتاب

برندگان شاخههای مختلف جوایز کتاب سال

گیــری نیــکالی دوم تــزار روســیه) ،در
میــدان تاریخــی بهارســتان بــر ضــد
وثــوق الدولــه رئیــس الــوزراء وقــت
تظاهــرات طوالنــی و انبــوه صــورت
گرفــت كــه بــه زد و خــورد تظاهركننــدگان
و مامــوران مســلح دولــت انجامیــد.
ایــن ،خشــونت بارتریــن تظاهــرات
چهــل روزه بــر ضــد وثــوق الولــه بــود.
اعتــراض و تظاهــرات از زمانــی آغــاز
شــده بــود كــه تهرانــی هــا متوجــه
شــده بودنــد ،وثــوق الدولــه مــاه پیــش
از آن ـ و در پــس پــرده ـ ایجــاد نیــروی

انگلیســی اعزامــی از هندوســتان را در

بزرگ این دوره از جوایز انتخاب شد.

منطقــه تحــت نفــوذ انگلســتان در ایــران
بــه رســمیت شــناخته اســت و ایــران

گروه موسیقی شیلر

موسیقی

سینما

در حالی تور

کنسرت این آلبوم را آغاز کرد که یلدا
عباسی ،نوازنده دوتار خراسان نیز

ایکس الرج

آنها را در این اجراها همراهی میکند.

نام دستگاه  :اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان كرمان
ردیف

1

موضوع مناقصه

نوع مناقصه

بهسازی لكه گیری و روكش آسفالت

یك مرحله ای

محور سیرجان – بردسیر  -كرمان

با ارزیابی كیفی

نوع تضمین :ضمانت نامه بانكی – واریز نقدی

برآورد ریالی

35.804.000.000

مبنای براورد

فهرست بها
راهداری سال 98

میزان تضمین

شماره

شركت در فرآیند

مناقصه

ارجاع كار (ریال)
1.790.000.000

98-2-7

اداره كل راهـداری و حمـل و نقـل جـاده ای اسـتان كرمان

محـل دریافـت اسـناد  :سـایت سـتاد ایـران بـه نشـانی

واقـع در كرمـان بلوار جمهوری اسلامی بعد از پـل راه آهن

www.setadiran.ir

روبروی سـالن ورزشـی فجر

مهلت دریافت اسـناد :از شـنبه  98/02/28تا چهار شنبه

زمـان و مكان بازگشـایی پیشـنهادات  :سـاعت 8:30ر روز

98/03/01

سـه شـنبه 98/03/21واقـع در اداره كل راهـداری و حمـل

مهلـت تحویـل پیشـنهادات  :پنـج شـنبه  98/03/02تـا

و نقـل جـاده ای اسـتان كرمان سـایر اطالعـات و جزئیات

سـاعت  13روز یـك شـنبه 98/03/19

مربوطـه در اسـناد و شـرایط مناقصـه مندرج اسـت.

محل تسـلیم پیشـنهادات  :ثبت در سـامانه سـتاد ایران و
ارسـال پاكتهـای ضمانـت نامه شـركت در فراینـد ارجاع
كار و ارزیابـی كیفـی و پاكـت ب بـه دبیـر خانـه حراسـت

آگهـی فـوق در سـایت سـتاد ایـران بـه نشـانی
 www.setadiran.irقابـل رویـت مـی باشـد .

هزینه درج آگهی برعهده برندگان مناقصه میباشد.

اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان كرمان

شناسه اگهی 466302

انگلســتان و روســیه ایــران را میــان

پرســی ســایكس» مجــری آن بــود

خــود بــه دو منطقــه نفــوذ و یــك

ِص ّحــه گــذارده بــود و مــردم كرمــان و

ناحیــه بــی طــرف ـ حایــل ـ قســمت

فــارس از لحظــه آگاه شــدن از تســلیم

كــرده بودنــد كــه جنــوب و شــرق ایــران

وثــوق الدولــه بــه خواســت انگلیســی

ســهم انگلســتان شــده بــود .روس هــا

هــا ،تظاهــرات بــر ضــد اورا آغــاز كــرده

در منطقــه نفــوذ خــود ،قــزاق مســتقر

بودنــد و فریــاد مــی زدنــد کــه نمــی

کــرده بودنــد.

خواهنــد تحــت الحمایــه لنــدن باشــند

دولــت لنــدن پــس از کنــاره گیــری

و تهرانــی هــا بعــد از آنــان .در آن

تــزار از ســلطنت (و اصطالحــا؛ تفویــض

زمــان همــه تــاش انگلســتان آن بــود

تحــت فشــار اصــاح

كــه روس هــا بــه مرزهــای هندوســتان

طلبــان روس ،و نیــز شکســت نظامــی

نزدیــك نشــوند و بصــره را كــه در مركــز

عثمانــی در عــراق از نظامیــان هِ نــدی ـ

«جهــان نفــت» و كلیــد ورود بــه جهــان

انگلیســی ،خــودرا در یــک قدمــی یکــه

عــرب بــود از دســت ندهــد .تغییــر

تــاز شــدن در آســیای غربــی دیــده

نقشــه هــای جغرافیایــی و نقــل و

بودنــد و وثــوق الدولــه را مجبــور کــرده

انتقــال اراضــی در غــرب رود ســند و

بودنــد کــه ایجــاد نیــروی «اس.پــی.آر»

ضمیمــه كــردن هرچــه بیشــتر از ایــن

را بــه رســمیت بشناســد ،اختیــارات

اراضــی بــه هندوســتان خــود بــه منظــور

مالــی و اداری بــه دولــت لنــدن بدهــد

جلوگیــری از دســتیابی احتمالــی روس

و تحمیــات اســتعماری دیگــر کــه برابــر

هــا بــه آبهــای اقیانــوس هنــد از برنامــه

بــود بــا تحــت الحمایــه شــدن ایــران ـ

هــای دولــت لنــدن بــود.

عنوان

شماره
قطعه

موقعیت

مساحت
(مترمربع)

قیمت پایه هرمتر
مربع (ریال)

قیمت کل
(ریال)

1

-

پالک  57فرعی از
 33اصلی بخش 5

2432

800،000

1،945،600،000

97/280/000

ناحیه شهری مهرگان  ،جنوب بلوار
امام حسین (ع)  ،غرب بلوار شهید
رجائی

تاریخ انتشار  98/2/24 :و  98/2/25مهلت دریافت اسناد مزایده  98/2/29 :تاریخ بازدید 98/2/30 :

مهلت ارسال پیشنهاد 98/3/7 :

تاریخ بازگشایی 98/3/8 :

تاریخ اعالم به برنده 98/3/9 :

شرایط عمومی و توضیحات برگزاری مزایده  /فراخوان دستگاه اجرایی
برگــزاری فراخــوان صرفــا از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت بــوده و کلیــه مراحــل فراینــد مزایــده شــامل دریافــت اســناد مزایــده
 ،ارســال پیشــنهاد قیمــت و اطــاع از وضعیــت برنــده بــودن مزایــده گــران محتــرم از ایــن طریــق امــکان پذیــر مــی باشــد .
کلیه اطاعات اماک و مستغات شامل مشخصات  ،شرایط و نحوه فروش در برد اعان عمومی سامانه مزایده قابل مشاهده بررسی وانتخاب می باشد.
عاقمنــدان بــه شــرکت درفراخــوان مــی بایســت جهــت کســب اطــاع از نحــوه ثبــت نــام و دریافــت گواهــی الکترونیکــی (توکــن) بــه
ســایت ســامانه ( )www.setadiran.irبخــش ثبــت نــام  /پروفایــل مزایــده گــر مراجعــه و بــا تلفــن  021-41934داخلــی  5تمــاس
حاصــل نماینــد .

روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازي استان قزوین

فراخوان مناقصه

نوبت اول

يك مرحله اي

ســن پترزبــورگ مــورخ آگوســت ،1907

دایــر بــر ایجــاد اس.پــی.آر كــه «ژنــرال

سپرده شرکت در
فراخوان (ریال)

2433

آگهي مناقصه عمومي

قــرار داده بودنــد .طبــق سازشــنامه

فروردیــن  1296بــر اقــدام انگلســتان

آدرس

توکلی با درونمایهای کمدی-فانتزی به

شرکت توزیع نیروی برق
آذربایجان غربی
(سهامی خاص)

كرمــان را مركــز ایــن نیــروی نظامــی

ادب و فلســفه .وثــوق الدولــه اوایــل

بدینوســیله بــه اطــاع میرســاند اداره کل راه و شهرســازی اســتان قزویــن در نظــر دارد یــک قطعــه زمیــن بــا کاربــری آموزشــی در
اراضــی ناحیــه شــهری مهــرگان بــه شــرح جــدول ذیــل را  ،از طریــق فراخــوان در قالــب مــاده  100قانــون تنظیــم بخشــی از مقــررات
مالــی دولــت بصــورت اجــراه بــه شــرط تملیــک بــه افــراد حقیقــی و حقوقــی واجــد شــرایط (دارنــدگان مجوز رســمی احــداث مدرســه در
مهــرگان از وزارت آمــوزش وپــرورش) صرفــا بــا بهــره گیــری از ســامانه تــدارکات الکترونیــک دولــت (  ) setadiran.irواگــذار نمایــد .اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین

به کارگردانی محسن

زودی روی پرده خواهد رفت.

مــی شــود .در آن زمــان ،انگلیســی هــا

بــود و در قــرون وســطی؛ کانــون علــم،

آگهی فراخوان

نوبت دوم

ش کرت ملی نفت اریان
ش کرت نفت فالت اقره اریان

دارد عمــا تحــت الحمایــه دولــت لنــدن

کشــوری کــه  12قــرن یــک َابَــر قــدرت

اختیــارات)

فرماندهــی «ژنــرال ِپرســی ســایكس»
مركــب از افــراد محلــی و افســران

آدم های معمولی به عنوان برنده

فرهنگستان هنر افتتاح میشود.

انگلیســی هــا و ســه مــاه بعــد از کنــاره

نظامــی انگلیســی «اس  .پــی  .آر» بــه

بریتانیا در حالی معرفی شدند که رمان

@payamema

www.payamema.ir/akhlagh

برضد وثوق الدوله

کارگردانی سعید حسنلو و تهیه کنندگی

@payamema

آییننامــه اخــاق حرفــهای پیاممــا:

تظاهرات میهنی ایرانیان

رونمایی شد

امروز ( ۲۵اردیبهشت)،

09137642104

payamema_daily

ایمیل تحریریهKhabar.payamema@gmail.com :

تقویم  /سایت نوشیروان کیهانی زاده

ی واشنگتن
حاج 

طنز :یاسر سیستانی نژاد

نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان

نشانی :تهران -میدان سلماس  -خیابان فتحیشقاقی غربی -پالک  - ۱۲۴واحد  - ۱۵طبقه  ۵ایمیل سازمان آگهی هاpayamema.adv@gmail.com :

ایران را تباه و سیاه میبینم ،خدا به همه
رحم کند.

رسانه :یاس حسنیه

پیام ما دیروز

چهارشــنبه  25اردیبهشــت 1398
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اداره کل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری اســتان البــرز در نظــر دارد مناقصــات ذیــل را
از طریــق مناقصــه عمومــی یــک مرحلــه ای بــا انجــام ارزیابــی تــوان اجــرای کار بــه
خ
ب
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پیمانــکاران واجــد شــرایط در رشــته کشــاورزی و منابــع طبیعــی پایــه  5یــا آب پایــه  5و
سازمان ها ،مر ع و آ زداری ور
یــا شــرکت هــای خدمــات فنــی – مهندســی رتبــه بنــدی شــده توســط نظــام مهندســی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز
کشــاورزی در رشــته مذکــور واگــذار نمایــد .عالقمنــدان مــی تواننــد از تاریــخ درج آگهــی نوبــت اول()98/2/25
تــا ســاعت  19مــورخ ( )98/2/28کلیــه اســناد مناقصــه و اســناد اســتعالم ارزیابــی کیفــی را دریافــت نماینــد.
 -1مراقبــت و آبیــاری کشــت هــای ســنواتی در طــرح هــای بیابــان زدایــی در طــرح نجــم آبــاد قطعه
 415هکتــار بــه شــماره مناقصــه  98/5بــا بــرآورد اولیــه  7/904/693/943ریــال (هفــت میلیــارد و نهصــد و
چهــار میلیــون و ششــصد و نــود و ســه هــزار و نهصــد و چهــل و ســه ریــال) و تضمیــن شــرکت در فراینــد ارجــاع
کار طبــق آییــن نامــه تضمیــن بــرای معامــالت دولتــی بــه مبلــغ  400/000/000ریــال (چهــار صــد میلیــون ریــال)
زمــان بازگشــایی ســاعت  8صبــح مــورخ  98/3/13مــی باشــد( .بازدیــد  8صبــح مــورخ  98/2/30از محــل اداره کل)
 -2مراقبــت و آبیــاری کشــت هــای ســنواتی و واکاری در طــرح هــای بیابان زدایی شهرســتان اشــتهارد
شــماره مناقصــه 98/6:بــا بــرآورد اولیــه  15/258/768/189ریــال (پانــزده میلیــارد و دویســت و پنجــاه و هشــت
میلیــون و هفتصــد و شــصت و هشــت هــزار و صــد و هشــتاد و نــه ریــال ) و تضمیــن شــرکت در فرایند ارجــاع کار طبق
آییــن نامــه تضمیــن بــرای معامــالت دولتــی بــه مبلــغ  770/000/000ریــال (هفتصــد و هفتــاد میلیــون ریــال) زمــان
بازگشــایی ســاعت  8صبــح مــورخ  98/3/13مــی باشــد( بازدیــد  8صبــح مــورخ  98/2/30از محــل اداره کل)
 آخرین مهلت تحویل پیشنهادها ساعت  19مورخ  98/3/11می باشد. مــدت اعتبــار پیشــنهادها ســه مــاه از تاریــخ آخریــن مهلــت تحویــل پیشــنهادها اســت .ارائــه اصــل ضمانــتشــرکت در فرآینــد ارجــاع کار در روز بازگشــایی الزامیســت (.در متــن ضمانــت نامــه قید عنــوان پروژه الزامیســت).
بازدیــد مناقصــه گــران از عرصــه الزامیســت .الزم بــه ذکــر اســت پاکــت شــرکتهایی کــه در بازدیــد شــرکت نکــرده
و صورتجلســه آن را امضــا و ممهــور نکــرده باشــند ،بازگشــایی نخواهــد شــد.
کلیــه مراحــل مناقصــه از دریافــت اســناد تــا ارســال پیشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــایی پاکــت هــا از طریــقدرگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت (ســتاد) بــه آدرس  www.setadiran.irانجــام خواهــد شــد .الزم
بــه ذکــر اســت مناقصــه گــران مــی بایســت در صــورت عــدم عضویــت قبلــی ،از طریــق نمایندگــی هــای ســامانه
مذکــور  ،ثبــت نــام و گواهــی امضــاء الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه دریافــت نماینــد.
ادراه کل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری اداره کل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری اســتان البــرز -کــرج ضلــع جنوبــی
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