ما را در تلگرام

انس طال

دنبال کنید

مثقال طال

@p a y a m e m a

1.285.210

گرم طالی 4.504.192 ۱۸

بهار آزادی

49.890.000

نیم

19.480.250

گرم طالی 6.006.200 ۲۴

امامی

48.490.000

ربع

28.180.000
18.280.000

گرمی
دالر

یورو

9.990.000

درهم

146.390

لیر ترکیه

167.200

دالر استرالیا

40.359

کوه سبالن ،جهانی می شود

تهران

24.423
103.848

 18تا 30

سال پانزدهم

شماره پیاپی 1446

دوشنبه  23اردیبهشت 1398

عملیات ثبت جهانی کوه سبالن بعد از بررسی

قیمت  500تومان

www.payamema.ir

و انجام طرح های مطالعاتی الزم پیگیری و
انجام می شود.
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عکس :تسنیم

فرزندان بیهویت صاحب تابعیت می شوند

علی مطهری:

حرف دل ترامپ
معامله است

نمایندگان مجلس با الیحه تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی ،موافقت کردند
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همسایه ها یاری کنید

شیراز ،شهر جهانی
صنایع دستی می شود

پارک ملی

تا اینها بچه داری کنند

جزءالینفک استان

یادداشت مهمان

روح هللا صالحی

گلستان است

تلگـرام در پـی سـرعت بـد وایبـر ،آن قـدر نـرم و بـی صـدا تمـام

معاون سازمان محیط زیست:

خواسـته هـای مـد نظـر ایرانـی ها را بـرآورده کـرد که کسـی باورش
نمـی شـود ،امـروز بـرای یـک احوالپرسـی سـاده بـا دوسـتان و

ذخیرهگاه زیست کره و مدیریت

ای گـپ در ارزیابـی خـود از مصوبـه شـورای مجـازی در حمایـت از

یکپارچه آن تحت نظارت

اسـت و هـم چنـان بـا ژسـت طلـب کار بـا مسـأله عـدم اسـتقبال

استانداری گلستان اعمال میشود.

آشـناییان  ،مجبـوری قانـون کشـورت را زیر پـا بگذاری.مدیر رسـانه
پیـام رسـان هـا ،تقریبـا از دم همـه نهادهـای مرتبط را نـوازش کرده
عمومـی در پیوسـتن بـه ایـن پیـام رسـان هـا برخـورد مـی کنـد.
ایـن کـه مثلا نمـره عمل کردی صدا و سـیما را صفر بدهـی و بعد به
آمـوزش و پـرورش تقریبـا هیچ کـه آدم می ماند فـرق صفر با هیچ
در کـدام آیتم مد نظر ایشـان اسـت .این ژسـت مغمـوم و طلب کار،
کمی و یا شـاید بیشـتر ،عجیب به نظر می رسـد چرا که چیزی که
ما می بینیم با چیزی که می نالند زمین تا آسـمان متفاوت اسـت.
تمـام آمـار و اطالعـات یـک سـاله نشـان مـی دهـد تلگـرام
بـا وجـود منـع قانونـی دور زده شـده و هـم چنـان نـزد
ایرانـی هـا پـر طرفـدار اسـت .امـا سـوال ایـن جاسـت،چرا؟
مهـم تریـن مسـأله در عرضه و تقاضـا  ،اعتماد مصرف کننده اسـت.
ایـن جملـه ظاهـرا" سـاده ،پایـه و تـم اصلـی تبلیغات به شـمار می
رود .تبلیغـات اگـر ندانـد محیـط و اتمسـفر فکـری جامعـه هـدف
اعتمـاد بـه حفـظ حریم شـخصی در نزد تلگـرام باالتر از رسـانه های

ایجاد اسکله در خلیج
گرگان ،مجوز ندارد

تشـکیل شـورای راهبری برای مدیریـت و حفاظت
از پارک ملی گلسـتان مباحث حاشـیهای بسـیاری
را در یک سـال گذشـته به همراه داشـته اسـت.
کارشناسـان حـوزه محیط زیسـت تشـکیل شـورای
راهبـری را غیرکارشناسـی میداننـد و نگـران
آزمـون و خطـای سـازمان حفاظـت محیط زیسـت
در ذخیـرهگاه زیسـت کـره هسـتند.
عـدهای هـم موضـوع تشـکیل ایـن شـورای
مشـورتی را بـا حضـور برخـی شـکارچیان قدیمـی
را بهانـهای بـرای جدایـی پـارک ملـی گلسـتان از
اسـتان گلسـتان و واگـذاری مدیریـت ذخیـرهگاه
زیسـت کـره بـه اسـتان خراسـان شـمالی قلمـداد

عکس  :مهر

چگونـه اسـت .بـدون شـک ،پـول عظیمـی را دور خواهـد ریخـت.

پرونده جهانی شدن شیرازاز
نظرصنایع دستی برای ارسال
به شورای جهانی صنایع دستی
درحال آماده شدن است .شهر
شیرازازلحاظ صنایع دستی برای
خانواده صنایع دستی دارای
موقعیت استراتژیک است.
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میکننـد .

داخلـی اسـت .ایـن جملـه هـم از آن جایـی کـه بـه بـاور عمومـی
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تبدیـل شـده نیـاز بـه اثبـات نـدارد و ایـن جـدای از طنز گروتسـک
و سـیاهی کـه لبخنـد روی لـب را بیشـتر از دو یـا سـه ثانیـه ،نمـی

الحاقیه (اصالحیه)

گـذارد طـول بکشـد .بـه آنـی بـه طمـارز و حسـرت بـدل مـی کنـد.
تلگـرام در پـی سـرعت بـد وایبـر  ،آن قـدر نـرم و بـی صـدا تمـام
خواسـته هـای مـد نظـر ایرانـی هـا را بـرآورده کـرد کـه کسـی
بـاورش نمـی شـود ،امـروز بـرای یـک احوالپرسـی سـاده بـا
دوسـتان و آشـناییان  ،مجبـوری قانـون کشـورت را زیـر پـا بگذاری.
جامعه ای که در آن زیر پا گذاشـتن قوانین به این سـهولت و روانی
ممکن باشد و هیچ حس شرمساری پس از دور زدن را برنمی انگیزد،
جای نگرانی دارد .قوانین سـاخته نمی شـوند که به سـهولت نادیده
گرفتـه شـود ،بلکـه می خواهد یک مسـیر امـن را برای عبـور زندگی
همـگان فراهـم کند.اسـتارت پیام رسـان هـای داخلی با ابـزار تبلیغ
توانایـی و کیفیـت گرافیکی و بسـتر همـراه نبود .نوعی اهرم فشـار را
پیـش بنـد ایـن تبلیغ شـان کردنـد که بایـد نهادهای دولتـی به این
جـا کـوچ کننـد و ناچار جمعی از مخاطبان مرتبط را با خود بکشـانند.
بسـیاری از مخاطبیـن ،دانلـود رایـگان را بـه پنیـر مجانـی تشـبیه
کردنـد کـه فقـط در تلـه مـوش یافـت مـی شـود .ایـن تلـه مـوش
خطـاب قـرار دادن یـک پیـام رسـان کـه طنـز مـی گویند سـه تیک

و
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شماره یک
فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای
موضوع :آبرسـانی به مجتمع های روسـتایی
شهرسـتان عنبرآبـاد بـه شـماره فراخـوان
2098001235000002
مهلـت زمانـی دریافـت اسـناد مناقصـه از
تاریـخ  98/2/22بـه تاریـخ  98/2/24موکول
و تمدیـد گردیـد.

مـی خـورد نهایـت دردناکـی عـدم اعتمـاد در جامعـه امروز ماسـت.
خبرآنالین

شرکت آب و فاضالب روستایی استان کرمان

آگهی مناقصه شهرداری منوجان

نوبت دوم

شــهرداری منوجــان قصــد دارد ،خدمــات شــهری خــود ،اعــم از رفــت و روب خیابانهــا و جمــع اوری و

حمــل و نگهــداری فضــای ســبزخــود را ازطریــق مناقصــه عمومــی بــه پیمانــکارواجدالشـرایط واگــذارنمایــد.
 -۱متقاضیـان بایسـتی پیشـنهادات خـود را در پاکـت

الک و مهـر شـده  ۱۰روز بعـد از تاریـخ نشـر اخریـن آگهی

بـه دبیرخانـه شـهرداری تحویـل و رسـیددریافت نماینـد.

روب یـک متـرمربـع میباشـد .اعلام نمایند.

 -۵شهرداری دررد یا قبول کلیه پیشنهادات مختاراست.

-۲پیشـنهادات بـا حضوراعضای کمیسـیون معامالت مفتوح

 -۳در صورتی که نفر اول برنده مناقصه ،ظرف یک هفته نسـبت

ضمانـت نامـه بانکـی شـرکت

و برنده مناقصه مشـخص خواهد شـد.

بـه عقد قـرارداد اقدام ننماید با نفردوم و سـوم قـرارداد منعقد
 -۴شـرکت هـای متقاضـی می بایسـتی پیشـنهادات خـود را

-۱۰کلیـه هزینـه هـای درج آگهـی بـه عهـده برنـده مناقصه

مـی شـود و ضمانت آنها به نفع شـهرداری ضبـط می گردد.

واضـح کـه نشـان دهنده جمـع اوری یـک کیلو زبالـه و رفت و

نام شرکت مناقصه گزار  :شرکت فوالد زرند ایرانیان

موضوع مناقصه  :خردایش و سرند گندله ضایعاتی مجتمع کنسانتره و گندله سازی

متقاضیــان محتــرم جهــت کســب اطــاع از شـرایط مناقصــه بــه نشــانی اینترنتــی Zisco.midhco.com :مراجعــه و در صــورت نیــاز بــه

اطالعــات بیشــتر بــا شــماره تمــاس  034-32468710-17 :داخلــی  1448آقــای اوجــی تمــاس حاصــل نماینــد.

آگهیمناقصـه
دستگاه

مناقصه گذار
موضوع مناقصه

نشانی :کرمان ،بزرگراه امام ،جنبه اداره کل تعزیرات
واگذاری خدمات بهداشتی درمانی اداره کل زندانها استان کرمان «زندان مرکزی  ،زندانهای تابعه بازداشتگاه
کرمان ،کلینیک درمان مرکزمراقبت ،کانون اصالح و تربیت)
نوع  :ضمانت نامه بانکی

درمناقصه

مبلغ 4/550/000/000 :ریال
محل  :اداره کل زندانهای استان کرمان  -اداره امورمالی و پشتیبانی  -دبیرخانه اداره کل

دریافت اسناد

سایت  :اداره کل زندانهای استان کرمان ( حضوري) www.kermanprisons.ir
سایت  :پایگاه ملی مناقصات (حضوری) http/iets.mporg.ir
مهلت دریافت اسناد  :پایان وقت اداری مورخ 98/2/25

تحویلپیشنهادها

نخواهد شد.
می باشـد.

نوبت دوم

اداره کل زندانهای استان کرمان

تضمین شرکت

 -۸بـه ميـزان  %5بـراورد بـه صـورت نقـد يـا اسـناد خزانـه یـا
-۹به پیشـنهادات مخدوش وفاقد مـدارک الزم ترتتیب اثرداده
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آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

 -۶موارد ذیل جهت شرکت درمناقصه الزامی می باشد.
 -۷مجوزاداره کارو طرح طبقه بندی مشاغل

با گذشت نزدیک به دو ماه از
ی در
توقف عملیات اسکلهساز 
خلیج گرگان توسط سازمان
همیاری شهرداریهای استان
گلستان،معاون محیط
طبیعی سازمان محیطزیست
تأکید کرد که این پروژه مجوز
محیطزیستی نداشته است.

گشایشپیشنهادها

محل  :دبیرخانه اداره کل زندانهای استان کرمان
مهلت تحویل اسناد :پایان وقت اداری مورخ 98/3/6
محل  :اداره کل زندانهای استان کرمان
زمان :سه شنبه مورخ 98/3/7ساعت  ۹صبح

وحید روشناس  -شهردار منوجان

بهتر است تاسيسات سرمايشي و يا گرمايشي مركزي را
يك ساعت قبل از شروع به کار اداره روشن و حداقل 1/5

اداره کل زندانهای استان کرمان
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پیام خبر

اکثریت احزاب دچار انفعال سیاسی شدهاند
اصالحطلـــب گفت:اکثریـــت
احـــزاب ،گروههـــای سیاســـی

گروهه ــای سیاس ــی و اش ــخاص مرج ــع نی ــز متأس ــفانه

و اشـــخاص مرجـــع از شـــرایط

از شـــرایط مـــورد اشـــاره،تأثیر منفـــی پذیرفتـــه باشـــند

اقتصـــادی کشـــور تأثیـــر منفـــی پذیرفتهانـــد و بـــا

و بـــا نوعـــی از انفعـــال سیاســـی مواجـــه هســـتند.این

نوعـــی از انفعـــال سیاســـی مواجـــه هســـتند.قربانعلی

فع ــال سیاس ــی اصالحطل ــب در پای ــان گف ــت :اح ــزاب و

قائمـــی بـــا اشـــاره بـــه شـــرایط اقتصـــادی کشـــور،اظهار

جریانه ــای سیاس ــی کش ــور بای ــد ب ــه فض ــای انتخابات ــی

کـــرد :جهـــش یکســـاله اخیـــر قیمتهـــا و تأثیرگـــذاری
ً
مخصوصـــا معیشـــت
آن در اقتصاد،تولید،اشـــتغال و

منتهـــی بـــه اســـفندماه رونـــق دهنـــد و بـــا انجـــام
فعالیتهـــای هدفمنـــد و ایجـــاد نشـــاط سیاســـی در

مـــردم موجـــب ایجـــاد فشـــار بـــه کســـانی اســـت کـــه

فضـــای انتخاباتـــی کشـــور البتـــه متناســـب بـــا ایـــام

بیکارنـــد و درآمـــدی ندارنـــد یـــا حقوقبگیـــر ثابـــت

باقیمانـــده،در جهـــت حاکمیـــت رأی مردم،اســـتقرار

یـــا تولیدکنندگانـــی کـــه مـــواد اولیـــه خـــود را بایـــد بـــا

پارلمــان جمهوریت،تدویــن قوانیــن وپشــتیبانی از دولــت

تحم ــل افزای ــش قیمته ــا از داخ ــل و ی ــا ب ــه س ــختی

منتخـــب مـــردم وقانـــون گـــذاری حضورداشـــته باشـــند.

سیاست

عارف :اهل قهر نیستم

وزیـــر امـــور خارجـــه آمریـــکا
هـــدف آمریـــکا از گســـترش

حـــال تقویـــت تـــوان خـــود بـــرای پاســـخ بـــه آنچـــه

حضـــور نظامـــی اخیـــر خـــود

هرگونـــه اقدام«متجاوزانـــه» توســـط ایـــران خوانـــد،

درخاورمیانـــه راتقویـــت تـــوان

اســـت؛به همیـــن دلیـــل آمریـــکا یـــک ناوهواپیمابـــر و

دولـــت ترامـــپ در واکنـــش بـــه آنچـــه هرگونـــه اقـــدام

ادوات جنگ ــی دیگ ــر ب ــه منطق ــه اع ــزام کرد.وزی ــر ام ــور

متجاوزانـــه از ســـوی ایـــران میخوانـــد ،عنـــوان

خارجـــه آمریـــکا گفت:مـــا تمـــام کارهـــای درســـت را بـــا

کرد.مایـــک پمپئـــو ،وزیـــر امـــور خارجـــه آمریـــکا در

تمـــام تـــوان خـــود بـــرای افزایـــش موقعیـــت امنیتـــی

گفتوگـــو بـــا شـــبکه سیانبیســـی ایـــران را یـــک

خـــود انجـــام دادهایم،امـــا همچنیـــن میخواهیـــم

تهدیـــد فعـــال علیـــه منافـــع آمریکایـــی کـــه در حـــال

مطمئـــن شـــویم نیروهـــای بازدارنـــدهای داریـــم کـــه

پراکنـــدن هـــرج و مـــرج در خاورمیانـــه اســـت،خواند و

اگـــر ایـــران تصمیـــم بگیـــرد بـــه ســـراغ یکـــی از منافـــع

درعیـــن حـــال گفـــت :کاخ ســـفید از فرصـــت مذاکـــره

آمریـــکا در عـــراق ،افغانســـتان ،یمـــن یـــا هـــر جـــای

بـــا تهـــران اســـتقبال میکند.مایـــک پمپئـــو همچنیـــن

دیگ ــری در خاورمیان ــه بیای ــد ،آم ــاده خواهی ــم ب ــود ت ــا

مدعـــی شـــد کـــه متوجـــه تهدیدهـــای افزایـــش یافتـــه

بـــه گونـــهای مناســـب بـــه آنهـــا پاســـخ دهیـــم.

سیاست

شـده در ایـن نشسـت حضـور نیافتـه اسـت.محمدرضا عارف

نماینــده ویــژه آمریــکا در امــور ایــران بــا

اظهـار کـرد :متأسـفانه مـن شـب گذشـته برنامـه داشـتم و

ادعــای اینکــه آنچــه واشــنگتن انجــام

هــوک بــا بیــان اینکــه نگــران درگیــری

افتخـار حضـور در افطـاری رئیس جمهـور را پیدا نکـردم زیرا

میدهــد جنبــه دفاعــی دارد ،گفــت کــه

برنامـهام از قبـل تنظیم شـده بود.وی افزود :دوسـتان دولت

دولــت ترامــپ خواهــان توافقــی بهتــر

احتمالــی بــا ایــران نیســت ،مدعــی شــد
ً
صرفــا پاســخی
کــه اقدامــات آمریــکا

لطـف داشـتند و مـا را دعـوت کردنـد؛ اگـر دعـوت نکننـد هم

بــا ایــران اســت.برایان هــوک ،نماینــده

بــه آنچــه تجــاوزات ایــران مــی خوانــد،

عـدم حضـور شـما در این نشسـت را قهـر تلقی کردنـد گفت:

ایــران در گفتوگــو بــا روزنامــه ســاندی

مـن اهـل قهـر نیسـتم .وقتـی برنامـهای از قبـل تنظیـم

تایمــز بــه تکــرار ادعاهــای بیاســاس و

آمریــکا انجــام میدهــد ،دفاعــی اســت،

میکنـم و میزبـان هسـتم بایـد عذرخواهـی کنـم.

گزافهگوییهــای خــود علیــه کشــورمان

مدعــی شــد کــه ایــران همچنــان تأمیــن

پرداخــت و مدعــی شــد کــه کشــورش بــه

کننــده تروریســم در جهــان اســت.

علـی ربیعـی یکـی از وزرای سـابق دولـت روحانـی در صفحه
توئیتـر خـود بـا انتشـار تصویـری از دیـدار رییـس جمهـور با

جمعـی از فعـاالن سیاسـی نوشـت:بیش از  ۴دهـه اخیـر،
همـواره بـا فـراز و نشـیبهای ایـران عزیـز همـراه بـودهام.
حقیقتامسـائل پیـش روی ایـران امـروز از دوران جنـگ
تحمیلـی نیـز پیچیدهتـر و دشـوارتر اسـت .برای عبـور از این
دوران و حمایـت و حفاظـت از مردم،بـه انسـجام ملـی نیـاز
داریـم .در عـدم وفـاق و تنـازع مسـئوالن ،ایـن جامعه اسـت
کـه لطمـه میخـورد .مـا نیـاز بـه تفاهم بـر روی حل مسـائل
اساسـی داریم.جلسـه رئیـس جمهـور بـا بیـش از  ۵۰نفـر از
افـراد بـا گرایشـات سیاسـی مختلـف گامـی مثبـت در ایـن
جهت اسـت.

تنها در  ۱۸قلم دارو با
محدودیت مواج ه هستیم

سـخنگوی فراکسـیون مسـتقلین مجلـس شـورای اسلامی

گفـت در حـال حاضر تنهـا در مورد  ۱۸قلـم دارو با محدودیت
مواجه هسـتیم.مهردادالهوتی اظهار کرد:در جلسـه فراکسـیون

اگــر آنهــا بــدون تســلیحات هســتهای

قصــد دارد ایــران را بــه پــای میــز مذاکــره بکشــاند تــا از آن بــه عنــوان یــک بــرگ

اینگونــه رفتــار میکننــد تصــور کنیــد

برنــده در انتخابــات آینــده اســتفاده کنــد .اکنــون مذاکــره بــه معنــای ضعــف و

کــه اگــر یــک ســاح داشــته باشــند،

ذلــت اســت کــه بــه نفــع آمریکاســت.علی مطهــری در حاشــیه جلســه علنــی

چگونــه خواهنــد بــود.

مجلــس شــورای اســامی بــا اشــاره بــه فشــارهایی کــه آمریــکا بــر جمهــوری

ایــن مقــام آمریکایــی در ادامــه مدعــی

ن کــرد :انشــاءهللا بــا وحــدت
اســامی ایــران وارد کــرده اســت ،در ایــن رابطــه بیــا 

شــد کــه دولــت ترامــپ خواهــان توافقــی

و همدلــی ملــت ایــران بــه مقاومــت خــود ادام ـ ه خواهــد داد و بعــد از مدتــی

بهتــر بــا ایــران اســت ،نــه جنــگ بــا ایــن

آمریکاییهــا مجبــور خواهنــد شــد کــه روش خــود را تغییــر دهنــد.وی در ادامــه

کشــور.برایان هــوک در ادعاهــای خــود

صحبتهــای خــود بــا اشــاره بــه پیشــنهاد مذاکــره از ســوی آمریکاییهــا خاطــر

بــه اقــدام اخیــر آمریــکا بــرای اســتقرار

ل حاضــر زمــان مناســبی بــرای مذاکــره نیســت.نایب رییــس
نشــان کــرد :در حــا 

یــک نــاو هواپیمابــر بــه همــراه چنــد

مجلــس شــورای اســامی در ادامــه بــا اشــاره بــه ســخنان دونالــد ترامــپ ،در

بمــب افکــن در منطقــه اشــاره دارد کــه

ن کــرد :ایــن امــر نشــان
خصــوص انتظــار تمــاس مســئوالن ایرانــی بــا او ،بیــا 

واشــنگتن ادعــا میکنــد در واکنــش

دهنــده ایــن اســت کــه مقاومــت مــردم و تدابیــر جمهــوری اســامی ایــران موثــر

بــه آنچــه تحــرکات تهدیدآمیــز ایــران در

واقــع شــده اســت و حــرف دل آقــای ترامــپ مذاکــره و معاملــه اســت .رییــس

خلیــج فــارس خوانــده ،دســت بــه ایــن

جمهــور آمریــکا بــه دنبــال یــک معاملــه بــزرگ اســت تــا از آن بــه عنــوان یــک

اقــدام زده اســت.

فرزندان بیهویت صاحب تابعیت می شوند

نمایندگان مجلس با الیحه تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی ،موافقت کردند
نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی بــا

جمهــوری نیــز در ایــن جلســه حضــور

عالقمنــدی مــی خواهنــد هویــت ایرانــی

نــدارد  ،بنابرایــن بعــد از تصویــب کلیــات،

کلیــات الیحــه اصــاح قانــون تعییــن

داشــتند .لعیــا جنیــدی در جریــان

داشــته باشــند .مــا بایــد بــرای حفــظ

دســتورالعمل اجرایــی تابعیــت بایــد بــر

تکلیــف تابعیــت فرزنــدان حاصــل از

بررســی کلیــات الیحــه اصــاح قانــون

هویــت زن ایرانــی و حفــظ هویــت فرزنــد

عهــده وزارت امــور خارجــه گذاشــته شــود.

ازدواج زنــان ایرانــی بــا مــردان خارجــی

تعییــن تکلیــف تابعیــت فرزنــدان

او تابعیــت آن هــا را مشــخص کنیــم

«محمــود رحیمــی جهــان آبــادی»

موافقــت کردنــد .نماینــدگان مجلــس

حاصــل از ازدواج زنــان ایرانــی بــا مــردان

در غیــر ایــن صــورت ایــن فرزنــدان

نماینــده مــردم تربــت جــام یکــی از

شــورای اســامی بــا  188رای موافــق،

خارجــی ،گفــت :حــدود  4ســال ایــن

مشــکالت اشــتغال قانونــی و تحصیــل

موافقیــن ایــن الیحــه بــود و چنیــن

 20رای مخالــف و  3رای ممتنــع از

الیحــه در دولــت مــورد بررســی قــرار

را تجربــه مــی کننــد .معاونــت حقوقــی

اظهــار نظــر کــرد :در ســال  1313قانــون

 226نماینــده حاضــر در ایــن جلســه بــا

گرفتــه اســت و در کمیســیون حقوقــی

رئیــس جمهــور نیــز تصریــح کــرد :در

انتقــال تابعیــت از طریــق پــدر تصویــب

کلیــات الیحــه اصــاح قانــون تعییــن

قضایــی نیــز تغییراتــی روی ایــن الیحــه

اعطــای تابعیــت فرزنــدان حاصــل از

شــده اســت ،زمانــی کــه زن را بــه عنــوان

تکلیــف تابعیــت فرزنــدان حاصــل از

اعمــال شــده اســت .وی بــا بیــان اینکــه

ازدواج زنــان ایرانــی بــا مــردان خارجــی

یــک کاال و وســیله در نظــر مــی گرفتنــد،

ازدواج زنــان ایرانــی بــا مــردان خارجــی

زنــان ایرانــی از حــق انتخــاب خــود

مســائل امنیتــی موضوعیتــی نــدارد

امــروز کــه زن بــه عــزت و کرامت رســیده

موافقــت کردنــد.

اســتفاده کــرده و ممکــن اســت بــا مردی

چــون میخواهیــم جهــت تابعیــت بــرای

و تحصیــات و جایــگاه واالیــی در کشــور

«معصومــه ابتــکار» معــاون امــور زنــان

غیرایرانــی ازدواج کــرده باشــند ،افــزود:

فرزنــدان حاصــل ازدواج زن ایرانــی بــا

دارد ،بــر اســاس کــدام منطــق اعطــای

و خانــواده رئیــس جمهــور و «لعیــا

حاصــل ایــن ازدواج فرزندانــی بــوده

مــرد غیــر ایرانــی بــا ســن کمتــر از 18

تابعیــت یــا انتقــال خــون از مــادر بــه

جنیــدی» معاونــت حقوقــی ریاســت

کــه در داخــل ایــران هســتند وبــه دلیــل

ســال اقــدام کنیــم کــه مســاله امنیتــی

فرزنــد را رد و زن را از ایــن حــق محــروم
مــی کنیــد .وی افــزود :مــا بــرای احیــای

مسـتقلین بـا حضـور آقـای نمکـی وزیـر بهداشـت ،ایشـان

حــق زنــان ایرانــی تــاش مــی کنیــم،

عنـوان کـرد از روزی بـه وزارتخانـه آمده  ۴۵شـرکت متعلق به

زنانــی کــه عشــق آنــان بــه وطن و کشــور

وزارتخانـه در زمینههـای مختلـف را تعطیـل کـرده اسـت.وی

همیشــگی اســت ،فرزنــدان دارای مــادر

افـزود :وزیـر بهداشـت در این جلسـه نکاتی را در مورد سـیل

ایرانــی حــق دارنــد کــه تابعیــت ایــران را

اخیـر مطـرح کـرد و گفـت کـه در ایـن حادثه حتی یـک مورد

داشــته باشــند.

بیمـاری واگیـردار نداشـتیم و ایـن حرکت بزرگی بوده اسـت.

«عبدالرضــا مصــری» عضــو کمیســیون

جنگ امروز ،جنگ
ارادههاست

برنامــه بودجــه نیــز در موافقــت بــا ایــن
الیحــه بــا انتقــاد از اینکــه مــا گرفتــار
مــاده  976قانــون مدنــی شــده ایــم،

وزیـر ارتباطـات و فنـاوری اطالعـات بـا تاکیـد بـر اینکـهبـه

بیــان کــرد :قانــون مدنــی تابعیــت ذاتــی
را صرفـ ً
ـا از پــدر نقــل مــی کنــد در صورتــی

لطـف همدلـی مـردم و قـدرت دفاعـی کشـور «آمریـکا هیـچ

کــه مغایــر آیــه شــریف قــرآن اســت

غلطـی نمیتوانـد بکنـد» ،گفت:جنگ،جنـگ ارادههاسـت.

کــه مــی گویــد «یــا ایهــا النــاس انــا

محمدجـواد آذری جهرمـی در صفحـه توئیتـر خـود نوشـت:

خلقناکــم مــن ذکــر و انثــی و جعلناکــم
ً
شــعوبا و قبائــل لتعارفــوا ان اکرمکــم

و زورگوییها ،رسـیدگی به مشـکالت مردم و حل آنهاسـت.

عنــدهللا اتقیکــم» و خداونــد مــی فرمایــد

بـه لطـف همدلـی مردم و قـدرت دفاعی کشـور «آمریکا هیچ

مــا شــما را از زن و مــرد آفریدیــم و نبایــد
ً
منحصــرا بــه حضــور مــرد
تابعیــت را

«بزرگتریـن ایسـتادگی و مقاومـت در برابـر یکجانبهگراییهـا

غلطی نمیتواند بکند» .وی افزود:امروز بزرگترین ایسـتادگی
و مقاومـت در برابـر یکجانبهگراییهـا و زورگوییها ،رسـیدگی

نایــب رییــس مجلــس شــورای اســامی بــا تاکیــد بــر ایــن کــه اکنــون زمــان

عکس:ایسنا

اتفاقـی نمیافتد.عـارف در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه برخـی

ویــژه وزارت امورخارجــه آمریــکا در امــور

اســت.
وی بــا بیــان ایــن کــه تمــام آن چــه

حرف دل ترامپ معامله است

ن کــرد :امــروز حــرف ترامــپ معاملــه اســت و
مناســبی بــرای مذاکــره نیســت بیــا 

خواهان توافقی بهتر با ایران
دنبــال جنــگ بــا ایــران نیســت.

نیاز به تفاهم بر روی حل
مسائل اساسی داریم

مطهری:

از جانـــب ایـــران اســـت و دولـــت دونالـــد ترامـــپ در

هستیم ،نه جنگ

جمهـور گفـت که بـه دلیل داشـتن برنامهای از پیـش تنظیم

مشكلی از اين جهت وجود ندارد.

از فرصت مذاکره با ایران استقبال میکنیم

رئیـس فراکسـیون امیـد مجلـس شـورای اسلامی بـا رد
حواشـی منتشـره دربـارهی غیبتـش در افطـاری رئیـس

بيكاری است نه شنيدن يا نشنيدن آواز يك خواننده كه آن هم به آسانی در دسترس همه هست و

عکس :ایسنا

سیاســـی

بـــا وجـــود تحریمهـــا از خـــارج تهیـــه کننـــد ،میشـــود.
وی درادامـــه افزود:بـــه نظـــر میرســـداکثریت احـــزاب،

یـــک

پ
یامک شما را درباره
ای
ن
صفحه می خوانیم

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خطاب به رئیسجمهور گفت :مساله اصلی مردم گرانی و
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فعـــال

10003432117834

حدادعادل در دیدار رئیسجمهور :مساله اصلی گرانی و بيكاری است

برسی الیحه تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی

تلقــی کنیــم ،بنابرایــن در ایــن موضــوع

بـه مشـکالت مـردم و حل آنهاسـت.

سر یک میز نشستن جناحهای سیاسی ،قابل توجه است

بــرگ برنــده در انتخابــات آینــده ریاســت جمهــوری اســتفاده کنــد.

بایــد تجدیدنظــر کــرد .وی بــا تاکیــد بــر

بــا الیحــه مذکــور بــوده و بــا بیــان اینکــه

اینکــه کشــور مــا بــی در و پیکــر نیســت

تابعیــت بــه خــون پــدر DNA ،و خــاک

کــه هــر کــس دوســت داشــت وارد آن

اســت ،گفــت :متاســفانه در ایــن الیحــه

شــود ،تصریــح کــرد :اتبــاع نمــی تواننــد

چنیــن محدودیــت هایــی اعمــال نشــده

بــه راحتــی وارد کشــور شــوند کــه تابعیت

اســت آیــا فقــط ازدواج زنــان ایرانــی بــا

بگیرنــد .ازدواج پــدر و مــادر فرزندانــی

مــردان خارجــی در داخــل کشــور مطــرح

کــه اوراق هویتــی و تابعیــت ندارنــد،

اســت؟ کــدام خارجیــان؟ آنهــا که رســمی

شــرعی اســت و نبایــد بــه کــودکان آنهــا

وارد کشــور شــده انــد یــا قاچاقــی؟.

ظلــم شــود و فرزنــدان بــی هویتــی را

نماینــده مــردم ارومیــه در مجلــس

بــا خــود یــدک بکشــند.این فرزنــدان بــا

شــورای اســامی ادامــه داد :بــا اجــرای

خواســت خــود متولــد نشــده انــد و نباید

ایــن الیحــه امنیــت کشــور متزلــزل

آنهــا را از حــق تابعیــت و شناســنامه

خواهــد شــد چــرا کــه افــرادی جاســوس

محــروم کــرد.

و مــورد وثــوق دشــمن وارد کشــور

در ادامــه «بهمــن طاهرخانــی» نیــز

مــی شــوند ،در حالــی کــه مــا جوانــان

در موافقــت بــا الیحــه مذکــور بــا بیــان

تحصیــل کــرده و بیــکار فراوانــی داریــم

اینکــه مباحــث مربــوط بــه تابعیــت

چــرا بایــد خارجــی هــای ناشــناخته را

حقوقــی اســت و ارتباطــی بــا مباحــث

وارد کشــور کــرده و سرپرســتی دختــران

فقهــی نــدارد ،گفــت :در کشــور اتبــاع

خــود را برعهــده آن هــا بگذاریــم ،اگــر

بیگانــه زیــادی وجــود دارد ،البتــه مــا

مــردی بــا  4بچــه از کشــور خــارج

مــی خواهیــم بــه کســانی تابعیــت اعطــا

شــود ،آن زن و بچــه هایــش بایــد چــه

کنیــم کــه از مــادر ایرانــی متولــد شــده

کننــد .قاضــی پــور تاکیــد کــرد :اگــر ایــن

انــد و امــروزه بــا توجــه بــه پیشــرفت

الیحــه صرفــا شــامل دادن شناســنامه

جوامــع بایــد بــه آن توجه داشــته باشــیم

بــه کــودکان متولــد ایــران محــدود مــی

و بــدون شــک اگــر تابعیــت ایرانــی

شــد بــاز جــای بحــث و بررســی داشــت

بــه فرزنــدان بــی هویــت ارائــه نشــود،

امــا در ایــن طــرح جــای فعــل و فاعــل و

ناهنجــاری هــای اجتماعــی افزایــش

زمــان مشــخص نشــده و تضمینــی ارائــه

مــی یابد.نماینــده مــردم تاکســتان در

نکــرده اند«.مصطفــی کواکبیــان» نماینده

مجلــس شــورای اســامی افــزود :بایــد

مــردم تهــران هــم در مخالفــت بــا کلیــات

بــه فرزنــدان حاصــل از ازدواج زنــان

ایــن الیحــه گفــت :مخالفــت مــن بــا این

ایرانــی بــا مــردان خارجــی شــخصیت،

الیحــه مشــروط اســت ،بــه ایــن مفهــوم

ارزش و تابعیــت داده شــود تــا شــاهد

کــه در جهــت ارتقــای منزلــت زن ایرانــی

ناهنجــاری هــای اجتماعــی نباشــیم.

و همچنیــن حفــظ حقــوق فرزنــدان آن

وزارت امــور خارجــه و وزارت کشــور مــی

هــا بایــد برنامــه ریــزی دقیــق داشــته

تواننــد اعطــای تابعیــت را بــه درســتی

باشــیم .وی افــزود :اگــر بــدون برنامــه

مدیریــت کننــد و اگــر ایــن مــاده واحــده

ریــزی و حســاب و کتــاب عمــل کنیــم

تصویــب شــود ،صدمــه ای بــه امنیــت و

مشــکالتی خواهیــم داشــت ،بعضــی در

منافــع ملــی وارد نمــی شــود.

تشــریح ایــن موضــوع ،مبحــث شــرعی

الیحه تابعیت ،مخالفانی دارد

«قاضــی پــور» عضــو کمیســیون صنایع

و معــادن مجلــس در جریــان مخالفــت

بــودن ازدواج زنــان را مطــرح مــی کننــد
در صورتــی کــه ایــن موضوعــی حقوقــی
اســت.

رسانهها ازبزرگنمایی ادعای جنگ دست بکشند،خبری نیست
یـــک مقـــام پیشـــین وزارت دفـــاع آمریـــکا

وی ادامـــه داد :انتقـــال یـــک سیســـتم پاتریـــوت (بـــه خاورمیانـــه) ارزش

اذعـــان کـــرد کـــه دربـــاره دلیـــل اســـتقرار

آن را نـــدارد کـــه تیتـــر اول نیویورکتایمـــز شـــود .بهویـــژه اینکـــه چنـــد مـــاه

نـــاو هواپیمابـــر آمریکایـــی در خلیـــج فـــارس

پیــش نیــز آمریــکا چهــار سیســتم کامــل پاتریــوت را از منطقــه خــارج کــرده
اســـت .باتوجـــه بـــه اینکـــه از پیـــش قـــرار بـــود نـــاو هواپیمابـــر (آبراهـــام

یـــک فعـــال سیاســـی اصالحطلـــب

و هـــم بیـــن حاکمیـــت و مردم،موضـــوع فروپاشـــی در ایـــران را دنبـــال

گفت:اقـــدام دولـــت کـــه جناحهـــای

میکنـــد؛از طـــرف دیگـــر بـــه دنبـــال راه انداختـــن جنگـــی اســـت کـــه در

سیاس ــی را س ــر ی ــک می ــز نش ــاند ت ــا ه ــر

ت ــازم ب ــا ای ــن فروپاش ــی ق ــرار میگی ــرد و ه ــدف غای ــی او اضاف ــه ک ــردن

آنچـــه دل تنگشـــان میخواهـــد بگوینـــد

ایـــران بـــه یکـــی از پایگاههـــای خـــود در خاورمیانـــه اســـت.این فعـــال

بزرگنمایـــی شـــده اســـت و رســـانهها

قاب ــل توج ــه اس ــت.آذر منص ــوری ،قائ ــم مق ــام ح ــزب اتح ــاد مل ــت ک ــه در

سیاس ــی گف ــت :ورای دیپلماس ــی ک ــه ام ــروز در دنی ــا ح ــرف اول را میزن ــد

بایـــد از بزرگنمایـــی دربـــاره احتمـــال جنـــگ بـــا ایـــران دســـت بردارنـــد.

لینکلـــن) در همیـــن زمـــان در منطقـــه باشـــد ،هفتـــه گذشـــته دربـــاره اعـــزام

جلس ــه رئی ــس جمه ــور ب ــا برخ ــی فع ــاالن سیاس ــی و حزب ــی از جناحه ــای

و بای ــد ب ــا اص ــل ق ــرار دادن مناف ــع مل ــی و ب ــا مح ــور ق ــرار دادن دس ــتگاه

ایـــان گلدنبـــرگ ،مدیـــر برنامـــه امنیـــت خاورمیانـــه در مرکـــز امنیـــت نویـــن

ای ــن ن ــاو ب ــه خلی ــج ف ــارس بزرگنمای ــی ش ــد.این مق ــام پیش ــین آمریکای ــی

مختلــف سیاســی حضــور داشــت ،در ارتبــاط بــا ضــرورت ایجــاد همــکاری و

دیپلماســـی کشـــور حـــرف اول و آخـــر را در سیاســـت خارجـــی بزنـــد؛ بایـــد

آمریکایـــی کـــه در ســـالهای  ۲۰۰۹تـــا  ۲۰۱۲در وزارت دفـــاع آمریـــکا بـــه

همچنیــن نوشــت :بنابرایــن ،چــه چیــزی در حــال رخ دادن اســت؟ شــخصی

پرهی ــز از دعواه ــای سیاس ــی اظهارک ــرد :هی ــچ تحلیل ــی ک ــه از حداقله ــای

در فضـــای داخلـــی کشـــور هـــم تغییراتـــی رخ دهـــد کـــه از قضـــا یکـــی

عن ــوان سرپرس ــت تی ــم ای ــران و مش ــاور وی ــژه خاورمیان ــه فعالی ــت میک ــرده

در دول ــت آمری ــکا تصمی ــم گرفت ــه اس ــت ک ــه رس ــانهها ب ــه ط ــور چش ــمگیری

واقـــع بینـــی برخـــوردار باشـــد ،شـــرایط ایـــران امـــروز را نـــه تنهـــا عـــادی

از ایـــن تغییـــرات برگردانـــدن دولـــت در جایگاهـــی اســـت کـــه در قانـــون

اســـت ،بـــا انتشـــار رشـــته توئیتهایـــی خواســـتار توقـــف بزرگنمایـــی

بـــه بحـــث ایـــن انتقالهـــا (بـــه خلیـــج فـــارس) بپردازنـــد تـــا بـــه ایـــران

ارزیاب ــی نمیکن ــد؛ بلک ــه ب ــه اعت ــراف غال ــب نیروه ــای سیاس ــی از ه ــر دو

اساس ــی ب ــرای آن تعری ــف ش ــده اس ــت .ای ــن موضوع ــی اس ــت ک ــه دکت ــر

دربـــاره احتمـــال وقـــوع جنـــگ بـــا ایـــران شـــد.گلدنبرگ نوشـــت :رســـانهها

فشـــار وارد شـــود .ایـــن میتوانـــد بدیـــن دلیـــل باشـــد کـــه آنهـــا نگـــران

جنـــاح سیاســـی ،کشـــور امـــروز در یکـــی از بـــی ســـابقهترین بزنگاههـــای

روحانـــی بـــه خوبـــی آن را بـــرای حاضریـــن در نشســـت هـــم اندیشـــی بـــا

بایـــد مســـئوالنه دربـــاره تحـــرکات نظامـــی آمریـــکا در خاورمیانـــه گـــزارش

اطالعـــات مبنـــی بـــر تهدیـــدات ایـــران علیـــه نیروهـــای آمریکایـــی (در

تاری ــخ  ۴۰س ــاله پ ــس از انق ــاب اس ــامی ق ــرار گرفت ــه اس ــت.وی ادام ــه

فعـــاالن سیاســـی تشـــریح کردنـــد.وی افـــزود :موضـــوع مهمتـــر رســـیدن

دهنـــد .از بزرگنمایـــی دربـــاره احتمـــال جنـــگ بـــا ایـــران دســـت برداریـــد،

منطقـــه) هســـتند .احتمـــال دارد کـــه پنتاگـــون همیـــن را بخواهـــد .مقامـــات

داد :فشـــارهای آمریـــکا علیـــه ایـــران بـــه بیشـــترین و بـــی ســـابقهترین

بـــه راهکارهـــا و یـــا راهبردهایـــی اســـت کـــه بایـــد بـــه عنـــوان الزامـــات

ایـــن چیـــزی اســـت کـــه جنگطلبـــان میخواهنـــد .مـــن ســـه ســـال را

وزارت دفـــاع آمریـــکا در عیـــن حـــال گفتهانـــد کـــه جنـــگ ایـــران و آمریـــکا

ح ــد خ ــود در ای ــن چهارده ــه اخی ــر رس ــیده و ناگفت ــه پیداس ــت ک ــه دول ــت

جـــدی عبـــور از ایـــن شـــرایط مـــورد توجـــه همـــه جناحهـــای سیاســـی و

در بخـــش ایـــران در پنتاگـــون کار کـــردم و میدانـــم کـــه ایـــن اســـتقرار

رخ نخواهـــد داد و هـــدف اصلـــی از ایـــن تحـــرکات قدرتنمایـــی و اســـتفاده

آمریـــکا از یـــک طـــرف بـــا دامـــن زدن بـــه شـــکافها درون حاکمیـــت

ارکان حکومـــت قـــرار گیـــرد.

(نـــاو هواپیمابـــر) فاصلـــه زیـــادی تـــا یـــک تعویـــض بـــازی عظیـــم دارد.

از نیـــروی بازدارندگـــی نظامـــی اســـت.
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یـــک عضـــو شـــورای اســـامی

هم ــکاری نظ ــارت داش ــته باش ــد در ح ــال حاض ــر بی ــن

شـــهر قزویـــن گفت:خیلـــی از

شـــهرداری و مدیریـــت شـــهری و میـــراث فرهنگـــی

آثـــار تاریخـــی را بایـــد نادیـــده

تعام ــل خوب ــی ص ــورت گرفت ــه اس ــت.وی افزود:ش ــهری

بگیریـــم و بـــه آثـــار تاریخـــی

ماننـــد الونـــد درگذشـــته روســـتا بـــوده و حـــاال بـــه

خـــوب ،اصـــل و نفیـــس برســـیم ،جایـــی ماننـــد خانـــه

شـــهر تبدیلشـــده اســـت ،آنجـــا یکخانـــه اربابـــی

فالنـــی باعـــث توقـــف پـــروژه شـــهری میشـــود کـــه

دارد کـــه اگـــر آنجـــا را شـــکل دهنـــد و رســـیدگی شـــود

بای ــد ای ــن جزئی ــات را ره ــا کنی ــم وگرن ــه کل پ ــروژه از

مـــیارزد ،امـــا در قزویـــن اگـــر بخواهیـــم همـــه آثـــار

بیـــن میرود.فرجالـــه فصیحـــی رامنـــدی در صحـــن

را حفـــظ کنیـــم بـــرای مـــا تهدیـــد حســـاب میشـــود

علنـــی شـــورای شـــهر قزویـــن کـــه بـــا حضـــور مدیـــرکل

نـــه فرصت.فصیحـــی بیـــان کـــرد :اگـــر  50تـــا  100آثـــار

می ــراث فرهنگ ــی قزوی ــن برگ ــزار ش ــد ،ب ــا بی ــان اینک ــه

تاریخـــی مناســـب را انتخـــاب کنیـــم میتوانیـــم مرمـــت

درگذشـــته نـــگاه لجاجـــت بیـــن مدیریـــت شـــهری و

و احی ــا را بهخوب ــی انج ــام دهی ــم ام ــا ه ــزار ت ــا آث ــار را

می ــراث فرهنگ ــی وج ــود داش ــت،افزود:مدیریت اس ــتان

نمیتوانیـــم مرمـــت کنیـــم ،در واقـــع بـــرای حفـــظ آثـــار

بایـــد شـــرایطی داشـــته باشـــد کـــه بـــه تعامـــل و

نفیـــس و ممتـــاز بایـــد بعضـــی آثـــار را ندیـــده بگیریـــم

میراث

کوه سبالن

جهانی می شود

مدیـــرکل بازاریابـــی و تبلیغـــات

س ــال ت ــداوم خواه ــد داش ــت.الریجانی ب ــا بی ــان اینک ــه

گردشـــگری ســـازمان میـــراث

چیـــن از اولویتهـــای نخســـت بازارهـــای هـــدف ایـــران

فرهنگ ــی ب ــا بی ــان اینک ــه چی ــن

بـــه شـــمار میآید،افـــزود :آشـــنایی فعـــاالن صنعـــت

ازاولویتهـــای بازارهـــای هـــدف

گردشـــگری چیـــن بـــا ظرفیتهـــای اســـتانهای

ایـــران اســـت ،گفـــت :جاذبههـــای گردشگری6اســـتان

تهران،اصفهـــان،

وآذربایجانشـــرقی

کشـــور بـــه چینیهـــا معرفـــی شـــد.محمد ابراهیـــم

تاثیـــر بســـیاری درادامـــه ارتباطـــات دوکشـــور درحـــوزه

الریجانـــی افـــزود :برگـــزاری تورهـــای آشناســـازی

گردش ــگری خواه ــد داش ــت.وی ادام ــه داد :ی ــازده گ ــروه

بـــا هـــدف معرفـــی توانمندیهـــا و ظرفیتهـــای

تـــور آشناســـازی شـــامل  194نفـــر عامـــل توراپراتـــور،

گردش ــگری کش ــور در ح ــوزه مقاص ــد گردش ــگری یک ــی از

وبـــاگ نویـــس ،خبرنگار،مجـــری رادیـــو تلویزیـــون،

وظای ــف دفت ــر بازاریاب ــی و تبلیغ ــات گردش ــگری اس ــت.

افـــراد مرجـــع و اثرگـــذار از کشـــورهای مختلـــف بـــازار

وی ادامـــه داد :از ایـــن رو در گام نخســـت میزبانـــی از

هـــدف ،از اســـتانهای مختلـــف کشـــور ســـال گذشـــته

هشـــت نفـــر توراپراتـــور و فعـــاالن صنعـــت گردشـــگری

بازدیـــد کردنـــد و بـــا ظرفیتهـــای ایـــران آشـــنا شـــدند.

گردشگری

یزد،فـــارس

میــراث فرهنگی،صنایــع دســتی و

هســتند کــه بــا موفقیــت ارزیابــان

گردشــگری کشــور گفت:هــم اینــک

بیــن المللی،شــیراز هــم بعنــوان

پرونــده جهانــی شــدن شــیراز از

شــهر جهانــی صنایــع دســتی در

نظــر صنایــع دســتی بــرای ارســال

دنیــا مطــرح مــی شــود.وی ادامــه

بــه شــورای جهانــی صنایــع دســتی

داد:ایــن یعنــی آن ظرفیــت بــی

در حــال آمــاده شــدن اســت.

پایــان کشــورمان در زمینــه هنــر و

پویامحمودیــان در جلســه انعقــاد

ســرمایه هــای هنــری و خالقــان و

تفاهــم نامــه بــا شــرکت اتریشــی

اســتادان ایــن هنــر کــه جایگزیــن

در شــیراز افزود:اســتان فــارس

ندارند.اواظهــار داشــت :ایــران بــه

وشــهر شــیراز از لحــاظ صنایــع

عنــوان ســومین کشــور تولیــد کننــده

دســتی بــرای خانــواده صنایــع

صنایــع دســتی از لحــاظ تنــوع و

مدیــر کل میــراث فرهنگــی ،صنایــع دســتی و گردشــگری یــزد بــا اشــاره بــه
کشــف دو اســکلت انســان در قلعــه تاریخــی «رضــا آبــاد» شهرســتان بافــق

اولیــن کشــور از لحــاظ ثبــت شــهرها

گفت:صاحــب قلعــه بــدون مجــوز میــراث فرهنگــی نســبت بــه تخریــب و

و روســتاهای جهانــی امــروزه توجــه

تجســس در بنــا اقــدام کــرده است.ســید مصطفــی فاطمــی بــا اشــاره بــه کشــف

بســیاری از فعــاالن حــوزه هنــر و

دو اســکلت انســان در قلعــه تاریخی«رضــا آباد»شهرســتان بافــق ،اظهــار کــرد:

صنایــع دســتی را بــه خــود جلــب

ایــن بنــا کــه در  ۵۷کیلومتــری شهرســتان بافــق و در نزدیکــی شــهر نــوق قــرار

کــرده اســت.وی تصریــح کرد:کشــور

گرفتــه ،بنایــی تاریخــی بــا مالکیــت شــخصی اســت و در فهرســت آثــار ملــی

ایــران در مجمــوع بــا ثبــت هشــت

کشــور بــه ثبــت نرســیده اســت.وی بــا اشــاره بــه ایــن کــه صاحــب قلعــه بــدون

شــهر و  2روســتا کــه  2شــهر و یــک

مجــوز میــراث فرهنگــی نســبت بــه تخریــب و تجســس در بنــا اقــدام کــرده

روســتای آن ســال گذشــته بــه ثبــت

اســت ،گفــت :مالــک بنــا کــه در حیــن مرمــت بنــا ،اســتخوانهای دو اســکلت

رســید،در ســکوی نخســت جهــان در

را پیــدا کــرده و بــه نیــروی انتظامــی شهرســتان گــزارش داده اســت ،بــا میــراث

زمینــه ثبــت شــهرها و روســتاهای

فرهنگــی هماهنــگ نبــوده و بــه همیــن دلیــل پیگیــر مراحــل قانونــی علیــه اقدام

جهانــی در زمینــه صنایــع دســتی
قــرار

دارد.محمودیــان

وی هســتیم.این مســئول از مشــخص نبــودن قدمــت اســکلتهای مکشــوفه،

افــزود:

یــاد و تصریــح کــرد :قدمــت ایــن آثــار تــا زمانــی کــه نتایــج آزمایشــات دی.

امــروزه صنایــع دســتی و هنرهــای

ان .ای اعــام نشــود ،مشــخص نیســت و نمیتــوان بــه ایــن اســکلتها تــا آن

ســنتی کشــورمان در اقتصــاد هنــر و
صنایــع خــاق از جایــگاه ویــژه ای در
جهــان برخــوردار اســت.

ســرمای هگذاران بــزرگ هیــچ رغبتــی

از نظــر اقتصــادی بــه صرفــه نیســت

گردشــگری معتقدنــد ســرمایهگذاران

لحــاظ زیرســاختی در صنعــت هتلینــگ با

بــرای ســرمایهگذاری در طرحهــای

وهزینههــای باالتــری نســبت بــه

بــرای ایجــاد هتلهــای مــدرن و پنــج

کمبودهایــی مواجه اســت به طــوری که در

کالن گردشــگری ایــن شــهر ندارنــد و

ســایرهتلها داردلذاســرمایهگذاران از

ســتاره در یــزد پــا پیــش نمیگذارنــد،

حــال حاضــر بـا وجــود هتلهــای متعــدد

ایــن ســوال مطــرح میشــود سرنوشــت

آن اســتقبالی نمیکننــد.وی بابیــان

مدیــرکل می ـراث فرهنگی،صنایــع دســتی

اعــم از ســنتی و مــدرن ،تنهــا یــک مــورد از

گردشــگری ایــن شــهر جهانــی بــا ایــن

اینکــه ایجادهتلهــای پنــج ســتاره بــه

گردشـگری اسـتان اردبیـل در جریـان بازدید مدیـرکل حفظ و

و گردشــگری یــزد چالــش اصلــی ایجــاد

آنهــا پنــج ســتاره محســوب میشــود.البته

شــرایط چگونــه خواهــد شــد؟

تغییــر نگاههــای کالن دولــت نیــاز دارد،

احیای سـازمان میراث فرهنگی ،صنایع دسـتی و گردشـگری

ایــن هتلهــا را عــدم دسترســی بــه زمیــن

رفــع ایــن نقیصــه و کمبــود از چندســال

کشـور ازپـروژه هـای میـراث فرهنگـی اسـتان اردبیـل گفـت:

مناســب عنــوان میکند.دومیــن شــهر

پیــش در دســتور کار مســئوالن و متولیــان

عملیـات ثبـت جهانـی کـوه سـبالن بعـد از بررسـی و انجـام

تاریخــی جهــان و اولیــن شــهر خشــت

امــر در اســتان قــرار گرفتــه و در همیــن

طـرح هـای مطالعاتـی الزم پیگیـری و انجـام مـی شـود.وی

خــام کــه بافــت تاریخــی آن بــه عنــوان

رابطــه نیــز پیشــنهاداتی مبنــی بــر ســاخت

خواسـتار برگزاری همایش علمی معرفی کوه سـبالن با چشـم
انـداز جهانی شـدن شـد و افـزود :این اقـدام می توانـد با نظر

میـراث جهانــی شــناخته شــده ،بــه عنوان

چندیــن هتــل پنــج ســتاره جدیــد مطــرح

یکــی از رئــوس مثلــث طالیی گردشــگری

شــده ولــی تاکنــون خبــری از ســاخت این

اسـتادان و کارشناسـان علمـی بـه معرفی بهتر و فراهم شـدن

ایــران ،هــر ســاله میزبــان گردشــگران

هتلهــا نشــده اســت!به نظــر میرســد

بسـتر ثبـت جهانـی کـوه سـبالن منجـر شـود.وی همچنین با

زیــادی از داخــل و خــارج کشــور اســت

هــر چنــد خــود یزدیهــا بــا طرحهــای

اشـاره بـه ضـرورت تبییـن و بررسـی جایـگاه سـبالن از منظر

ولــی ایــن کهــن شــهر پرجاذبــه بــه رغــم

ســرمایهگذاری کوچــک درتــاش بــرای

فرهنگـی ،تاریخـی و طبیعـی گفت:کـوه سـبالن بـا فرهنگ و

پیشــتازی در ایجــاد هتلهــای ســنتی

رونــق گردشــگری شهرشــان هســتندولی

تاریـخ منطقـه عجین شـده و دارای ویژگـی های منحصر بفرد
اسـت.فالحی تاکیـد کرد :سـبالن جـزو معدود کوه هـای ایران

واقامتگاههــای بومگردی،سالهاســت بــه

هتلهای پنج ستاره،

زیرساختهای ضروری

گردشگری

«ســید امیــر ناصــر طباطبایــی» عضــو

کمیســیون عالــی واحدهــای اقامتــی،
پذیرایــی و تفریحــی کشــور بــا اشــاره
بــه اینکــه یــزد هتــل پنــج ســتارهای
بــا خدمــات عالــی پنــج ســتاره نــدارد،
میگوید:ایجــاد هتلهــای پنــج ســتاره

اردبیـل بـا آن در هم آمیخته اسـت و از منظر طبیعی نیز دارای
اکوسیسـتم خـاص مـی باشـد.کوه  4811متری سـبالن که در
غـرب شـهر اردبیـل واقع شـده ،در دامن خود موجب تشـکیل
شـهرهایی مثل اردبیل ،نیر ،سـرعین ،سـراب و مشـگین شهر
شـده اسـت.دامنه هـای سـبالن که سـومین کوه مرتفـع ایران
بعد از دماوند و علم کوه محسـوب می شـود ،در طول قرن ها
همواره محل زیسـت جامعه شـهری  ،روسـتایی بویژه عشـایر
منطقـه بـوده اسـت.همچنین دامنـه هـای شـمالی ،شـرقی و
جنوبـی کـوه سـبالن کـه در زمـان هـای دور آتشفشـانی بـوده،
دارای بیش از صد چشـمه آبگرم اسـت و همین جاذبه در کنار

اخــذ مجوزها،شــرایط را بــرای ســرمایه
گــذاران فراهــم کند.رئیــس جامعــه
هتلــداران اســتان با بیــان اینکــه هتلهای
پنج ســتاره جــزو زیرســاختهای ضروری
گردشــگری هســتند ،تصریــح میکنــد:

«سـید امیـر ناصـر طباطبایـی» عضـو کمیسـیون عالـی
واحدهـای اقامتـی ،پذیرایـی وتفریحـی کشـوربا بیـان اینکه
ایجادهتلهـای پنـج سـتاره بـه تغییـر نگاههـای کالن دولـت

نیـاز دارد ،میگوید:دولـت بایدهتلهـای پنـج سـتاره را بـه

عنوان زیرسـاخت در نظـر بگیرد و ضمن تخصیص تسـهیالتی
ارزان و طوالنـی مـدت و همچنیـن اعطـای زمیـن و تسـهیل

اخـذ مجوزهـا شـرایط را بـرای سـرمایه گـذاران فراهـم کنـد

هما خورشـیدی،معاون گردشـگری سـازمان میراث فرهنگی

یـزد نیـزبـا تاکید بـراینکه یـزد جهانـی ،هتل پنج سـتارهای
بـا خدمـات اسـتاندارد هتلهـای پنـج سـتاره نـدارد ،اظهار
میکنـد :یکی از مشـکالت اصلی یزد در زمینه گردشـگری به

ویـژه درفصـول پرمسـافرسـال ،کمبود هتلهـای مدرن به

ویـژه هتلهـای پنج سـتاره و چهارسـتاره اسـت کـه درزمان
پیک سـفر به شـدت احسـاس میشـود

تســهیالت ویــژهای بــه ایــن حــوزه تعلــق

شــهر جهانــی ،هتــل پنــج ســتاره

نگرفتــه اســت،البته بانکهــا نیــز در ایــن

خوبــی نــدارد.وی اضافــه میکند:ایــن

رابطــه همــکاری نمیکننــد.وی قوانیــن

مشــکل بایــد برطــرف شــود چــرا کــه

دســت و پــا گیــر کشــور را عامــل اصلــی

مشــکالت ایــن صنعــت بــه یقیــن

عــدم اســتقبال ســرمایهگذاران خارجــی

صنعــت گردشــگری را تحــت تأثیــر

ازایجادهتلهــای پنــج ســتاره میدانــد

قــرار میدهد.فاطمــی بــا اشــاره

و میگوید:هــر چنــد ســرمایهگذاری

بــه حجــم بــاالی ســرمایهگذاری در

خارجیها،هوشــمندانه اســت امــا عــدم

زمینــه صنعــت هتلینــگ ،تصریــح

ثبــات اقتصــادی کشــور نیــز در ایــن رابطــه

میکنــد :برخــاف تصــور بســیاری از

بــی تاثیــر نیســت.

مســئوالن ،بــرای ایجــاد هتلهــای

میــراث فرهنگــی ،صنایــع دســتی و
عکس :ایسنا

گردشــگری یــزد بــا اشــاره بــه مهمترین
مشــکالت صنعــت گردشــگری اســتان،
اظهــار میکنــد :بزرگتریــن مشــکل

کمبود محسوس هتلهای مدرن درپیک مسافریزد

گردشــگری یــزد در زمینــه صنعــت
هتلینــگ اســت بــه طــوری کــه ایــن

درهای کاخ مروارید به روی مردم باز میشود؟
گردشگری

جهانــی بــدون هماهنگــی اداره کل میــراث فرهنگــی جــرم و پیگــرد قانونــی دارد.

متأســفانه تاکنــون بحثهــای حمایتــی

«ســید مصطفــی فاطمــی » مدیــرکل

بخاطـر آبگـرمهای طبیعی دامنه کوه،طبیعت تابسـتانی زیبا و

در میـان بومیـان و عشـایر منطقـه به نام آن قسـم یادشـود.

وطوالنــی مــدت و اعطــای زمین و تســهیل

جهانی نداریم

زمسـتانی و کوهنوردی در کوه سـبالن بشـمار می رود .سـبالن

و از ایـن نظـر مکانـی مقـدس و مـورد احتـرام اسـت که حتی

و ضمــن تخصیــص تســهیالتی ارزان

هتل پنج ستاره خوب دریزد

بـرف نشسـته بر یال ها  ،همـواره جاذبه ای بـرای ورزش های

برخـی کوه سـبالن را محل ظهور و زیسـت زرتشـت مـیدانند

را بــه عنــوان زیرســاخت در نظــر بگیــرد

در تمــام بناهــای تاریخــی بــه ویــژه ابنیــه ثبــت شــده در فهرســت آثــار ملــی و

دولــت ،تنهــا شــعار بــوده و هیــچ یارانــه و

اسـت کـه فرهنـگ ،سـنت و تاریخ منطقـه آذربایجـان و بویژه

پیسـت اسـکی آلوارس مورد توجه گردشـگران است.همچنین

میگوید:دولــت بایدهتلهــای پنــج ســتاره

زمــان قدمتــی را نســبت داد.فاطمــی تاکیــد کــرد :هــر نــوع تجســس و کنــد و کاو

نکته

اروپاییها در یزد به دنبال چه هتلهایی میگردند؟
نـادر فالحـی مدیـرکل میـراث فرهنگی،صنایـع دسـتی و

کشف  2اسکلت انسان شد

عکس :ایرنا

معــاون صنایــع دســتی ســازمان

دســتی دارای موقعیــت اســتراتژیک

در حالــی برخــی از فعــاالن اقتصــادی و

تجسس غیرقانونی که منجر به

کشـــور چیـــن انجـــام شـــده و ایـــن برنامـــه تـــا پایـــان

شیراز،شهرجهانی
صنایع دستی می شود

گردشگری
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معرفی جاذبههای گردشگری به چینی ها

نیازی به حفظ همه آثار تاریخی نیست!

رئیـــس ســـازمان ســـیما ،منظـــر و فضـــای

روشـــنایی آن ســـر و ســـامان میگیـــرد و در کنـــار ایـــن مـــوارد فضـــای

ســـبز شـــهری شـــهرداری کـــرج گفـــت:

ســـبز و مبلمـــان ایـــن کاخ نیـــز ســـاماندهی میشـــود.ب

مـــردم بایـــد از هزینـــهای کـــه از جیبشـــان

ضاعتـــی پـــور گفـــت :البتـــه ایـــن اقدامـــات در صورتـــی انجـــام میشـــود

بـــرای فضاســـازی کاخ مرواریـــد خـــرج

ک ــه دره ــای ای ــن کاخ ب ــه روی م ــردم ب ــاز ش ــود و آنه ــا بتوانن ــد از فض ــای

میشـــود ،اســـتفاده کننـــد.

ســـبز ایـــن مجموعـــه اســـتفاده کننـــد .بالخـــره مـــردم بایـــد از هزینـــهای

پیم ــان بضاعت ــی پ ــور اظه ــار ک ــرد :مس ــاحت کاخ مرواری ــد بی ــش از ۱۳۰

ک ــه ب ــه ش ــهرداری پرداخ ــت میکنن ــد و بخش ــی از آن ص ــرف فضاس ــازی

هکتـــار اســـت کـــه  ۲۷هکتـــار از آن در اختیـــار ادارهکل میـــراث فرهنگـــی

ایـــن مجموعـــه میشـــود ،اســـتفاده کننـــد.

الب ــرز ق ــرار دارد.وی ادام ــه داد :ای ــن  ۲۷هکت ــار ش ــامل دریاچ ــه ،محوط ــه

رئی ــس س ــازمان س ــیما ،منظ ــر و فض ــای س ــبز ش ــهری ش ــهرداری ک ــرج

درختـــکاری ،ســـاختمان کاخ و ســـاختمانهای جانبـــی اســـت.

خاطرنشـــان کـــرد :طـــرح ایـــن موضـــوع آمـــاده و بعـــد از چندیـــن بـــار

وی توضی ــح داد :وضعی ــت فض ــای س ــبز ای ــن مجموع ــه مس ــاعد نب ــود و

اصـــاح بـــه تهـــران ارســـال شـــده و پـــس از تأییـــد وارد مرحلـــه اجرایـــی

بـــرای تغییـــر ایـــن شـــرایط شـــهرداری وارد شـــده و بـــا رایزنـــی بنـــا شـــد

میشـــویم.

فض ــای س ــبز ای ــن کاخ در اختی ــار س ــازمان س ــیما ،منظ ــر و فض ــای س ــبز

بضاعتـــی پـــور افـــزود :بـــا اتمـــام عملیـــات بهســـازی فضـــای ســـبز ایـــن

ش ــهری ق ــرار گی ــرد.

مجموعـــه ،برنامـــه ریـــزی بـــرای برگـــزاری جشـــنوارهها ،نمایشـــگاههای و

ای ــن مس ــئول خاطرنش ــان ک ــرد :اگ ــر ای ــن اتف ــاق بیفت ــد ،ه ــم چاهه ــای
ً
مجـــددا راهانـــدازی میشـــود و هـــم سیســـتم بـــرق و
ایـــن مجموعـــه

فســـتیوالهای عمومـــی در محوطـــه ایـــن کاخ صـــورت میگیـــرد.
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پیام
میراث

پنــج ســتاره در یــزد ســرمایهگذار
داریــم امــا زمیــن بــرای ایجــاد هتــل
نداریم.ایــن مســئول باتاکیــد بــر اینکــه
مشــکل نبــود زمیــن ،چالــش اصلــی
ســرمایهگذاران ایــن حــوزه محســوب
میشــود ،بیــان میکنــد :متأســفانه
زمینهــای دولتــی در خــارج از
محــدوده بافــت تاریخــی و حتــی
خــارج از شــهر هســتند کــه بــرای
ایجــاد هتــل مناســب نیســتند.

کمبود محسوس هتلهای
مدرن درپیک مسافریزد

همـا خورشـیدی ،معـاون گردشـگری

سـازمان میـراث فرهنگی،صنایـع دسـتی و
گردشـگری یـزد نیـز با تاکیـد بر اینکـه یزد
جهانی،هتـل پنـج سـتارهای بـا خدمـات
اسـتاندارد هتلهـای پنـج سـتاره نـدارد،
اظهـار میکند:یکـی از مشـکالت اصلـی یزد
درزمینـه گردشـگری بـه ویـژه در فصـول پر
مسـافر سـال،کمبود هتلهـای مـدرن بـه
ویـژه هتلهـای پنـج سـتاره و چهـار سـتاره
اسـت کـه در زمـان پیـک سـفر بـه شـدت
احسـاس میشـود.وی تمایـل گردشـگران
خارجـی بـه ویـژه اروپاییـان بـه اقامـت در
هتلهـای مـدرن را عامـل محسـوس بودن
کمبودهـای این زیرسـاخت در یـزد میداند
و میگوید:یـزد از نظـر زیرسـاختی دارای ۹۶
هتل و هتل آپارتمان اسـت که تعداد بسـیار
محـدودی از آنهـا ،هتـل مـدرن هسـتند.

زمان فروش بلیت قطارهای مسافری خرداد ماه ،اعالم شد
امـــکان پیشفـــروش بلیـــت قطارهـــای

(واگنهـــای خـــواب و اتوبوســـی) از ســـوی شـــرکت حمـــل و نقـــل ریلـــی

مســـافری بـــرای ایـــام  ۱۱خـــرداد مـــاه

رجـــا بـــه وزارت راه و شهرســـازی خبـــر داد و اعـــام کـــرد کـــه شـــرکتهای

ســـال  ۱۳۹۸بـــه بعـــد ،از ســـاعت ۱۰

حم ــل و نق ــل ریل ــی مس ــافری در انتظ ــار تصمی ــم ش ــورای عال ــی تراب ــری در

صبـــح روز شـــنبه ( ۲۸اردیبهشـــت) بـــه

ای ــن رابط ــه هس ــتند.وی ب ــا اش ــاره ب ــه اینک ــه متوس ــط افزای ــش قیمته ــا

ص ــورت اینترنت ــی و توس ــط مراک ــز مج ــاز

از  ۱۰تـــا  ۶۰درصـــد اســـت ،بیـــان کـــرد کـــه در صـــورت موافقـــت بـــا ایـــن

فـــروش بلیـــت قطارهـــای مســـافری انجـــام میشـــود.پس از مباحـــث

پیش ــنهاد ب ــه ط ــور متوس ــط قیمته ــا ح ــدود  ۲۵درص ــد افزای ــش خواهن ــد

مطـــرح شـــده در رابطـــه بـــا تعییـــن تکلیـــف پیشفـــروش قطارهـــای

یافـــت و احتمـــال افزایـــش حداقـــل  ۵۰درصـــدی قیمـــت بلیـــت قطارهـــای

مســـافری بـــرای ایـــام  ۱۱خـــرداد مـــاه ســـال جـــاری بـــه بعـــد ،شـــرکت راه

حومــهای در س ــال ج ــاری وج ــود دارد.ب ــه گفت ــه مدیرعام ــل ش ــرکت حم ــل

آه ــن جمه ــوری اس ــامی ای ــران از انج ــام پی ــش ف ــروش بلی ــت قطاره ــای

و نقـــل ریلـــی رجـــا ،قیمـــت تمـــام شـــده بلیـــت قطارهـــای حومـــهای ۳۸

مســـافری بـــرای ایـــام بعـــد از  ۱۱خـــرداد  ۹۸در موعـــد مقـــرر خبـــر داد و

هـــزار تومـــان و قیمـــت فـــروش آن حـــدود  ۳,۰۰۰تومـــان اســـت.در همیـــن

اعـــام کـــرد کـــه پیـــش فروشهـــا از ســـاعت  ۱۰صبـــح روز شـــنبه (۲۸

رابطـــه میرحســـن موســـوی  -معـــاون مســـافری راه آهـــن  -اعـــام کـــرد

اردیبهشــتماه س ــال ج ــاری) ب ــه ص ــورت اینترنت ــی و توس ــط مراک ــز مج ــاز

کـــه موضـــوع افزایـــش بلیـــت کـــه مدتهاســـت توســـط شـــرکتهای حمـــل

فـــروش بلیـــت قطارهـــای مســـافری انجـــام میشـــود.مدیر عامـــل شـــرکت

و نقـــل ریلـــی درخواســـت شـــده اســـت در حـــال بررســـی و طـــی مراحـــل

حم ــل و نق ــل ریل ــی رج ــا ،از ارائ ــه پیش ــنهاد افزای ــش متوس ــط  ۲۵درص ــدی

قانونـــی خـــود اســـت و تاکنـــون در ایـــن رابطـــه تصمیمـــی اتخـــاذ نشـــده

قیمـــت بلیـــت قطارهـــای پرســـرعت (ترنســـت) ،حومـــهای و بینشـــهری

اســـت.

گردشگری
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الیروبی  45هزار متر از کانالها و
مسیلهای شمال شرق تهران
معــاون خدمــات شــهری و

و کانــال هــا حوضچــه هــای رســوبگیر بــه همـراه تلــه

محیــط زیســت شــهرداری

زبالــه گیــر احــداث و ایــن حوضچــه هــای رســوب گیر

منطقــه چهــار تهــران از

در قالــب برنامــه زمــان بنــدی الیروبــی مســیل هــا و

الیروبــی و رســوب بــرداری

کانــال هــا احیــاء و بازســازی شــد .معــاون خدمــات

مســیلها و کانــال هــای روبــاز و روبســته ،کانالهــای

شــهری منطقــه چهــار ته ـران در ادامــه گفــت :در ایــن

مدفــون و حوضچههــای رســوبگیر منطقــه خبــر داد.

راســتا مســیل خشــایار(مقصودبیک) ،ابــوذر غفــاری،

بــه گـزارش فــارس ،پیمــان پورنصــر معــاون خدمــات

دارآبــاد و کانــال هــای باقــری ،ســازمان آب ،علــم

شــهری و محیــط زیســت شــهرداری منطقــه چهــار

وصنعــت ،اردیبهشــت ... ،و  250مترمکعــب از حوضچه

الیروبی

تهـران بــا اعــام ایــن خبــر گفــت :همزمــان بــا فصــل

هــای امیرنیــا ،بنــی هاشــم ،ایرانســل ،ســراج و ...

بهــار و تشــدید بــارش هــای بهــاری ،رســوب بــرداری

رســوب بــرداری شــد .پورنصــر بــا اشــاره بــه دیگــر

و بازســازی قنــوات و کانــال هــا بــا هــدف هدایــت

اقدامــات ایــن حــوزه گفــت :جلوگیــری از مســدود

و جمــع آوری آب هــای ســطحی منطقــه ،از 22

شــدن انهــار و بازســازی و ریــزش بــرداری کــوره هــای

کانــال و مســیل اعــم از روبســته ،روبــاز و مدفــون

قنــوات از دیگــر اقدامــات ایــن طــرح اســت؛ همچنیــن

و 44حوضچــه شــمال شــرق ته ـران انجــام شــد .وی

در جهــت جلوگیــری از آب ماندگــی در معابــری کــه

بــا بیــان اینکــه مســیل هــا و کانــال هــا طبــق برنامــه

دارای شــیب نــا مناســب هســتند یــا در آنهــا امــکان

زمــان بنــدی الیروبــی مــی شــوند ،افــزود :بــه منظــور

هدایــت آب های ســطحی نیســت ،طی ســال گذشــته

کاهــش ورود زبالــه و ضایعــات بــه داخــل مســیل هــا

چاههــای جذبــی در ســطح منطقــه حفــر شــد.

مدیــرکل محیــط زیســت و

بــا تاکیــد بــر افزایــش آمــار هدررفــت مــواد غذایــی

توســعه پایــدار شــهرداری

در مــاه مبــارک رمضــان ،اظهارکــرد :رمضــان مــاه

تهــران گفــت :مــاه مبــارک

مهربانــی بــا تمامــی نعمتهــای خداونــد اســت .لــذا

رمضــان فرصــت مناســبی

در ایــن زمینــه بایــد بــا همــه موهبتهــای الهــی

بــرای خــودداری از اســراف در تــدارک و مصــرف

بــا مهربانــی برخــورد شــود و در حفــظ و صیانــت

مــواد غذایــی ،جلوگیــری از هدررفــت منابــع و

از محیــط زیســت بکوشــیم ایــن در حالیســت کــه

منابع

بهطــور کلــی توجــه بــه محیــط زیســت اســت.

جهــان امــروز بــا معضــل هدررفــت منابــع بهویــژه

بــه گــزارش ایســنا صدرالدیــن علیپــور بــا اشــاره

مــواد غذایــی روبــرو اســت کــه اثــرات منفــی زیــادی

بــه فــرا رســیدن مــاه مبــارک رمضــان و برگــزاری

بــر منابــع آب و خــاک و بهطــور کلــی محیــط

ضیافتهــای ســحری و افطــاری همچنیــن

زیســت دارد.

افزایــش نــذورات در ایــن مــاه مبــارک گفــت :از

بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره کل محیــط زیســت

فرصــت مناســبی کــه در مــاه مبــارک رمضــان فراهــم

و توســعه پایــدار شــهرداری تهــران ،وی مــاه مبــارک

شــده اســت بایــد در جهــت تغییــر عادتهــای

رمضــان را فرصــت مناســبی بــرای خــودداری

نادرســت در مصــرف بیــش از انــدازه ،اصــاح الگــوی

از اســراف در تــدارک و مصــرف مــواد غذایــی،

مصــرف و ترویــج فرهنــگ صرفهجویــی بهویــژه

جلوگیــری از هدررفــت منابــع و بــه طــور کل توجــه

کاهــش اســتفاده از ظــروف و ســفرههای یکبــار

بــه محیــط زیســت دانســت و گفــت :ایــن امــر

مصــرف پالســتیکی اســتفاده شــود .وی همچنیــن

نیازمنــد مشــارکت همــه شــهروندان اســت.

آموزش

معدن بوکسیت «تاش»
از زمــان تعطیلــی بالغبــر  ۳۷هــزار تــن
برداشــت غیرقانونــی داشــته اســت،
گفــت :توقــف کامــل فعالیــت معــدن
مهمتریــن خواســته مــردم شــاهرود
اســت .بــه گــزارش خبرنــگار مهــر،
امیرحســین ولیــان ظهــر یکشــنبه در
نشســت موثــران و فعــاالن محیطزیســت
شــاهرود بــا محوریــت معــدن بوکســیت
تــاش شــاهوار بــا کــرم محمــدی فرمانــدار
شــاهرود بــه میزبانــی ســالن جلســات
فرمانــداری ویــژه شهرســتان ،ضمــن بیــان
اینکــه برداشــت  ۳۷هــزار تــن ســنگ معــدن
بوکســیت نــه آن قــدر کوچــک کــه دیــده
نشــود و نــه ناپیــدا اســت ،ابــراز داشــت:
اعتمــاد عمومــی آن چیــزی اســت کــه در
ایــن میــان در حــال از بیــن رفتــن اســت،
زیــرا از زمــان تعطیلــی معــدن اواخــر اســفند
تــا تاریــخ  ۱۷اردیبهشــت امســال میــزان ۳۷
هــزار و  ۱۸۵تــن برداشــت صــورت گرفتــه
و ایــن تخلــف آشــکار صنعــت ،معــدن و
تجــارت اســتان در ایــن خصــوص محســوب
میشــود.وی بابیــان اینکــه ضــرر و زیــان
ایــن بــازه زمانــی دوماهــه در ذهــن مــردم
بســیار بیشــتر از تخریبهــای واقعــی
اســت ،افــزود :علیرغــم آنکــه دولــت بــه
فکــر مــردم اســت و پیگیریهایــی در ایــن
زمینــه انجــام میدهــد امــا ســوال اینجــا
اســت کــه چــرا زور ایــن مجریــان قانــون
بــه فعالیــت غیرقانونــی معــدن بوکســیت
تــاش نمیرســد .ایــن فعــال محیطزیســت
بابیــان اینکــه از همــه اهرمهــا میبایســت

کنیــم امــا بیــش از ایــن نیازمنــد همراهــی
هــر چــه بیشــتر مســئوالن اســت تــا شــاهد
توقــف کامــل عملیــات اجرایــی معــدن
بوکســیت تــاش شــاهوار باشــیم .ولیــان در
ادامــه تصریــح کــرد :شــایعاتی مبنــی بــر
بیــکاری چنــد هــزار نفــر در پــی تعطیلــی
ایــن معــدن در حــال پخــش اســت کــه
بایــد اعــام کــرد خواهــان تعطیلــی تمامــی
فعالیتهــای آلومینــا نیســتیم.

ملــی گلســتان بــه طــور ملــی حمایــت کــرده و منابــع ملــی بــه آن اختصــاص دهیــم و

مدیریتــش را از یــک مدیریــت منســوخ و قدیمــی متکــی بــه حفاظــت صــرف بــه الگویــی

بــرای مشــارکت جوامــع بومــی و محلــی و ســایر ذینفعــان در برنامهریــزی و حفاظــت از
پــارک تبدیــل کنیــم .ایــن تضمینکننــده پایــداری حفاظــت پــارک اســت؛ در مدیریــت

نویــن حفاظــت همــه ذینفعــان در برنامهریــزی حفاظتــی مناطــق تحــت مدیریــت محیــط

زیســت مشــارکت داده میشــوند و از آنهــا نظرخواهــی میشــود.

سـایر ذینفعـان در برنامهریـزی و حفاظـت از پـارک تبدیل

فاطمه نامجو

کنـد .بـه گفتـه وی ،ایـن تضمینکننـده پایـداری حفاظـت

خبرنگار  /پیام ما

پـارک اسـت .در مدیریـت نوین حفاظت همـه ذینفعان در

تشـکیل شـورای راهبری بـرای مدیریت و حفاظـت از پارک
ملی گلسـتان مباحث حاشـیهای بسـیاری را در یک سـال
گذشـته به همراه داشـته اسـت.
کارشناسـان حوزه محیط زیسـت تشـکیل شـورای راهبری

برنامهریزی حفاظتی مناطق تحت مدیریت محیط زیسـت
مشـارکت داده میشـوند و از آنها نظرخواهی میشـود .در
چارچـوب قانـون و مقـررات بهگونهای عمل میشـود که هم
حفاظـت از تنوع زیسـتی شـکل بگیـرد و هم مـردم محلی
از ایـن حفاظـت رضایـت داشـته باشـند و بـا آن همراهی و

را غیرکارشناسـی میدانند و نگران آزمون و خطای سـازمان
حفاظت محیط زیسـت در ذخیرهگاه زیسـت کره هسـتند.
عـدهای هـم موضـوع تشـکیل ایـن شـورای مشـورتی را بـا
حضـور برخـی شـکارچیان قدیمی را بهانـهای بـرای جدایی
پارک ملی گلسـتان از اسـتان گلسـتان و واگذاری مدیریت
ذخیـرهگاه زیسـت کره به اسـتان خراسـان شـمالی قلمداد
میکننـد.

حمیــد ظهرابــی ،معــاون ســازمان

ایجاد فضاسازی روانی برای پارک ملی

محیــط زیســت :مشــارکت مــردم،

گلستان

تأمیــن منابــع مالــی و امکانــات بیشــتر

حمید ظهرابی ،معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی

بــرای پــارک ،تصمیمگیــری در مدیریــت

محیـط زیسـت در این خصـوص به خبرنگار مهـر میگوید:

ذخیــرهگاه زیســت کــره بــا همــکاری ســتاد و

«پارک ملی گلسـتان جزو الینفک اسـتان گلسـتان اسـت؛

عالیتریــن ســطح (معــاون محیــط طبیعــی

درسـت اسـت بخشـی از آن در اسـتان سـمنان و خراسـان

ســازمان و اســتاندار) بهطــور قطــع و یقیــن

شـمالی قـرار دارد اما مدیریـت یکپارچـهای دارد مرکز آن در

اثــرات مثبــت بــه همــراه دارد.

گلسـتان اسـت و تحـت نظـارت اسـتانداری گلسـتان ایـن
مدیریـت یکپارچـه اعمـال میشـود .چند موضـوع همزمان
در پـارک ملـی گلسـتان اتفـاق افتاد و عـدهای بـدون اینکه
بدانند موضوع چیسـت در رابطه با پارک وارد ماجرا شـدند و
یکسـری حاشـیه ایجاد کردنـد .اینکه میگوینـد پارک ملی
از گلسـتان جـدا میشـود فضاسـازی روانی بـرای مقابله با
کار خوبـی بـود کـه قـرار بـود در پـارک ملـی گلسـتان اتفاق
بیفتـد» .آنطـور که ظهرابی گفته شـورای راهبری تصمیم بر
ایـن داشـته که از پـارک ملی گلسـتان بهطـور ملی حمایت
کـرده و منابـع ملـی بـه آن اختصـاص دهـد و مدیریـت آن
را از یـک مدیریـت منسـوخ و قدیمـی متکـی بـه حفاظـت
صـرف بـه الگویی بـرای مشـارکت جوامع بومـی و محلی و

همـکاری کننـد .امـا اینکـه کارشناسـان محیط زیسـت نیز
بـا ایـن نظـر موافق باشـند یا نه ،سـوالی اسـت کـه ظهرابی
دربـاره آن اینگونـه پاسـخ میدهـد :در پـارک ملی گلسـتان
بـرای اولین بار در سـطح کشـور شـورای مشـورتی تشـکیل
شـد و جلسـات برنامهریـزی پـارک ملی گلسـتان با حضور
معاون محیط زیسـت طبیعی و اسـتاندار گلسـتان تشکیل
و تصمیمگیـری میشـود بهجـای اینکه در سـطح اسـتانی
تصمیمگیـری شـود این موضوع باعـث ارتقا جایـگاه پارک
ملی گلسـتان شـده و برنامهها با شـتاب و دقت بیشـتری
دنبـال میشـود .یکـی دیگـر از اتفاقات خـوب این تصمیم

آموزش و ارتقای فرهنگ زیست محیطی شهروندان
در اولویت است

پارک ملی جزو الینفک استان

معاون سازمان محیط زیست :ذخیرهگاه زیست کره و مدیریت
تصویـب هشـت میلیـارد تومـان اعتبـار مسـتقل در الیحـه
بودجـه  ۹۸بـرای پـارک ملـی گلسـتان بـود .در واقـع دولت
در مرحلـه آزمایـش اسـت تا ببیند اگر منابـع مالی را تأمین
کنـد و حفاظـت با مشـارکت مردم انجام شـود تا چـه اندازه
میتوانـد در بهبـود حفاظـت ایـن مناطق مؤثر باشـد .بعالوه
اینکـه وزارت ارتباطـات و فنـاوری اطالعـات سـرمایهگذاری
 ۴.۵میلیـارد تومانـی بـرای هوشمندسـازی پـارک ملـی
گلسـتان را تقبـل کـرده اسـت هرکـدام از اینهـا اتفاقـات
خوبـی اسـت که میتوانسـت مایـه افتخار برای پـارک ملی
گلسـتان باشـد امـا عـدهای عالقـه داشـتند موضـوع را بـه
حاشـیه بکشـانند؛ مطالبی عنوان شـد که که از نظر قانونی و

نه فنـی توجیه نداشـت.

آزمون و خطا در ذخیرهگاه زیست کره

امـا اینکـه این شـیوه مدیریت شـورا تـا چه انـدازه م

و نتایـج مثبـت بـه همـراه خواهـد داشـت مسـاله د

اسـت کـه ظهرابـی راجـع بـه آن اینگونـه گفـت :مش

مـردم ،تأمیـن منابـع مالـی و امکانات بیشـتر بـرای

تصمیمگیـری در مدیریـت ذخیـرهگاه زیسـت ک
همکاری سـتاد و عالیترین سـطح (معاون محیط

سـازمان و اسـتاندار) بهطـور قطـع و یقیـن اثـرات م
ً
حتما جـواب میدهد؛ این
همـراه دارد و ایـن شـیوه

نگرانی از سمپاشی ملخها در مناطق
حفاظتشده بوشهر

مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت اســتان

ســال ســالجاری نیــز تــداوم خواهــد داشــت.

مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت اســتان بوشــهر

در دیــدار بــا فرمانــدار شهرســتان بیلــه ســوار

وی از فرمانــدار شهرســتان بیلــه ســوار بعنــوان فرمانــدار

گفــت :همــواره در کمیتــه بحــران اســتان اعــام

ارســال شــده اســت .همچنیــن دو کارگــروه آلودگــی هــوا و

گفــت :برنامــه هــای آموزشــی محیــط زیســت

نمونــه زیســت محیطــی یــاد نمــود و از زحمــات و توجــه

کردیــم کــه در مبــارزه بــا ملخهــای صحرایــی ،در

گردوغبــار را بــرای اســتان بوشــهر در ســال  ۹۷در اســتانداری

اســتان اردبیــل در ســال جــاری تــداوم خواهــد داشــت.

ویــژه فرمانــدار در خصــوص پیگیــری و رســیدگی بــه

مناطــق حفاظــت شــده سمپاشــی هوایــی انجــام نشــود.

برگــزار کــرده و مصوباتــی نیــز داشــته ایــم .قلــی نــژاد

بــه گــزارش گــروه اجتماعــی خبرگــزاری برنــا؛ در ایــن

موضوعــات و مســائل مختلــف محیــط زیســت شهرســتان

بــه گــزارش ایســنا ،فرهــاد قلــی نــژاد اظهــار کــرد :نگرانــی مــا

خاطرنشــان کــرد :در بحرانهایــی کــه در سراســر زمیــن ایجــاد

دیــدار محمــد خداپرســت ضمــن تشــریح فعالیتهــای

تقدیــر و تشــکر نمــود.

بــرای حفــظ تنــوع زیســتی و گونههــای جانــوری و گیاهــی

میشــود همــواره بایــد نســبت بــه مخاطــرات زیســت محیطــی

نمایندگــی حفاظــت محیــط زیســت شهرســتان بیلــه

قبــادی فرمانــدار بیلــه ســوار نیــز بــا تاکیــد بــر تاثیــر

اســتان بوشــهر اســت ،البتــه تــا بــه حــال هیچگونــه گزارشــی از

حساســیت داشــت چــرا کــه ممکــن اســت ایــن مخاطــرات در

ســوار در زمینــه هــای مختلــف محیــط زیســت طبیعــی و

ژرف موضــوع آمــوزش و تنویــر افــکار عمومــی بــر همــه

تلفــات گونــهای بــر اســاس اســتفاده از ســمها نداشــتهایم.

نهایــت بــه مخاطــرات امنیتــی منتهــی شــوند .وی در خصــوص

انســانی ،گزارشــی از برنامــه هــای مــدون محیــط زیســت

مســائل بخصــوص موضوعــات محیــط زیســت ،از آمــوزش

وی تاکیــد کــرد :بــا توجــه بــه حــادث شــدن اتفاقــات و

سمپاشــی هــای مقابلــه بــا هجــوم ملخهــا در اســتان بوشــهر

در ســال جدیــد در ایــن شهرســتان ارائــه نمــود.

بعنــوان موضــوع اصلــی و ریشــه ای در حــل همــه مســائل

مخاطــرات زیســت محیطــی در هــر روز و هــر شــرایطی ،نیــاز

تصریــح کــرد :بــر اســاس اطالعاتــی کــه از جهــاد کشــاورزی

خــدا پرســت بــا اشــاره بــه اهمیــت آمــوزش بــرای

و مشــکالت بوجــود آمــده یــاد کــرد .در ایــن دیــدار موضــوع

بــوده کــه کارگــروه مخاطــرات زیســت محیطــی بــا برنامــهای

اســتان بوشــهر دریافــت نمودیــم تــا بــه حــال ســمهای

گروههــای هــدف ســازمان افــزود :طــی تفاهــم نامــه

پســماند و مســائل محیــط زیســت شهرســتان بیلــه ســوار

دقیــق و مشــخص شــکل بگیــرد ،از همیــن رو از ســال

اســتفاده شــده بــرای مقابلــه بــا هجــوم ملــخ در اســتان ،ســم

منعقــده فــی مــا بیــن اداره کل حفاظــت محیــط زیســت و

مــورد بحــث و تبــادل نظــر قــرار گرفــت.

قبــل ایــن کارگــروه در اســتان بوشــهر بــا ابــاغ بــه یکــی از

دســیس ( )Desisبــوده کــه بــر اســاس اســتانداردهای وزارت

اداره کل آمــوزش و پــرورش اســتان ،برنامــه هــای آموزشــی

در پایــان تصویــر پرنــده بومــی بااهمیــت و حمایــت شــده

کارشناســان اداره کل بــه طــور رســمی فعالتــر شــده اســت.

بهداشــت اســت .وی بیــان کــرد :حساســیت مــا در محیــط

در مــدارس و مراکــز آموزشــی در بیــن گروههــای هــدف از

دراج از طــرف مدیــر کل حفاظــت محیــط زیســت اســتان

مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت اســتان بوشــهر ادامــه داد:

زیســت اســتان بیشــتر بــر روی مســئله سمپاشــی هوایــی در

جملــه دانــش آمــوزان ،کشــاورزان ،زنــان روســتایی و  ...در

بــه فرمانــدار شهرســتان بیلــه ســوار اهــداء شــد.

فهرســتی از مخاطــرات زیســت محیطــی را بــرای اســتان

مناطــق حفاظــت شــده تحــت مدیریــت محیــط زیســت اســت.

زیسـت ا
اسـت.

مهـدی ح
واکنـش
شـیراز و

اردیبهشـت
ایـن دو
خـارج از
میشـود

برگهـا د

وی بـا ت

حـوزه دچ
درختـان

یک قدم تا انقراض چهار گونه پرنده در کشور
مدیــر عامــل انجمــن پرند هشناســی و پرند هنگــری

کــه از پرنــدگان مهاجــر حفاظــت کننــد همچنیــن روز

طــرالن ضمــن اشــاره بــه اینکــه چهــار گونــه گونــه پرنــده

جهانــی پرنــدگان مهاجــر را ایــن کنوانســیون نامگــذاری

در کشــور مــا یــک مرحلــه بــا انقــراض حتمــی فاصلــه

کــرده اســت و یــک هفتــه را بــه گرامیداشــت ایــن روز

دارنــد ،گفــت :دخالتهــای انســانی در طبیعــت و از

جشــن میگیرنــد تــا توجــه همــه مــردم را بــه حفاظــت

بیــن رفتــن زیســتگاه مهمتریــن علــت انقــراض پرنــدگان

از پرنــدگان جلــب کننــد .وی در ادامــه بــا بیــان ایــن کــه

اســت.

در دنیــا روز جهانــی پرنــدگان مهاجــر را بــه عنــوان روز

بــه گــزارش ایســنا ،علیرضــا هاشــمی اظهــار کــرد :در دنیــا

جهانــی پرند هنگــری نیــز مطــرح میکننــد ،تصریــح کــرد:

بیــش از ۱۰هــزار گونــه پرنــده وجــود دارد کــه از ایــن

مــا در کشــور روز ملــی پرنــده نگــری نیــز داریــم امــا

تعــداد بیــش از  ۵۵۰گونــه در کشــور مــا زندگــی میکننــد

شــرایط بهگونــهای اســت کــه در ایــن روز نمیتوانیــم

البتــه از ایــن  ۵۵۰نــوع پرنــده ،دو ســوم آن مهاجــر

بــا جامعــه جهانــی بــرای حفاظــت از پرنــدگان یکصــدا

هســتند و فقــط بخشــی از ســال در کشــور مــا زندگــی

شــویم.

میکننــد .وی بــا اشــاره بــه اینکــه پرنــدگان مهاجــرت

ایــن کارشــناس پرنــدگان بــا اشــاره بــه ایــن کــه در کشــور

تابســتانه و زمســتانه دارنــد ،تصریــح کــرد :مهاجــران

مــا چهــار گونــه پرنــده بــه شــدت در معــرض خطــر انقــراض

زمســتانه از مرزهــای شــمالی ماننــد ســیبری بــه کشــور

هســتند و بــا انقــراض حتمــی یــک مرحلــه فاصلــه دارنــد،

مــا مهاجــرت میکننــد و پرندگانــی ماننــد بادخورکهــا

تصریــح کــرد :کرکــس پشــت ســفید ،خــروس کولــی

و زنبورخوارهــا در فصــل تابســتان از مرزهــای جنوبــی کــره

اجتماعــی و درنــای ســیبری از ایــن دســته هســتند.

زمیــن بــه کشــور مــا وارد میشــوند .مدیــر عامــل انجمــن

هاشــمی بــا اشــاره بــه شــعار امســال روز جهانــی پرنــدگان

پرند هشناســی و پرند هنگــری طــرالن ادامــه داد :حفاظــت

مهاجــر گفــت :امســال شــعار حفاظــت از پرنــدگان بــا

از پرنــدگان مهاجــر کاری جهانــی اســت .بــرای مثــال اگــر

جلوگیــری از آلودگیهــای پالســتیکی مطــرح شــده

چندیــن کشــور از یــک گونــه پرنــده مهاجــر حفاظــت کننــد

اســت چراکــه پالســتیکها در جهــان جــان بســیاری از

امــا فقــط یــک کشــور در حفاظــت از آ ن کوتاهــی کنــد

گونههــای حیــات وحــش از جملــه پرنــدگان را بــه خطــر

آن پرنــده را در معــرض خطــر قــرار داده اســت .هاشــمی

میانــدازد.

بــا اشــاره بــه اینکــه بــرای حفاظــت از پرنــدگان مهاجــر

وی دربــاره عوامــل انقــراض پرنــدگان توضیــح داد :در

کنوانســیون حفاظــت از گونههــای مهاجــر تأســیس

حــال حاضــر بیشــترین مســئلهای کــه پرنــدگان را در

شــده اســت ،اظهــار کــرد :ایــن کنوانســیون ،کنوانســیونی

معــرض انقــراض قــرار داده اقدامــات انســانی اســت.

جهانــی اســت و کشــورهای عضــو آن تعهــد میدهنــد

دخالتهــای انســانی در زیســتگا ههای طبیعــی ســبب

عکس :مهر

عنــوان ترمــز تخریــب توانســتیم مؤثــر عمــل

معــاون محیــط زیســت طبیعــی و تنــوع زیســتی محیــط زیســت :میخواســتیم از پــارک

عکس :ایسنا

بــرای تعطیلــی دائــم ایــن معــدن اســتفاده
شــود ،ابــراز داشــت :تــا بــه ایــن لحظــه بــه

021-88019846

(دانشگاههای منطقه یک وابسته به وزارت علوم) برگزار خواهد شد.

بوشــهر ،تنظیــم و بــرای مدیریــت بحــران اســتانداری بوشــهر

دبیــر ســتاد حفاظــت از محیطزیســت
شــاهرود بابیــان اینکــه معــدن بوکســیت

در راستای ترویج فرهنگ سالمت و ایمنی و در سطح دانشجویان دانشگاههای استان تهران

سمپاشی

برداشت غیرقانونی از

زیست» برگزار می شود .این جشنواره بهمنظور بهرهمندی از ظرفیت و توانمندی دانشجویان

درختان

خبر

پ
یامک شما را درباره
ای
ن
صفحه می خوانیم

به گزارش «روابط عمومی» دانشگاه ،اولین جشنواره فرهنگی هنری « بهداشت ،ایمنی و محیط

عکس :ایرنا

ماه رمضان فرصتی مناسب
برای جلوگیری از هدر رفت منابع

پیام
زیست

10003432117834

فراخوان اولین جشنواره « بهداشت ،ایمنی و محیط زیست»

از بیــن رفتــن محــل زندگــی پرنــدگان شــده اســت

اثــر مســمومیت یــا تصــادف از بیــن میرونــد .وی بــا

بــا

همچنیــن طعمــه پرنــدگان شــکاری نیــز در بســیاری از

بیــان ایــن کــه علــت مســمومیت پرنــدگان شــکاری در

ســا

زیســتگا ههای طبیعــی مــا از بیــن رفتــه اســت.

کشــور مــا دفــع نادرســت پســماند اســت ،اظهــار کــرد:

شــ

مدیرعامــل انجمــن پرند هشناســی و پرند هنگــری طــرالن

بســیاری از زبالههایــی کــه مــا روزانــه تولیــد میکنیــم،

ســ

بــا اشــاره بــه ایــن کــه یکــی دیگــر از عوامــل از بیــن رفتــن

خطرنــاک هســتند و بــدون هیچگونــه مدیریتــی در

مح

پرنــدگان در کشــورهای در حــال توســعه از جملــه کشــور

محیــط رهــا میشــوند و از آن جایــی کــه طعمههــا و

مح

مــا مســمومیت آنــان از طریــق ســموم شــیمیایی و فلــزات

زیســتگا ههای پرنــدگان تخریــب شــده ،بیشــترین تجمــع

حم

ســنگین اســت ،گفــت :بــرای مثــال در کشــور مــا عقا بهــا

آ نهــا در زبالهدا نهــا یــا نزدیــک کشــتارگا هها اســت.

گرد

و کرکسهــا قبــل از ایــن کــه بــه ســن بلــوغ برســند بــر

مرد

برگزاری نمایشگاه دست ساختههای بازیافتی دانشآموزان درکامیاران

پیام
زیست

10003432117834

رئیس اداره محیط زیست شهرستان کامیاران از برگزاری نمایشگاهی از مصنوعات و دست ساختههای بازیافتی

پ
یامک شما را درباره
ای
ن
صفحه می خوانیم

دانش آموزان این شهرستان خبر داد .مهدی رستمی افزود :در این نمایشگاه که با استقبال عموم مردم روبرو شد،
دانش آموزان با استفاده مجدد از ضایعات ،لوازم و وسایل دور ریختنی ،بر ارزش واهمیت بازیافت به عنوان یکی از

021-88019846

راهکارهای مهم حفظ محیط زیست تاکید کردند.

معاون سازمان

محیط زیست:

در گذشته هم

پارکهای ملی

مستقل بودند،

االن هم قرار نیست

آزمون و خطا کنیم.
ظرفیت پارک ملی
گلستان باالست

و با ارزیابیهایی
انجام شد به این

نتیجه رسیدیم که

این شیوه حفاظت

و مدیریت را در

گلستان عملیاتی

کنیم.

ن گلستان است

پـارک ملی گلسـتان بسـیار ویـژه بـود .پارک ملی گلسـتان
جاذبههای طبیعی بسـیار زیـادی دارد ،حضور اقوام مختلف
و تنـوع فرهنگـی موجود در اطراف پارک ،عبـور جاده از پارک
و تعداد زیادی بازدیدکننده ،عالقمندی که مسـئوالن اسـتان
نشـان میدادنـد و مشـاور خوبی که داشـتیم؛ مجمـوع این
عوامـل بتعث شـد پـارک ملی گلسـتان را برای اجـرای این
شـیوه مدیریت و حفاظت انتخاب کنیـم و امیدواریم نتایج
ایـن شـیوه مدیریـت کـه در دنیا هـزاران بار تجربه شـده در
کشـور هـم به خوبـی تجربه شـود.

پارک ملی گلستان ،یکی از ذخیرههای

زیستی زمین

مطمئنـا یکی از سرسـبزترین و دیدنی ترین مناطق طبیعی

ایـران پـارک ملی گلسـتان اسـت ،پارکی که در سـال ۱۳۵۴
در فهرسـت میـراث جهـای یونسـکو هـم بـه ثبـت رسـیده
اسـت و یکـی از  ۵۰ذخیـرهگاه زیسـت محیطـی زمیـن
محسـوب میشـود .ایـن پـارک اولیـن پـارک ملـی ایـران
اسـت و تـا حـاال چندیـن و چنـد بـار نـام آن در زمانهـای
مختلـف تغییـر کرده اسـت .در ابتـدا این پـارک جنگلی به
نـام منطقـ ه حفاظتشـده آلمه وایشـکی شـناخته میشـد
و چنـد سـال بعـد بـه پارک وحـش و بعـد از مدتـی هم به
پـارک قرخـود و در آخـر هـم بـه پـارک ملـی تغییر نـام داد
و در سـال  ۱۳۵۴هـم در فهرسـت میـراث جهانـی یونسـکو
ثبـت شـد این پـارک عالوه بر ثبـت ملی و ثبـت جهانی ،در
فهرسـت میـراث طبیعـی ایـران هم ثبت شـده اسـت.

طور که از اسـمش هم مشـخص اسـت در اسـتان گلسـتان
واقـع شـده اسـت البتـه بخشـی از آن در اسـتان خراسـان
شـمالی و بخـش دیگری هم در اسـتان سـمنان قـرار دارد.
پارکـی کـه پر اسـت از صخرههـای آهکی و تپههایـی که در

هـزاران بـار در دنیـا تجربـه شـده و جـواب داده و مـا فقـط
نتایـج ایـن اقـدام را مثبـت ارزیابـی نکـرده و از ایـن اقـدام
سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت به عنـوان آزمـون و خطا

ملـی گلسـتان اجـرا میشـد ،ظهرابـی در این خصـوص نیز

در ذخیـرهگاه زیسـت کـرده یـاد میکننـد .ظهرابـی در ایـن

میگویـد :عوامـل متعـددی وجـود داشـت کـه پـارک ملـی

بـاره نیـز میگویـد :در گذشـته هم پارکهای ملی مسـتقل

گلسـتان انتخـاب شـد ،دخالـت سـه اسـتان در مدیریـت،

بودنـد ،االن هـم قـرار نیسـت آزمـون و خطـا کنیـم .ظرفیت

ظرفیـت خـود پـارک بـرای توسـعه فعالیتهـا کـه باعـث

پـارک ملـی گلسـتان باالسـت و بـا ارزیابیهایـی کـه در

جلـب و توسـعه مشـارکت جوامـع محلـی میشـد ماننـد

سـازمان انجـام شـد بـه این نتیجه رسـیدیم که این شـیوه

طبیعتگـردی و وجود بعضی از زیرسـاختهای اولیه باعث

حفاظت و مدیریت را در گلستان عملیاتی کنیم .کارشناسان

شـد بعـد از کلـی بحث و تبادل نظر سـازمان بـه این نتیجه

محیط زیسـت اما معتقدند این شـیوه مدیریت و حفاظت

برسـد که پارک ملی گلسـتان مناسـبترین جایی است که

آن را در کشـور عملیاتی کردیم .بسـیاری از کارشناسـان اما

مطمئن

دیگـری

شـارکت

ی پارک،

کـره بـا
طبیعی

مثبت به

ن شـیوه

جایـی ارتفـاع میگیرند و در جایی شـیب بسـیار کمی پیدا
میکننـد و بـه دلیـل اختلاف ارتفاعـی کـه در قسـمتهای
مختلـف آن وجـود دارد محیـط بسـیار مناسـبی بـرای انواع
گونههـای جانوری اسـت.

بوهوای پارک ملی گلستان
آ 

بوهوا در این پارک اصال ثابت نیسـت و بنا به ماه و فصل
آ 

تغییـر میکنـد امـا بهطـور کلـی درجـ ه حـرارت بیـن منفی
 ۲۵درجـ ه سـانتیگراد تا مثبت  ۳۵درج ه سـانتیگراد اسـت
و سـاالنه بیـن  ۲۰۰تـا  ۱۰۰۰میلیمتـر بـاران در آن میبـارد.
بوهـوا و متغیـر بـودن آن هم دلیل دیگری اسـت
همیـن آ 
کـه باعـث تنـوع گونههای جانوری شـده اسـت.

تغییر اقلیم

اختالف شهرداری و محیط زیست گرفتار منطق
مجزا شده است

محیــط زیســت همــدان ورود بــه مناطــق حفاظــت
شــده ایــن ســازمان را از  15اردیبهشــت تــا 15
خــرداد ممنــوع کــرد.

پیشنهاد تشکیل کمیته  ۳نفره
محیط زیست و اینترپل
سیاست

پیشــنهاد تشــکیل کمیتــه  ۳نفــره محیــط زیســت
و اینترپــل درخصــوص جرائــم ســازمان یافتــه
و قاچــاق حیــات وحــش در نشســت رئیــس

ســازمان محیــط زیســت و رئیــس پلیــس بیــن الملــل ناجــا مطــرح شــد.
بــه گــزارش گــروه محیــط زیســت خبرگــزاری فــارس ،عیســی کالنتــری رییــس
ســازمان حفاظــت محیــط زیســت بــه اتفــاق فرمانــده یــگان حفاظــت محیــط
زیســت بــا ســردار شــیرزاد رئیــس پلیس بیــن الملــل ناجــا (اینترپــل) و هیات
همــراه در خصــوص جرائــم و قاچــاق حــوزه محیــط زیســت دیــدار و گفتگــو کرد.
در ایــن دیــدار مقــرر شــد کمیتــه ســه نفــره از ســازمان حفاظــت محیــط زیســت
و پلیــس بیــن الملــل در خصــوص جرائــم ســازمان یافتــه تشــکیل شــود و
نماینــده ســازمان محیــط زیســت در نشســتهای بیــن المللــی اینترپــل و
کشــورهای درگیــر قاچــاق حیــات وحــش حضــور داشــته اســت.

تولید فیلتر جدید ضد آالیندهها
آالیندهها

بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر بــه نقــل از مدیکال
نیــوز ،مهــم تریــن مزیــت ایــن فیلترهــای تــازه
آن اســت کــه مصــرف انــرژی آنهــا پاییــن بــوده

و لــذا اســتفاده از آنهــا هزینــه زیــادی بــه افــراد تحمیــل نمــی کنــد.
نفــوذ ذرات آالینــده بــه درون محیــط هــای دربســته و عبــور ایــن ذرات
ریــز از جــداره هــای پنجــره هــا بــه یــک چالــش جــدی مبــدل شــده
و دســتگاه هــای تصفیــه هــوای موجــود قــادر بــه فیلتــر کــردن ذرات
مذکــور نیســتند .بایــد توجــه داشــت کــه آلودگــی هــوای محیــط هــای
دربســته خطرنــاک تــر از محیــط هــای بــاز اســت.

شهرسـتا نهای تهـران از جملـه ورامیـن و

زمسـتان معتـدل در افزایـش جمعیـت ایـن گونـه بسـیار

عضـو شـورای شـهر و ناظـر منطقـه یـک

 شـود ،افـزود :همیشـه در شـیراز بـه دلیل وجـود درختانی

قرچـک ،کارشـناس حشـرات سـازمان حفاظت

اثرگـذار اسـت بنابرایـن در مناطقـی کـه زمسـتان برفـی

شـهرداری شـیراز معتقـد اسـت کـه موضـوع

کـه شـرح توصیـف آنها ذکر شـد ،هـرس انجام می شـود.

محیـط زیسـت بـا تاکیـد بـر اینکـه ایـن

نباشـد تعـداد آن زیـاد میشـود کـه همیـن موضـوع از

مـورد اختلاف شـهرداری و ادارهکل محیـط

عضـو شـورای شـهر و ناظـر منطقـه یـک شـهرداری شـیراز

پروانههـا هیـچ خطـری بـرای محیـط زیسـت،

نشـانههای تغییـر اقلیـم اسـت .ایـن کارشـناس حشـرات

اسـتان فـارس گرفتـار چنـد منطـق مجـزا شـده

بـا بیـان اینکـه دوسـتان شـهرداری مدعی هسـتند که اداره

کشـاورزی و شـهروندان ایجـاد نمیکننـد ،افزایـش

سـازمان حفاظـت محیط زیسـت ادامـه داد :دوره مهاجرت

 کل محیـط زیسـت انتقـام جویانـه در پاسـخ بـه موضـوع

بارشهـا را دلیـل افزایـش ناگهانـی جمعیـت ایـن گونـه

ایـن پروانههـا کوتـاه اسـت ،هرچنـد که گونـه مهاجـر تهران

حاجتـی در گفتوگـو بـا ایسـنا منطقـه فـارس ،در

دیگـری بـا نیروهـای شـهرداری در مسـئله هـرس درختان

اعلام کـرد .بـه گـزارش ایرنـا ،علیرضـا نـادری بـا بیـان

بـه حسـاب نمیآیـد بلکـه بومـی اطراف تهـران اسـت البته

بـه درگیـری نیروهـای شـهرداری منطقـه یـک

برخـورد کـرده  انـد ،خاطرنشـان کـرد :اگـر ایـن کار انجـام

اینکـه پروانههایـی کـه در تعـدادی از شـهرهای اطـراف

نـه بومـی انحصـاری .نادری بـا تاکید بـر اینکه ایـن پروانه
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شـده باشـد ،رفتـار دوگانـه  ای از محیـط زیسـت سـر زده

اسـتان تهـران مشـاهده شـده گونـه Vanessa cardui

هیـچ آسـیبی بـرای کشـاورزی و محیـط زیسـت ندارنـد،

ت مبنـی بـر هـرس درختـان و بروز اختلاف میان

اسـت  .حاجتـی بـا اشـاره بـه اینکـه تذکراتی بـه نیروهای

اسـت و هیـچ مشـکلی بـرای محیـط زیسـت و کشـاورزی

گفـت :پروانههـا غـذای پرنـدگان میشـوند و همیـن هـم

مجموعـه ،خاطرنشـان کـرد :برخـی از درختـان

شـهرداری منطقـه یـک داده شـده ،مجـددا تاکیـد کـرد کـه

و شـهر ایجـاد نمیکنـد ،گفـت :ایـن گونـه پروانـه فراوانـی

باعـث افزایـش جمعیـت پرند ههـا میشـود ،همچنیـن

فصـل خـزان ،خشـکی بـرگ هـای انها مشـخص

اگـر اداره  کل محیـط زیسـت اسـتان فـارس اولیـن بـار

باالیـی دارد و بـه جـز آمریـکای جنوبـی در همـه نقـاط دنیا

حشـرات شـکارچی مثـل مانتیسهـا (راهبـک) ،بسـیاری

کـه در ایـن صـورت امـکان هـرس شـدن شـاخ و

اسـت کـه نسـبت بـه هـرس درختـان عکسالعمـل نشـان

یافـت میشـود کـه بـه دلیـل وقـوع ترسـالی و بارشهـای

از سوسـکها ،برخـی از زنبورهـا و مگسهـا از ایـن گونـه

در تمـام طـول فصـول قابـل انجـام اسـت.

داده ،جـای تامـل دارد!

مناسـب در هفتههـای گذشـته یـک مـوج از پروانههـا

تغذیـه میکننـد .وی بـا بیـان اینکـه ایـن گونـه پروانـه از

تصریـح بـر اینکـه نیروهـای شـهرداری در یـک

عضـو شـورای اسلامی شـهر شـیراز عنـوان کـرد :منازعـه

در تعـدادی از اسـتا نها از جملـه تهـران دیـده شـد هاند.

بیـش از  ۴۰گونـه گیـاه تغذیـه میکنـد ،اظهارکـرد :طـول

چـار ناآگاهـی بودنـد و متوجه ایـن مهم نشـدند که

حقوقـی بیـن ادارهکل محیـط زیسـت اسـتان فـارس و

وی بـا اشـاره بـه تاثیـر تغییـرات اقلیمـی بـر افزایـش

عمـر ایـن پروانههـا در حـد یکـی ،دو مـاه اسـت البتـه اگر

شـهرداری منطقـه یـک شـیراز شـکل گرفتـه اسـت.

جمعیـت ایـن پروانههـا تصریـح کـرد :ایـن گونـه پروانـه

هـوا خـوب باشـد و خیلـی گـرم نشـود.

دنبـال

هجـوم

پروانههـا

بـه

ایجاد اسکله در خلیج گرگان مجوز ندارد

ا گذشــت نزدیــک بــه 2مــاه از توقــف عملیــات اســکله

دادگاه هــم شــده بــه مهــر گفــت :محیطزیســت مخالفتــی بــا

ازی در خلیــج گــرگان و میانکالــه توســط ســازمان همیــاری

توســعه نــدارد و مــا بهدنبــال ایــن هســتیم کــه فعالیتهــای

ـهرداریهای اســتان گلســتان ،معــاون محیــط طبیعــی

توســعهای را بــه ســمت توســعه پایــدار هدایــت کنیــم و ایــن

ـازمان محیطزیســت تأکیــد کــرد کــه ایــن جــاده مجــوز

یــک ضــرورت اســت کــه نیــاز بــه هماهنگــی دارد.

حیطزیســت نداشــته و بــرای ســاخت آن هیــچ توافقــی بــا

بــه گــزارش همشــهری در واپســین روزهــای ســال گذشــته

حیطزیســت نشــده اســت.

و در راســتای اجــرای طــرح گردشــگری در جزیــره آشــوراده،

میــد ظهرابــی بــا اعــام موافقتــش بــا طــرح پرســروصدای

ســازمان همیاریهــای شــهرداری اســتان گلســتان شــروع

دشــگری آشــوراده کــه ایــن روزهــا باعــث شــکایت ســتاد

بــه خاکریــزی و رســوبگذاری در بخشــی از تــاالب بینالمللــی

دمــی نجــات آشــوراده از رئیــس ســازمان محیطزیســت بــه

میانکالــه حــد فاصــل بنــدر ترکمــن تــا جزیــره آشــوراده

در محــل خلیــج گــرگان کــرد کــه ایــن اقــدام بــا واکنــش

ساختوســاز ســنگین در آشــوراده را نمیدهــد و ســاخت و

دوســتداران طبیعــت و ســتاد مردمــی نجــات آشــوراده مواجــه

ســازها در جزیــره بایــد موقــت ،ســبک ،بــا مصالــح بومــی،

و در نهایــت بــا مداخلــه ســازمان محیطزیســت ایــن عملیــات

مطابــق و مــوزون بــا طبیعــت منطقــه طراحــی و اجــرا شــود؛ بــا

متوقــف شــد.

ایــن شــرایط تفاهــم کــرده و قــرارداد منعقــد کردیــم».

حــاال عملیــات خاکریــزی در خلیــج روبــه زوال گــرگان همچــون

امــا مدیــر روابــط عمومــی ســتاد مردمــی نجــات آشــوراده

طــرح گردشــگری آشــوراده متوقــف اســت و ســتاد مردمــی

نظــر دیگــری دارد .فــرزاد علیــزاده در اینبــاره بــه همشــهری

نجــات آشــوراده نیــز همچنــان پیگیــر شــکایتی اســت کــه

میگویــد :براســاس گــزارش ارزیابــی اثــرات زیســتمحیطی

از ســازمان حفاظــت محیطزیســت بــه دســتگاه قضایــی

طــرح گردشــگری آشــوراده ،در محــدوده 22هکتــاری کــه آقــای

بــرده اســت .معــاون ســازمان محیطزیســت دربــاره ایــن

ظهرابــی مدعــی هســتند تاسیســات طبیعتگــردی قــرار اســت

طــرح میگویــد« :براســاس درخواســت اســتان گلســتان

ایجــاد شــود ،اراضــی ســاحلی و نیمهجنگلــی منطقــه مشــخصا

طــرح طبیعتگــردی آشــوراده بیــش از  ۱۰یــا ۱۲ســال در

بــه کاربریهایــی چــون زمیــن بــازی کــودکان ،رســتورانهای

حــال بررســی ،مکاتبــه و پیگیــری اســت و در نهایــت ســال

متعــدد ،پارکینــگ خــودرو ،آتشنشــانی ،اورژانــس ،ســاختمان

گذشــته توافقاتــی انجــام شــد .ازجملــه اینکــه بارگــزاری هــای

مرکــز بازدیدکننــدگان ،مســجد و نمازخانــه و محوطــه کمپینــگ

ســنگینی کــه در ابتــدا درخواســت شــده بــود در آشــوراده

و اقامــت شــبانه اختصــاص یافتــه اســت .او میافزایــد :حتمــا

اتفــاق بیفتــد مثــل هتــل ،اســتخر ،شــهربازی ،بازارچــه و

تعریــف مســئوالن ســازمان محیطزیســت از طبیعتگــردی

ســایر فعالیتهایــی کــه بــه ســاخت و ســازهای گســترده نیــاز

بــا بقیــه متفــاوت اســت چــون بیشــتر کاربریهــا بــرای ایــن

داشــت ،بــه درخواســت ســازمان حفاظــت محیطزیســت قــرار

منظــور بــوده و تنهــا تریــل چوبــی در ایــن 22هکتــار دیــده

شــد از برنامــه حــذف و بــه شــهر بندرترکمــن منتقــل شــود».

شــده اســت.

او میافزایــد« :در رابطــه بــا فعالیتهــای طبیعتگــردی کــه

بــه گفتــه مســئوالن اســتان گلســتان قــرار اســت بــا اجــرای

قــرار بــود در آشــوراده اتفــاق بیفتــد و مــورد توافــق ســازمان

طــرح گردشــگری آشــوراده ،ایــن جزیــره حفاظــت شــده کــه

و اســتانداری گلســتان قــرار گرفــت در محــدوده  ۲۲هکتــاری

زیســتگاه حیاتوحــش بــوده بــه کیــش دوم ایــران تبدیــل

براســاس برنامــه جامــع مدیریــت ذخیــرهگاه زیســتکره

شــود امــا مناقشــه بــر ســر ایــن طــرح بعــد از گذشــت 16ســال

و پناهــگاه حیاتوحــش میانکالــه ،اجــازه دادیــم ایجــاد

همچنــان بیــن دوســتداران محیطزیســت و ســازمان حفاظــت

تاسیســات طبیعتگــردی مطابــق ُنــرم و اســتانداردهایی

محیطزیســت کــه خــود بــا گردشــگری در ایــن جزیــره

کــه بــرای مناطــق تحتحفاظــت وجــود دارد ،اجــرا شــود.

موافقــت کــرده اســت ادامــه دارد و اخیــرا ایــن اختــاف بــه

ایــن توافــق انجــام شــد کــه ســازمان بــه هیــچ وجــه اجــازه

محاکــم قضایــی کشــیده شــده اســت.

رئیــس اداره حفاظــت محیــط زیســت شهرســتان رزن از
صــدور حکــم قانونــی شــش مــاه حبــس تعزیــری بــرای
دهیــاران قــروه درجزیــن خبــر داد.
بــه گــزارش خبرنــگار گــروه اســتان هــای باشــگاه
خبرنــگاران جــوان از همــدان ،مجیــد اســکندری ،رئیــس
اداره حفاظــت محیــط زیســت شهرســتان رزن گفــت:
ســه نفــر از دهیــاران قــروه درجزیــن بــه دلیــل عــدم
مدیریــت اصولــی پســماندهای روســتایی و نامناســب
بــودن محــل دفــن پســماندها از ســوی دادگاه بــه شــش
مــاه حبــس تعزیــری محکــوم شــدند.وی اضافــه کــرد:
دهیــاران علیرغــم اخــذ اخطاریههــای قانونــی متعــدد
اقدامــی در جهــت مدیریــت مناســب پســماندها انجــام
ندادند.رئیــس اداره حفاظــت محیــط زیســت رزن در ادامــه
گفــت :طــی  ۳ســال متوالــی اخطاریههــای الزم بــه ایــن
دهیــاران ابــاغ شــده بــود کــه متاســفانه عــدم توجــه آ نهــا
بــه ایــن اخطاریههــا باعــث صــدور حکــم شــد.وی بیــان
کــرد :دادگاه بــه اســتناد مــواد  ۴۶و  ۴۹قانــون مجــازات
اســامی مصــوب  ۱۳۹۲مجــازات تعییــن شــده ،هــر یــک
از دهیــاران را بــه مــدت ســه ســال تعلیــق کــرده و متذکــر
شــد تعلیــق از نــوع ســاده بــوده و در صورتــی کــه هــر
یــک از دهیــاران در مــدت مذکــور مرتکــب یکــی از جرایــم
موجــب حــد ،قصــاص ،دیــه یــا تعزیــر تــا درجــه  ۷شــوند،
مجــازات تعلیــق شــده آ نهــا اجــرا خواهــد شــد.
رئیــس اداره حفاظــت محیــط زیســت رزن ابــراز کــرد:
 ۸مــورد اخطاریــه قانونــی بــه منظــور دهیــاران از ابتــدای
ســال جــاری تــا کنــون در شهرســتان رزن صــادر شــده
اســت.

روستائیان کردآباد «تفت»
خواستار شدند:

توقف فعالیتهای
مخرب معدنی

عکس :ایرنا

برخـی

( ،)Vanessa carduiپروانـه مناطـق معتدلـه اسـت و

بلنـدی ماننـد نخـل مامـن پرندگان محسـوب می

دهیاران «قروه»

زایمــان وحــوش در منطقــه حفاظــت شــده خانگرمــز در ســالجاری اســت.

تاثیر تغییر اقلیم بر تکثیر پروانههای تهران
بـه

شش ماه حبس تعزیری برای

مســئول ایــن منطقــه حفاظــت شــده گــزارش شــدند .ایــن نخســتین گــزارش

حـدود  ۹۱هـزار هکتـار را در بـر میگیـرد .ایـن پـارک همان

نتایـج مثبـت و منفـی اجـرای آن در پارکهـای بـا درجـه
ً
بعـدا در پارک
اهمیـت کمتـر مـورد ارزیابی قـرار میگرفت و

حیاتوحش

بــا آغــاز فصــل زاد و ولــد وحــوش ســازمان حفاظــت

شهرستان «رزن»:

در نخســتین روز هفتــه جــاری بــه دنیــا آمدنــد و توســط ارســان کمانکــش،

و بـزرگ تریـن پـارک ملـی در ایـران اسـت کـه مسـاحتی

نبایـد یکبـاره در ذخیـرهگاه زیسـت کـره اجـرا میشـد بلکه

مناطق حفاظتشده

رئیس اداره حفاظت محیط زیست

بــه گــزارش خبرگــزاری مــوج همــدان ،بــره هــای دو قلــو از یــک میــش مــادر

دربـاره پـارک ملـی گلسـتان باید گفـت که این پـارک اولین

ت یکپارچه آن تحت نظارت استانداری گلستان اعمال میشود.

یک ماه ممنوعیت ورود به

خبر

عکس :باشگاه خبرنگاران

که در سازمان

میتـوان ایـن شـیوه را در آن اجرایـی کنیـم .چراکه شـرایط
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حــدود  50نفــر از مــردم روســتای کردآبــاد دهســتان دهشــیر
شهرســتان تفــت آنچــه را کــه فعالیــت هــای معدنــی مخــرب
محیــط زیســت عنــوان کردنــد ،تــاش مســئوالن را بــرای
جلوگیــری از فعالیــت هــای معدنــی در ایــن منطقــه خواســتار
شــدند.
بــه گــزارش ایرنــا ،آنهــا امــروز یکشــنبه بــا حضــور در برابــر
ســاختمان اســتانداری یــزد ،اعــام کردنــد کــه فعالیــت هــای
معدنــی آســیب جــدی بــه محیــط زیســت منطقــه وارد کــرده
اســت و بایــد تعطیــل شــود .روســتائیان بــر ایــن عقیــده هســتند:
اســتخراج ســنگ از معــدن تراورتــن مشــکالت عدیــده ای را بــرای
ســاکنان و محیــط زیســت منطقــه بوجــود آورده اســت .حــدود
60خانــوار ســاکن روســتای کردآبــاد تفــت هســتند و شــغل اغلــب
آنهــا کشــاورزی و دامپــروری اســت .نماینــده شهرســتان هــای
تفــت و میبــد در مجلــس شــورای اســامی اردیبهشــت  1397در
نشســتی بــا اعضــای شــورا و مــردم ایــن روســتا ،صــدور بــی رویــه
مجــوز در بخــش معــدن را مبــارزه بــا طبیعــت دانســت و گفــت:
دولــت بــرای اشــتغال زایــی مجــوزی صــادر کــرد ،اگــر فــردی
نتوانــد از طریــق کشــاورزی و دامپــروری امــرار معــاش کنــد بــا
کار در معــادن هزینــه هــای زندگانــی خــود را تامیــن کنــد .کمــال
دهقانــی فیروزآبــادی افــزود :بــه نظــر مــی رســد نظــارت دولــت به
خصــوص وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت در بخــش معــادن کــم
اســت و بررســی اینکــه افــرادی کــه مجــوز گرفتــه انــد آیــا طبــق
مجــوز عمــل کردنــد یــا نــه ،ضــروری اســت.
وی تصریــح کــرد :بایــد قراردادهــا بازنگــری وبررســی شــود
و معدنــی کــه در نزدیکــی روســتا در نظــر گرفتــه شــد اگــر بــه
مرحلــه اکتشــاف نرســید مجــوز صــادره لغــو و اگــر بــه اکتشــاف
رســید بــه جایــی دیگــر منتقــل شــود و چنانچــه حــق و حقوقــی از
معــدن دار ضایــع شــده جبــران شــود.
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مخازن ذخیره آب شهرستان بردسیر

آقــا مســعود قیروزیــار دارای شناســنامه شــماره  467بــه شــرح

خبرنــگار آبفــا کرمــان -اکبــر افضلــی مدیــر امــور آب و

حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان حســین

دادخواســت بــه کالســه 98/02/2از ایــن شــورا در خواســت گواهــی

قیروزیــار شناســنامه شــماره  10در تاریــخ  1398/2/5اقامتــگاه

فاضــاب شهرســتان بردســیر گفت:بــا توجــه بــه اهمیــت

دائمــی خــودر بــدورد زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم

کیفیــت آب و ضــرورت ارتقــاء بهرهبــرداری و نگهــداری

منحصــر اســت بــه -1 :محســن قیروزیــار فرزنــد حســین ش ش 7

از تاسیســات ،در اســفند مــاه ســال گذشــته 11500

تاریــخ تولــد  53/10/4فرزنــد متوفــی  -2مســعود قیروزیــار فرزنــد

مترمکعــب از مخــازن ذخیــره آب در شــهرهای نــگار

حســین ش ش  467تاریــخ تولــد  58/4/10فرزنــد متوفــی -3

( 5۰۰۰مترمکعــب) و گلــزار طبــق برنامــه زمانبنــدی

فرزنــد متوفــی  -4فریبــا قیروزیــار فرزنــد حســین ش ش 462

( 5۰۰۰مترمکعــب) ،اللــه زار ( ۴۰۰۰مترمکعــب)  ،بردســیر

منصــور قیروزیــار فرزنــد حســین ش ش  865تاریــخ تولــد 60/6/5

تاریــخ تولــد 64/4/24فرزنــد متوفــی  -5فرانــک قیروزیــار فرزنــد

ً
مجــددا در مــدار بهرهبــرداری قــرار
شــده ،شستشــو و

حســین ش ش  310984416تاریــخ تولــد  72/10/8فرزنــد متوفــی

گرفت.

 -6رقیــه قربانــی نبــی دهــکاء فرزنــد اکبــر ش ش  315تاریــخ تولــد

وی ادامــه داد :مخــازن ذخیــره آب یکــی از مهمتریــن

 36/6/1همســر متوفــی اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی در

تاسیســات بــه شــمار مـیرود کــه در ذخیــره و توزیــع آب

خواســت مزبــور را یــک مرتبــه آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کســی

لحــاظ ارتقــاء کیفیــت طبــق دســتورالعملهای شــرکت

آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه دادگاه تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر

شــرب شــهری مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد و بــه

اعتراضــی دارد و یــا وصیــت نامــه از متوفــی دارا باشــد از تاریــخ نشــر

خواهــد شــد.م الــف /98/88794ف

مهندســی آبفــا کشــور بــه صــورت ســاالنه مــورد شستشــو

رئیس شعبه شورای حل اختالف شهرستان کرج

قرار میگیرند.
آگهی موضوع ماده  3قانون تعیین تکلیف اراضی
و ساختمانهای فاقد سند رسمی و مشاعی

هیــأت حــل اختــاف مســتقر در اداره ثبــت اســناد و امــاک منطقــه
یــک قــم تصرفــات مالکانــه مفــروزی متقاضیــان پروندههــای
تشــکیلی طبــق قانــون مذکــور را براســاس گــزارش کارشناســان و
بــه اســتناد مــدارک موجــود در پرونــده بــه شــرح آراء ذیــل تاییــد
نمودهانــد.
1ـ رأی شــماره  139760330001024455مربــوط بــه پرونــده کاســه
 1391114430001008575آقــای مســلم ابرقوئــی فرزنــد غامحســین
در ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بمســاحت  99/82متــر مربــع
پــاک شــماره  2فرعــی از  11615اصلــی واقــع در بخــش یــک ثبــت
قــم .مبایعــه نامــه عــادی خریــداری از مســیب رضــا زاده و مطهــره
عمــو عباســی دفتــر  181صفحــه  398بــه موجــب ســند قطعــی
 34883مــورخ  61/08/23دفترخانــه  7قــم( .م الــف ) 477
2ـ رأی شــماره  139760330001023901مربــوط بــه پرونــده
کاســه  1397114430001001711آقــای عطاءالــه محمــد کیــا فرزنــد
ابوالفضــل در ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بمســاحت  150متــر
مربــع پــاک شــماره  11003اصلــی واقــع در بخــش یــک ثبــت قــم.
ســند رســمی بــه شــماره  36268مــورخ  1397/06/21دفترخانــه
 42قــم( .م الــف )476
3ـ رأی شــماره  139760330001021578مربــوط بــه پرونــده کاســه
 1397114430001001077خانــم زهــره یــزدی فرزنــد غامعلــی در
ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بمســاحت  89/15متــر مربــع
پــاک شــماره  10328اصلــی واقــع در بخــش یــک ثبــت قــم.
مبایعــه نامــه عــادی خریــداری مــع الواســطه از غــام خبــاززاده
مقــدم صــادره در دفتــر  26صفحــه  170و ( .173م الــف ) 475
4ـ رأی شــماره  139760330001022644مربــوط بــه پرونــده کاســه

نوبت دوم

ی نفت ایران
های نفتی ایران
می خاص)

پ
یامک شما را درباره
ای
ن
صفحه می خوانیم

021-88019846
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مهــدی عاشــری دارای شناســنامه شــماره  752بــه شــرح
دادخواســت بــه کالســه 98/164/8از ایــن شــورا در خواســت
گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه
شــادروان محمــد حســین عاشــری بشناســنامه شــماره
 3112در تارخــی  1396/8/7اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود
زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت
بــه -1 :میثــم عاشــری متولــد 1363ش ش  6208فرزنــد
محمــد حســین نســبت پســر متوفــی -2مهــدی عاشــری
متولــد  1362ش ش  752فرزنــد محمــد حســین نســبت
پســر متوفــی  -3مریــم اتابکــی متولــد  1314ش ش 2641

فرزنــد ابوالفضــل نســبت مــادر متوفــی  -4فــرح عزیــزی
متولــد  1343ش ش  15539فرزنــد علــی جعفــر نســبت

همســر متوفــی اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی در
خواســت مزبــور را یــک مرتبــه آگهــی مــی نمایــد تــا هــر
کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیــت نامــه از متوفــی دارا باشــد
از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه دادگاه تقدیــم دارد
واال گواهــی صــادر خواهــد شــد .م الــف /98/88795ف

رئیس شعبه شورای حل اختالف هشتم کرج

 1397114430001001339آقــای فتــح الــه نــوران صائــم فرزنــد

«آگهی مزایده اموال منقول نوبت اول»

مربــع پــاک شــماره  11578/555اصلــی واقــع در بخــش یــک

تالــش موضــوع فــروش امــوال منقــول متعلــق بــه محکــوم علیــه مهــرداد پناهنــده بــه آدرس :جوکنــدان

اســکندر در ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بمســاحت  68/90متــر
ثبــت قــم .مبایعــه نامــه عــادی خریــداری مــع الواســطه از ســیفعلی
کریــم زاده صــادره در دفتــر  488صفحــه ( .254م الــف ) 474
5ـ رأی شــماره  139760330001021600مربــوط بــه پرونــده کاســه
 1397114430001000475آقــای حمیدرضــا ســاعی عارفــی فرزنــد
غــام در ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بمســاحت  116/55متــر
مربــع پــاک شــماره  10455اصلــی واقــع در بخــش یــک ثبــت
قــم .ســند مالکیــت مشــاعی اصــدره در دفتــر  308صفحــه 338
بــه موجــب ســند قطعــی  10819مــورخ  90/08/29دفتــر خانــه 31
قــم( .م الــف ) 473
مــورد تاییــد قــرار گرفتــه و از آنجائیکــه مقــرر گردیــده اســت پــس
از نشــر آگهــی و انقضــاء موعــد مقــرر ســند مالکیــت رســمی صــادر
گــردد بــا توجــه بــه عــدم دسترســی بــه مالکیــن مشــاعی مراتــب
در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی تــا چنانچــه اشــخاص ذینفــع
اعتراضــی داشــته باشــند ظــرف مــدت  2مــاه از تاریــخ انتشــار
آگهــی نوبــت اول اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد منطقــه
دو قــم تســلیم و رســید آن را اخــذ و ظــرف مــدت یکمــاه پــس از
تســلیم اعتــراض بــه اداره ثبــت بــه دادگاه مراجعــه و دادخواســت
خــود را بــه مرجــع قضائــی تقدیــم و گواهــی آنــرا بــه ایــن اداره
تحویــل نماینــد الزم بــه توضیــح اســت کــه صــدور ســند بــر اســاس
قانــون مذکــور مانــع از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود.
(اقتصــاد آینــده – پیــام مــا)
تاریخ انتشار اول98/02/08 :

محمدرضا ادیبان

تاریخ انتشار دوم98/02/23 :

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک قم

1779

در خصــوص پرونــده اجرائیــه  970761مطروحــه در شــعبه اجــرای احــکام مدنــی دادگســتری شهرســتان
شــیخ محلــه ،مغــازه و انبــار مهــرداد پناهنــده بــه مشــخصات -1 :یــک دســتگاه موتــور بــرق دیــزل
ژنراتــور بــه مشــخصات مولــد  705kwیــک فــاز بــه مــارک  vacksonو دیــزل هنــدی طــرح انگلیســی
1103kwو  taype.Ta2و مــارک  kirloskarاز نــوع اســتارتی – دیزلــی دســت دوم ســالم قابــل
اســتفاده بــه مبلــغ  90/000/000ریــال  -2آهــن فــوالد طــرح دار (فرفــوژدار) بــه مقــدار  4000کیلوگــرم
بــه مبلــغ  120/000بــه قیمــت  -3 180/000/000ســه عــدد دروازه آهنــی آمــاده شــده بــه عــرض 302
متــر مجهــز بــه آهــن طــرح دار دو حلقــه رنــگ آمیــزی شــده و یــک حلقــه بــی رنــگ بــه مقــدار
726کیلوگــرم آهــن معمولــی و پروفیــل  318کیلوگــرم آهــن طــرح دار مجموعــا  1044کیلوگــرم و هزینــه
اجــرت و خدمــات بــه مبلــغ آهــن و پروفیــل  57000ریــال آهــن طــرح دار  120/000ریــال اجــرت ســاخت
 20/000مجمــوع اجــرت رنــگ آمیــزی  1/500/000ریــال الزم بــه ذکــر اســت کــه در تعییــن و ارزیابــی
دســتگاه دیــزل ژنراتــور کــه بــا اســتفاده از اســتعام قیمــت از فروشــگاه و ســایتها و نیــز مراکــز تجــاری
معتبــر و بــر اســاس قیمــت عادلــه روز تعییــن گردیــده بــه میــزان کارکــرد دســتگاه و میــزان کاردی و
نیــز درجــه اســتعمال آن توجــه گردیــده و ارزیابــی قیمــت بــه شــرط ســالم از لحــاظ فنــی ابــراز گردیــده
و همچنیــن ارزیابــی قیمــت آهــن آالت بــه قیمــت اســتخراجی آهــن آالت از بــازار و شــاخص هــای
اعامــی و قیمــت متــداول در روز ارزیابــی صــورت پذیرفتــه کــه در مجمــوع بــا احتســاب مــوارد مطروحــه
قیمــت کل دســتگاه و ادوات و خدمــات امــوال توفیقــی بــه مبلــغ کل  669/942/000ریــال توســط
کارشــناس ارزیابــی و قیمــت گــذاری شــده اســت لــذا امــوال منقــول روز دوشــنبه  1398/03/06ســاعت
 11صبــح از طریــق مزایــده در دفتــر شــعبه اجــرای مدنــی تالــش بــه فــروش مــی رســد.
قیمــت پایــه از بهــای ارزیابــی شــده شــروع شــده و بــه کســی کــه باالتریــن قیمــت را از قیمــت پایــه
پیشــنهاد دهنــد فروختــه خواهــد شــد و  10در صــد مبلــغ پیشــنهادی فــی المجلــس از برنــده مزایــده
دریافــت و نامبــرده مکلــف اســت حداکثــر تــا یکمــاه بــه پرداخــت ثمــن معاملــه اقــدام نماینــد در
غیــر اینصــورت ده درصــد اولیــه بــه نفــع دولــت ضبــط مــی گــردد متقاضیــان در صــورت تمایــل مــی
تواننــد  5روز قبــل از موعــد مزایــده بــه ایــن دفتــر اجــرا مراجعــه تــا ترتیــب بازدیــد آنــان از ملــک
مــورد مزایــده داده شــود.

2392

داورز اجرای احکام مدنی دادگستری تالش – کمالی
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رأی اصالحی

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

رأی شــماره  139860330002002799جلســه

برابــر رأی شــماره  1397603171800001933هیــأت اول موضــوع قانــون
تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی
مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک اداره ســه اهــواز تصرفــات مالکانــه
بالمعــارض متقاضــی آقــای جاســم بروایــه فرزنــد قاســم بشــماره شناســنامه
 929صــادره از اهــواز در یــک بــاب ســاختمان بــه مســاحت  217/14متــر
مربــع واقــع در پــالک  1559باقیمانــده واقــع در اهــواز گریشــان منــازل
روبــروی ســپنتا خیابــان ســوم خریــداری مــع الواســطه از مالــک رســمی
آقــای فتــح الــه ثنایــی محــرز گردیــده اســت .لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم
مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه

هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد
ســند رســمی مصــوب  1390/09/20بــا حضــور
امضــاء کننــدگان زیــر در وقــت مقــرر  /فــوق
العــاده در دبیرخانــه هیــأت تشــکیل ،رأی
شــماره  139760330002030536پرونــده
کالســه  1392114430002003857مربــوط
بــه تقاضــای آقــای  /خانــم ســید حســن
ســیدی مبنــی بــر صــدور ســند مالکیــت
ششــدانگ  /قســمتی از پــالک شــماره
فرعــی از پــالک  2263اصلــی واقــع تحــت

اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته

بررســی اســت.

باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض

پــس از مطالعــه پرونــده و مالحظــه ســوابق

خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه
از تاریــخ تســلیم اعتــراض  ،دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضائــی تقدیــم
نماینــد  .بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول
اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.

 139760330002030536اشــتباهاتی بــه
شــرح زیــر صــورت گرفتــه اســت.
در خصــوص کالســه  1392-3857بــه نــام
ســید حســن ســیدی نــام مالــک رســمی

(تاریخ انتشار نوبت اول )98/02/23:

محمدرضــا هندیــان (توســط محمــد و
اکبــر) آمــده اســت کــه بــا توجــه بــه

(تاریخ انتشار نوبت دوم)98/03 /07 :
توضیحات:جنــاب آقــای مهنــدس ممبینــی و جنــاب آقــای حیــدری بعنــوان
کارشناســان در ایــن هیــات تعییــن میگردنــد.

گــزارش اصالحــی و اســتعالم -2/2002529
 1398/2/4نــام مالــک رســمی مروتعلــی
نجــف پــور اســت.

شماره م/الف5/562 :

رئیس ثبت اسناد و امالک – بهنام قادریان

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی

مشــخص شــد در رای صــادره شــماره
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هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی

مرتضی نورانی آرانی ـ رئیس اداره ثبت اسناد

و امالک منطقه دو قم

2399

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره  1398/01/27- 139860318019000328هیــات

برابــر رای شــماره  1398/01/27- 139860318019000318هیــات

برابــر رای شــماره  1398/01/25- 139860318019000275هیــات

اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و

اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی

اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و

ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک

و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت

ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه

تالــش تصرفــات مالکانــه بامعــارض متقاضــی آقــای عبــدهللا کرمــی

ملــک تالــش تصرفــات مالکانــه بامعــارض متقاضــی آقــای اســد

ثبــت ملــک تالــش تصرفــات مالکانــه بامعــارض متقاضــی آقــای

طــوالرود فرزنــد قســمت الــه بــه شــماره شناســنامه 2620223881

کرمــی طــوالرود فرزنــد قســمت الــه بــه شــماره شناســنامه 2412

میکائیــل شــامحمدی فرزنــد تیمــور بــه شــماره شناســنامه 979

صــادره از تالــش ششــدانگ یکبابخانــه و محوطــه بــه مســاحت

صــادره از تالــش ششــدانگ یکبابخانــه و محوطــه بــه مســاحت

صــادره از تالــش در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر

 290/02متــر مربــع پــاک فرعــی  9952از  8اصلــی مفــروز و

 314/33متــر مربــع پــاک فرعــی  9953از  8اصلــی مفــروز و

یکبــاب بنــای مســکونی بــه مســاحت  259/15متــر مربــع بــه پــاک

مجــزی شــده از پــاک  330واقــع در قریــه طــوال رود بخــش 28

مجــزی شــده از پــاک  330واقــع در قریــه طــوال رود بخــش28

فرعــی  9951از  8اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــاک 543

گیــان خریــداری از مالــک رســمی آقــای نــور علــی کرمــی محــرز

گیــان خریــداری از مالــک رســمی آقــای نــور علــی کرمــی محــرز

واقــع در قریــه طــوالرود بخــش  28گیــان خریــداری از مالــک

گردیــده اســت .لــذا بــه منظــور اطــاع در دو نوبــت بــه فاصلــه 15

گردیــده اســت .لــذا بــه منظــور اطــاع در دو نوبــت بــه فاصلــه 15

رســمی آقــای کــرم وانوائــی محــرز گردیــده اســت .لــذا بــه منظــور

روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور

روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور

اطــاع در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی مــی شــود در صورتــی

ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از

ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از

کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی

تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را

تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را

داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه

بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک

بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک

مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از

مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض داد خواســت خــود را بــه مراجــع

مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض داد خواســت خــود را بــه مراجــع

اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض داد

قضایــی تقدیــم نماینــد .بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت

قضایــی تقدیــم نماینــد .بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت

خواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد .بدیهــی اســت

مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت

مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت

در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق

صــادر خواهــد شــد.

صــادر خواهــد شــد.

مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.

تاریخ انتشار نوبت اول1398/02/23 :

تاریخ انتشار نوبت اول1398/02/23 :

تاریخ انتشار نوبت اول1398/02/23 :

تاریخ انتشار نوبت دوم1398/03/06 :

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک تالش فردین نور زاده

آگهی مناقصه عمومی شماره 98/3/1/9673

2389

تاریخ انتشار نوبت دوم1398/03/06 :

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک تالش فردین نور زاده

2390

تاریخ انتشار نوبت دوم1398/03/06 :

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک تالش فردین نور زاده

2391
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شــهرداری قائمشــهر در نظــر دارد اجــرای کانــال 2*2/5کمربنــدی شــمالی از خیابــان دکتــر شــریعتی بــه طــرف زیرگــذر خیابــان
کوچکســرا را از طریــق مناقصــه عمومــی بــه پیمانــکاران واجــد شــرایط واگــذار نمایــد .متقاضیــان مــی تواننــد بــه منظــور کســب اطالعــات
بیشــتر همــه روزه از تاریــخ درج آگهــی بــا شــماره تلفــن  01142084056تمــاس حاصــل نمــوده و بــه منظــور دریافــت اســناد مناقصــه
بــه واحــد امــور قــرار دادهــا و یــا بــه ســایت  WWW.Ghaemshahr.irشــهرداری مراجعــه نماینــد.
شهرداری قائمشهر
 -1نوع کار :اجرای کانال 2*2/5کمربندی شمالی از خیابان دکترشریعتی بطرف زیرگذر خیابان کوچکسرا
 -2محــل اعتبــار :از ردیــف اعتبــاری داخلــی  32010007و از ردیــف  55002500اعتبــارات دولتــی موضــوع قانــون اســتفاده متــوازن از امکانــات کشــور و میــزان
پرداختــی بــر اســاس تخصیــص ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی و از طریــق اســناد خزانــه اســالمی بــا ســر رســید ســال  1398و  1399مــی باشــد.
 -3مدت انجام کار( 6:شش ماه) می باشد.
 -4محل تحویل و اخذ اسناد :واحد امور قراردادهای شهرداری قائمشهر می باشد.
 -5مهلت دریافت اسناد :از تاریخ  98/02/16لغایت  98/02/31قابل تحویل به متقاضیان می باشد.
 -6مبلغ کل برآورد 22/000/000/000 :ریال(بیست و دو میلیارد ریال) می باشد.
 -7میــزان ســپرده شــرکت در مناقصــه %5:بهــای کل بــرآورد بــه مبلــغ  1/100/000/000ریال(یــک میلیــارد و یکصــد میلیــون ریــال) بصــورت ضمانــت نامــه
بانکــی یــا ســپرده نقــدی یــا اســناد خزانــه یــا از مطالبــات شــرکت نــزد شــهرداری مــی باشــد.
 -8بــه پیشــنهادات فاقــد ســپرده یــا امضــاء مشــروط و مخــدوش و ســپرده هــای کمتــر از میــزان مقــرر در اســناد ،چــک شــخصی و نظایــر آن و یــا پیشــنهاداتی کــه
پــس از انقضــاء مــدت مقــرر در آگهــی وصــول شــود ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد.
 -9مدت اعتبار پیشنهاد قیمت :تا  3ماه پس از ارائه پیشنهاد قیمت می باشد.
 -10نوع سپرده :ضمانت نامه بانکی یا سپرده نقدی یا اسناد خزانه.
 -11در صورت عدم انعقاد قرارداد توسط نفر اول و دوم ،ضمانتنامه شرکت در مناقصه به نفع شهرداری ضبط شود.
 -12کلیه شرکت کنندگان می بایست دارای گواهی صالحیت ایمنی در رشته مربوطه از اداره کار و امور اجتماعی باشند.
 -13زمان تحویل پیشنهادات :حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ  98/03/04بعد از ثبت دبیرخانه تحویل دفتر قراردادها گردد.
 -14حضور کلیه پیشنهاددهندگان و یا نمایندگان آن با در دست داشتن معرفی نامه بال مانع می باشد.
 -15شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.
 -16سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج است.
چاپ آگهی نوبت اول از مورخ 98/02/16
بهمن معین پور -شهرداری قائم شهر
چاپ آگهی نوبت دوم از مورخ 98/02/23
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اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان

جدول شماره 1446

اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک شهرعنبرآباد

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند
رسـمی-آگهی موضـوع مـاده 3قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی
واراضی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابررای شـماره97/12/21-139760319091000961هیات اول
موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد
ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک شـهرعنبرآباد تصرفات مالکانـه بالمعارض متقاضـی آقای عوض اشـرف آبادی
فرزنـد علـی بشـماره شناسـنامه 87بـا کـد ملـی 6069790091صـادره ازعنبرآبـاد درششـدانگ یـک باب
مغـازه بـه مسـاحت 45/53متـر مربـع پلاک  -فرعـی از -49اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پالک
– فرعـی از  -49اصلـی قطعـه یـک بخـش 45کرمـان واقـع در عنبرآبـاد اراضـی محمـد آبـاد بـی بـی

افقی

 -1مناسبت  ۲۵اردیبهشت
 -2نســل  -ناحیه ای قدیمی در هند
 -لحظات

شـهری خریـداری از مالـک رسـمی آقـای عباس امیـری محرزگردیده اسـت.لذا به منظـور اطالع عموم

 -3باالپوش بلند  -مشــهور  -همه

مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دوماه

و کل

مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند
اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ،ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم
اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیم نمایند  .بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت
مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد /.م الـف -2011:تاریخ
انتشـار نوبـت اول – 98/02/23:تاریـخ انتشـارنوبت دوم 1398/03/11:

مصیب حیدریان  -رئیس ثبت اسناد امالک

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان

اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک شهرعنبرآباد

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهـی موضـوع مـاده 3قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی واراضی و

 -4جمــع «هضیمه» به معنی طعامی
که جهت مرده ســازند  -غذاخوری
سربازان  -پروردگار
 -5دیوار بلند  -کدوی تنبل  -ســیاه و

سفید به هم آمیخته

 -11ملیــح  -حرف ربط  -قرض و

 -6ضمیــر متکلم  -خرمافروش -

بدهی

صفت سرو  -نمک

 -12نام آذری  -از اشــعه ها -

 -7از مصالح ســاختمانی  -صفت ایزد

ً
اصطالحا به قشــر مرفه می گویند

متعال  -مربوط به آســمان

 -13تنهــا دفعه ای  -از حواس

 -8خالص و ناب  -پایتخت باســتانی

پنجگانه  -وارد و آگاه

کشــورمان  -عمارتی مدور باالی مسجد

 -14واحد طول انگلســتان  -انسانیت و

 -9شــکوه و وقار  -بدقلق  -جوش

مردمی  -ظرفی در زرگری

های ریز پوست

 -15از آثار «آندره موروا» نویســنده

 -10امر ســتایش کن  -شهر قبله

فرانسوی

مســلمین  -پارچه فروش  -حرف ندا

عمودی

 -1دانه گیاه  -ســرودن نوعی اشعار

سـاختمانهای فاقدسند رسـمی برابررای شـماره95/08/19-139560319014009671هیات اول موضوع

رزمی

حـوزه ثبـت ملـک شـهرعنبرآباد تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای محمـد پرنـاک فرزنـد

 -2قســمتی از تخم مرغ  -پایان و

قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی
امیـن بشـماره شناسـنامه 73بـا کد ملـی 6069945948صادره ازعنبرآباد درششـدانگ یـک باب خانه

انجام  -مغازه

فرعـی از  -اصلـی قطعـه یـک بخـش 45کرمـان واقـع دراراضـی خـدا آفریـن عنبرآباد خریـداری از

 -3ســختی کشیدن  -استان کشورمان

بـه مسـاحت 267/63متـر مربع پلاک 405فرعی از -45اصلـی مفروز و مجزی شـده از پالک -45
مالـک رسـمی آقـای عبـاس امیـری محرزگردیده اسـت.لذا به منظور اطلاع عموم مراتـب دردو نوبت
بـه فاصلـه 15روزآگهـی مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت به صـدور سـند مالکیـت متقاضی
اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی به مـدت دوماه اعتراض خـود را به
ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ،ظـرف مدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت
خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد  .بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکوروعـدم
وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند مالکیت صادر خواهدشـد /.م الـف -2015:تاریخ انتشـار نوبت
اول – 98/02/23:تاریـخ انتشـارنوبت دوم 1398/03/11:

مصیب حیدریان  -رئیس ثبت اسناد امالک

آگهی ابالغ وقت رسیدگی

از آنجایـی کـه خواهـان (آقـای سـهراب احمـدی نمچ فرزنـد درویش)دادخواسـتی بـه طرفیت
خوانـدگان غیـر محصـور (اسـامی مالکیـن پلاک 57فرعـی از 556اصلـی بخـش 34کرمان –
روسـتای گردیـن سـاردوئیه)به خواسـته هـای  -1اثبـات مالکیـت  -2رفـع مزاحمـت -3الـزام
خواندگان به تنظیم سـند مطرح که به این شـعبه ارجاع وبه شـماره پرونده کالسه 9809983481300113شعبه
دادگاه عمومـی بخش سـاردوئیه ثبت ووقت رسـیدگی مـورخ 1398/03/27سـاعت 09:30تعیین که به علت
غیـر محصـور بودن خواندگان ودرخواسـت خواهان وحسـب دسـتور دادگاه طبق موضوع مـاده 73قانون آئین
دادرسـی مدنـی مراتـب یـک نوبـت در یکـی از جراید کثیر االنتشـار آگهی می گـردد تا خوانده ظـرف یک ماه
پس از تاریخ انتشـار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشـانی کامل خود،نسـخه ثانی دادخواسـت
وضمائـم را دریافـت ودر وقـت مقـرر فوق جهـت رسـیدگی در دادگاه حاضر گردد.
مدیر دفتر دادگاه بخش شعبه دادگاه عمومی بخش ساردوئیه – فاطمه رجائی نژاد

استان کرمان – شهرستان جیرفت – بخش ساردوئیه – دادگاه بخش ساردوئیه

 بچه گوسفند -4زمان کوتاه  -ســیم اتصال به زمین
 عالمت جمع عربی  -ردیف شــده -5پایتخت کشــور آفریقایی «نیجر» -
نســبت دو کارمند به هم
 -6رنــج هــا و دردها  -باخبر و مطلع -
مکــر و فریب  -پنج آذری
 -7ســوریه قدیم  -از اقلیت های
محترم کشــورمان  -دریاچه زیبایی در
شمال
 -8رایــج کردن  -آواز و اعالن -
حاشیه و جنب

 -9خالص شــده  -کنایه از تعجیل و

 -11کشــور اروپایی  -گوشه و کنج

 -متعلق و منسوب

شتاب  -بمب کاشتنی

 -12گرفتگــی دردناک رگ های پا  -به

 -14کشــنده شتر  -از بقوالت  -جزیره

 -10رود قدیمــی اروپا  -هر یک از دو

لغت زند ،نخل خرماســت  -توشه راه -

ای مثلثی نزدیک رودخانه

قســمت بعضی حبوب  -عشوه  -مقابل

حرف نداری

 -15از شــهرهای خراسان  -دروازه بدن

گشاده

 -13مجلس شــیوخ  -پنداری و گویی

پیام
استان ها

10003432117834

تقدیر فرماندار شهرستان دره شهر از مدیر عامل شرکت آب و فاضالب روستایی استان ایالم

پ
یامک شما را درباره
ای
ن
صفحه می خوانیم

فرماندار شهرستان دره شهر با اهداء تقدیر نامه ای از مهندس نوراله تیموری مدیر عامل شرکت ابفار از تالشهای
ایشان در راستای آبرسانی به روستاهای سیل زده شهرستان دره شهر قدردانی کرد.

021-88019846

نشر ده ها مقاله توسط شرکت گاز استان کرمان
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تجـاری  ABAQUSشـبیه سـازی شـده و مـورد بررسـی قرار

مقایسـه شـده و مشـخص گردیده در هر دو روش ،میزان دقت
درخـت تصمیـم بیشـتر از دو مـدل دیگر اسـت.

گرفتـه و نویسـنده راه حل های سـاده و موثـری برای افزایش

مهندس فالح به دیگر مقاالت منتشـر شـده شـرکت گاز اسـتان

اسـتحکام و مقـاوم سـازی ایسـتگاه هـا پیشـنهاد داده که در

بـه گـزارش روابـط عمومی شـرکت گاز اسـتان کرمـان در اولین

فالـح ادامـه داد یکـی از فعالیـت هایی که به مشـترکین انجام

کرمـان در همایـش هـای بیـن المللی اشـاره و افزودنـد :مقاله

سـال جاری در دو ایسـتگاه در شـهر کرمان اجرا شـده اند .وی

کنفرانـس ملـی کسـب و کارهـای نویـن و هوشـمند داده کاوی

مـی شـود ،فرآینـد قرائت کنتـور  ،جهت صدور صورتحسـاب گاز

بـا عنـوان "ارزیابـی اثـرات زلزلـه بر روی ایسـتگاه هـای تقلیل

افـزود از طـرف شـرکت گاز اسـتان کرمـان دو مقالـه دیگـر با

و پـردازش تصاویـر مقالـه بـا عنـوان "پیـش بینی مصـرف گاز

مـی باشـد؛ کـه هـر  45یـا  60روز یـک بـار انجـام مـی شـود و

فشـار  CGSو  TBSبـا اسـتفاده از آنالیز محـدود با همکاری

عناوین " مقایسـه سیسـتم هـای Offline Micropayment

طبیعی مشـترکین خانگی با اسـتفاده از روال های داده کاوی"

انجـام ایـن فرآیند ،علی الخصـوص در بخش خانگـی ،نیازمند

دانشـگاه علـم و صنعـت ایران ،در همایش بین المللی سـاالنه

" و مقالـه "تشـخیص عیـوب تصاویـر دیجیتـال رادیوگرافـی

مطالعـه مـوردی :شـرکت گاز اسـتان کرمـان از طـرف کمیتـه

صـرف هزینـه و زمـان زیـادی اسـت .در صـورت پیـش بینـی

افـق هـای نویـن در مهندسـی بـرق ،کامپیوتـر و مکانیـک ارائه

خطـوط انتقـال گاز بـا تکنیـک هـای پـردازش تصاویـر و

داوران بعنـوان مقالـه برتـر انتخـاب و مـورد تقدیـر قـرار گرفت.

مصـرف گاز مشـترکین ،بـه طور قابل مالحظـه ای در این هزینه

شـده و موفـق بـه کسـب گواهی از مرکـز بین المللـی کنفرانس

الگوریتـم هـای فـرا ابتـکاری" نیـز در اولیـن کنفرانـس ملـی

مدیـر عامـل شـرکت گاز اسـتان کرمـان ضمـن اعلام این خبر

و زمـان صرفـه جویی خواهد شـد.

هـا و سـمینارهای توسـعه پایدار علوم جهان اسلام (موسسـه

کسـب و کارهـای نویـن و هوشـمند داده کاوی و پـردازش

گفـت ایـن تحقیـق بـه منظـور پیـش بینـی مصـرف ماهیانه

وی تصریـح نمـود در ایـن تحقیـق ،از شـبکه عصبـی ،درخـت

( ICSDشـده است.

تصاویـر پذیرفته و ارائه شـده اسـت .مهنـدس فالح در خاتمه

گاز طبیعـی مشـترکین خانگـی انجـام شـده و سـوابق مصرف

تصمیـم و رگرسـیون بـرای مـدل سـازی اسـتفاده شـده و

ایشـان ادامـه داد بـا توجـه بـه زلزلـه خیز بـودن اسـتان کرمان

ضمن تشـکر از فعالیت های امور پژوهش شـرکت گاز اسـتان

مشـترکین اسـتان کرمـان طـی سـال هـای گذشـته مـورد

مدل-سـازی بـه دو روش انجـام شـده؛ کـه در اولـی ،پیـش

بررسـی تاثیر زلزله بر روی تجهیزات گازرسـانی و مقاوم سـازی

کرمـان اظهـار داشـتند تمام سـعی و تلاش مابر آن اسـت که

اسـتفاده قرار گرفته اسـت ،از آنجا که بخش عمده مشـترکین،

بینـی مصـرف بـا اسـتفاده از خصوصیات مشـترک و در دومی،

جـز الویـت هـای پژوهشـی شـرکت گاز اسـتان کرمـان قـرار

بتوانیـم بـا حمایـت از نخبـگان علمـی تعامل خوب و سـازنده

خانگـی مـی باشـند و بـا توجـه بـه توسـعه گازرسـانی در ایـن

پیش-بینـی مصرف با اسـتفاده از سـری زمانی مصرف صورت

گرفتـه اسـت .در ایـن مقالـه رفتـار ایسـتگاههای گاز  CGSو

ای از طـرف ایـن شـرکت بـا حـوزه هـای علمی و دانشـگاهی

اسـتان ،تعـداد مشـترکین ،در حـال افزایـش مـی باشـد.

گرفتـه اسـت؛ سـپس نتایـج مـدل هـای مختلـف بـا یکدیگر

 TBSدر برابـر زمیـن لـرزه بـا اسـتفاده از کـد المـان محـدود

برقـرار نماییم.

گزیده ها
ازظرفیت اجتماعی بانوان
درمدیریت مصرف برق
استفاده شود

مشـاور وزیر نیرو در امور زنـان و خانواده

در سـفری بـه خوزسـتان از کمـپ هـای
اسکان سیل زدگان و مرکز دیسپاچینگ

بازدید و در جلسـه ای بـا حضور مدیران،
معاونیـن و مشـاورین امـوز زنـان و

خانـواده صنعـت آب و بـرق خوزسـتان،
مدیـرکل امـور بانـوان و خانـواده

اسـتانداری خوزسـتان و فرماندار کارون،
شـرکت کـرد.

محمـود دشـت بـزرگ در ایـن نشسـت
با تشـکر از همـکاری و همیاری شـرکت

هـای تابعـه وزارت نیـرو در مقابلـه بـا

سـیالب ،اظهـار داشـت :تنهـا حـس
هـم خانـواده بـودن مـی توانـد تعبیـر

درسـتی از همـکاری های صـورت گرفته

شـرکت هـای تابعه وزارت نیرو در سـیل
خوزسـتان باشـد و ایـن همدلـی و یکی
بـودن یـادآور روزهـای جنـگ بـود.

وی تصریـح کـرد :همـکاران بـه صـورت

خودجـوش بـرای حفـظ پسـت هـای

مدیر عامل جمعیت هالل احمر خراسان رضوی خبرداد:

و

سهم  ۹درصدی خراسان رضوی از مصوبه

بـه

نقـدی

جمعیـت هلال احمـر وایـز شـد.

بـا

خراسـان

افـزود:

رضـوی

وی در بـاره تجهیـزات در اختیـار هالل

حمایتهـای وزارت ارتباطـات کـد

احمـر اسـتان گفـت  ۲۰۰:خـودرو اعم

دسـتوری  *۱۱۲#بـرای جمـعآوری

از عملیاتـی و اداری در اختیـار داریـم

کمـک در اختیـار جمعیت هلال احمر

 ۷۰۰میلیاردتومانی سازمان مدیریتبحران

کـه  ۳۰خـودرو نجـات و  ۵۸دسـتگاه
خـودرو کمـک دار سـبک بخشـی از

جغرافیایـی کمـک وجـود دارد ،شـماره

ایـن خـودرو هاسـت ،همچنیـن ۱۲

حسـاب  ۹۹۹۹۹نیـز بـرای جمـعآوری

خـودرو سـنگین و شـش بالگـرد کـه

اسـت.

نشـان

شـکل مشـترک

احمـدی با اشـاره بـه اینکـه کمکهای

اسـتفاده میشـود و همچنیـن دو

نقـدی جمعآوریشـده در کشـور در

سـگ زنـده یـاب نیـز در اختیـار

مجمـوع  ۱۵۰میلیـارد ریـال اسـت،

مجموعـه هلال احمـر اسـتان اسـت.

گفـت :پـس از شـروع عملیـات

احمـدی خاطـر نشـان کـرد :شـش

بازتوانـی ،ایـن کمکهـا یـا بـه شـکل

بالگـرد بـا همـکاری اورژانـس و

نقـدی یـا خریـد اقلام زیسـتی مـورد

نیـروی هوایـی در اسـتان داریـم کـه

نیـاز بـه سـیلزدگان اهـدا میشـود.

سبزوار،نیشـابور

وی بـه ارسـال  ۶۹محمولـه کمکهای

و گنابـاد و مشـهد اسـتقراردارند و

مردمـی بهاسـتانهای سـیلزده نیـز

حیدریـه

اشـاره کـرد و گفـت :ایـن  ۶۹محمولـه

امـا

دارای ارزش ریالـی بالـغ بـر ۵۹

بالگـرد

میلیـارد ریـال بـود کـه  ۴۴محمولـه

نجـات داریـم کـه امـکان مانـور

بهگلسـتان ۲۰ ،محمولـه بهلرسـتان و

مدیـر عامـل جمعیـت هلال احمـر

اسـتان نیـز به اسـتانهای خوزسـتان،

خراسـان

خراسـان رضـوی گفـت :بـا حمایـت

گلسـتان ،خراسـان جنوبـی ،فـارس،

کـرد 167:پایـگاه ثابـت و سـیار

میلیـارد

سیسـتان و بلوچسـتان و لرسـتان و

بـا کمـک  ۹۰۰نیـروی مردمـی در

مدیریـت

علاوه بـر آن نیـز بـا همـکاری آسـتان

اسـتان بـه جمـع آوری کمکهـای

بحـران بـه تصویـب رسـیده کـه سـهم

قـدس رضـوی اقالمی خریـداری و به

مردمـی بـرای سـیل زدگان مشـغول

خراسـان رضـوی ۹درصـد مـی باشـد.

اسـتانهای آسـیبدیده ارسـال شـد.

بودنـد کـه تاکنـون مبلـغ نقـدی

بـه گـزارش روزنامـه پیـام ما،سـید

وی

غیـر

واریـزی بـه صندوقهـا دو

میلیـارد

مجتبـی احمـدی ،مدیرعامـل جمعیت

نقـدی

آوری

و  ۷۴میلیـون تومـان بـوده اسـت.

هلال احمـر خراسـان رضـوی در

شـده نیـز  ۶۹محمولـه بـه ارزش

وی ضمـن تشـکر از دادسـتانی افزود:

نشسـت خبـری بـه مناسـبت هفتـه

نزدیـک

تومـان

دادسـتان اسـتان کمـک بسـیاری در

هلال احمـر و صلیـب سـرخ افـزود :

بـوده اسـت کـه بـه اسـتانهای

جمـع آوری کمـک نقـدی

بالـغ بـر هفـت میلیـارد و  ۳۰۰میلیون

سـیل

و

مجلـس

دولـت

و

تومـان

بـرای

۷۰۰

سـازمان

افـزود:

کمکهـای
جمـع

مردمـی

میلیـارد

شـش

زده گلسـتان،
ارسـال

لرسـتان

شـده

راسـتای
حسـابهای

رضـوی

غیـر

خاطـر

جمعیـت

هلال

ریـال کمـک بشردوسـتانه از محـل

خوزسـتان

اسـت.

احمـر کـرد و بـا برخـورد قضایـی

انبارهـای امـدادی جمعیت هالل احمر

مدیـر عامـل جمعیـت هلال احمـر

 ۴۳حسـاب در اسـتان مسـدود

پیمانـکاری که با این شـرکت نیز سـابقه
همـکاری داشـتند اعلام آمادگـی بـرای
همـکاری کـرده بودنـد و بعضـی از آنهـا

نیـز در عملیات های نگهداری پسـت ها

شـرکت داشتند.

مدیرعامـل شـرکت بـرق منطقـه ای

خوزسـتان ایـن همـکاری و همدلـی در
مجموعـه خانـواده وزارت نیـرو را عاملـی

بـا اورژانـس بـه

در

شهرسـتانهای

بـرای

تربـت

شهرسـتان

هـم درخواسـت شـده اسـت،
بـرای

مشـهد

نیـاز

بحـران سـیل ،در شـبکه کوچکتریـن

خاموشـی رخ ندهـد.

مشـاور وزیر نیرو در امور زنـان و خانواده

نیـز در ایـن نشسـت از تلاش هـای
صـورت گرفتـه در حفـظ شـبکه تشـکر

کـرد و آن را اقـدام ارزنـده ای خوانـد کـه
نشـان از تـوان مدیریتـی در صنعت برق

بیشـتری در اسـتان داشـته باشـیم.

پنج محموله بهخوزسـتان ارسـال شـد.

مدیرعامـل جمعیـت هلال احمـر
خراسـان رضـوی افزود  ۱۶:شهرسـتان

معـاون جوانـان جمعیـت هلال احمـر

در خراسـان رضـوی نیـز درگیـر سـیل

خراسـان رضـوی بـا اشـاره بهبرگـزاری

بودند که شـامل  ۱۰۵منطقه روسـتایی

برنامههـای هفتـه هلال احمـر در روز

و  ۱۰منطقـه شـهری بـوده اسـت .

 18اردیبهشـت مـاه در کانونهـای

وی بـا اشـاره بـه شـعار سـال در

افزود:اعـزام کاروان

خوزسـتان اسـت.

اجتماعـی بانـوان در مدیریـت مصـرف

مـی توانـد کمـک حـال صنعـت بـرق

سهم  ۹درصدی خراسان رضوی از مصوبه سازمان مدیریتبحران

دانشآمـوزی،

هفتـه هلال احمـر گفـت :امسـال بـا

امیـد

شـعار «سـیل مهربانـی جاری اسـت»

مانورهـای اسـکان و تخلیـه اضطـراری

دارد.

در

ادامـه

در

بـه گمیشـان
کانو نهـای

و

آققلا

دانشآمـوزی

بازدید معاون جدید هماهنگی

توزیع توانیرازمناطق سیلزده

آققالیگلستان

بــه منظــور بررســی میــزان خســارات ناشــی از ســیل،
معــاون جدیــد هماهنگــی توزیــع توانیــر در بــدو ورود
بــه اســتان گلســتان از شهرســتان ســیل زده آ ققــا
بازدیــد کــرد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت توزیــع نیــروی
بــرق گلســتان  ،غالمعلــی رخشــانی مهــر گفــت :
تامیــن بــرق یکــی از موضوعــات تعییــن کننــده
پــس از رانــش ،وزش بــاد شــدید و ســیالب اســت
کــه خوشــبختانه بــا توجــه بــه گزارشــات ارائــه شــده
از ســوی مدیرعامــل توزیــع نیــروی بــرق گلســتان  ،بــه
محــض پاییــن آمــدن ســطح آب در ایــن شهرســتان در
ســیالب اخیــر  ،بــرق تمامــی مشــترکین وصــل شــده
اســت و در گمیشــان نیــز بــرق هیــچ مشــترک عمومــی
قطــع نشــده اســت کــه ایــن بیانگــر عملکــرد خــوب
مجموعــه توزیــع نیــروی بــرق در مواجــه بــا ســیالب
اســت.
وی افــزود  :از شــرکت توزیــع نیــروی بــرق گلســتان
درخواســت کردیــم تــا بــرآوردی دقیقــی از میــزان
خســارت وارده ناشــی از ســیل  ،رانــش و طوفــان بــه
شــبکه هــای توزیــع در ســطح اســتان ارائــه نمایــد تــا
بتــوان ایــن خســارت هــا را جبــران کــرد.
معــاون جدیــد هماهنگــی توزیــع توانیــر ادامــه داد :
در ســیالب اخیــر در کل کشــور خســارتهای جــدی بــه

و

مدیرعامـل جمعیـت هلال احمـر

مـدارس و غنچههـای هلال در مراکـز

خراسـان رضـوی افـزود :در ایـام بروز

پیشدبسـتانی بـرای فرهنگسـازی

سـیلهای مخـرب در اسـتانهای

و ایجـاد تـا بآوری در جامعـه از

گلسـتان ،لرسـتان ،خوزسـتان ،فارس

برنامههـای دیگـر ایـن هفتـه اسـت.

و بخشـی از خراسـان رضـوی۱۶۷ ،

همچنیـن مصطفـی ذاکـر ،معـاون

پایگاه ثابـت و موقت جمعآوری کمک

درمـان و توانبخشـی جمعیـت هلال

اقـدام کردنـد.

احمـر خراسـان رضـوی نیـز گفـت:

وی خاطـر نشـان کـرد  :تـا روز

بهمناسـبت هفتـه هلال احمـر تمامـی

گذشـته مبلـغ  ۲۰میلیـارد و ۷۴۲

مراجعیـن بهمراکـز توانبخشـی ماننـد

میلیـون ریـال کمـک نقـدی از طریـق

مراکـز فیزیوتراپـی و گفتـار درمانـی از

صندوقهـا جمـعآوری شـده اسـت.

 10درصـد تخفیـف بهرهمنـد میشـوند.

در خراسـان رضـوی

مولـود شـیوا افـزود :اسـتفاده از ظرفیت

بـه

کمکهـای

نقـدی

فعـال

همچنیـن ،علیرضـا معیـن زاده ،

کمکبهسـیلزدگان

دانسـت تـا با همه سـختی ها و شـدت

کمـک مـی کنـد تـا هدر رفـت انـرژی به

حسـاب

مدیرعامـل جمعیـت هلال احمـر

قـرار گرفـت کـه امـکان رهگیـری نقطه

بـرق بـه کمک مـا آمدند و شـرکت های

کشـور باشـد و اسـتفاده از ایـن ظرفیت

کمکهـای

شــبکه هــای بــرق وارده شــده کــه بــا گــرم تــر شــدن
هــوا ایــن خســارتها خــود را بیشــتر نشــان مــی دهــد .
در ادامــه مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق
گلســتان گفــت  :در اواخــر ســال  ۱۳۹۷در غــرب و
مرکــز اســتان بــا طوفــان و در شــرق اســتان بــا رانــش
زمیــن مواجــه بودیــم کــه خوشــبختانه پــس از  ۲الــی
 ۳روز ایــن مشــکالت رفــع شــد و تمامــی مشــترکین از
نعمــت بــرق برخــوردار بودنــد.
علــی اکبــر نصیــری افــزود  :امــا از روز یکــم فروردیــن
مــاه امســال بــا ورود ســیالب بــه آق قــا بــرق
مشــترکینی کــه ســطح آب بــه انــدازه ای کــه بــه تابلوهــا
ورود پیــدا کــرد جهــت برقــراری ایمنــی  ،قطــع گردیــد
و تــا جایــی کــه امــکان داشــت از ترانــس هــای مجــاور
بــرق آنهــا وصــل بــود.

حداقـل برسـد.

آغازآمادهسازی فازسوم

آرامستان بهشت فاطمه قزوین

ارائه خدمات مستمر عمرانی به
شهروندان رباط کریم
پـروژه هـای عمرانی سـطح منطقـه باید با

ارزیابـی قـرارداد شـهردار ربـاط کریم ضمن

شـود تـا شـهروندان از بهـره بـرداری بـه

امیـدواری کـرد ایـن پـروژه هـا زمینه های

برنامـه ریـزی دقیـق و بـا کیفیـت اجرایی

موقـع و بـدون مشـکل آن لـذت ببرند:.بـه

گـزارش روابـط عمومـی شـهرداری و

عکس :روابط عمومی شهرداری قزوین

سـید محمد میرزمانی در راسـتای بررسـی
رونـد اجـرا و پیشـرفت پـروژه هـای فنـی

و عمرانـی در سـطح منطقـه  ،بـه صـورت

قزویـن  7هکتـار اسـت ،بیـان کرد :مسـاحت کلی آرامسـتان بهشـت
فاطمـه قزویـن  22هکتـار اسـت کـه در قالب سـه فاز اجرا میشـود.
رئیـس سـازمان مدیریـت آرامسـتا نهای شـهرداری ،آماد هسـازی
فـاز سـوم آرامسـتان بهشـت فاطمـه قزویـن را بـا اعتبـاری حـدود
 5میلیـارد و  400میلیـون ریـال اعلام و اظهـار کـرد :در عملیـات
عمرانـی فـاز سـوم ،جمـع آوری نخالـه ،تسـطیح و بسترسـازی،
اجـرای جـداول و آسـفالت معابـر توسـط سـازمان عمران شـهرداری
قزویـن انجـام خواهـد شـد.

منطقـه بـه دنبـال ایـن اسـت تـا بهطـور
بـه شـهروندان ارائـه کنـد کـه بهسـازی

پیادهروهـا  ،مناسبسـازی محیـط بـرای

شهداد

بــودن بــودن تــردد بــا خــودرو  ،بــا تراکتــور و قایــق در

و انجـام اصالحـات هندسـی در معابـر

ســیبالب اخیــر بــه خدمــات دهــی پرداختنــد.

شـهر از آن جملهانـد وی بـا اشـاره بـه

نصیــری اضافــه نمــود  :طبــق برآوردهــای اولیــه کــه

پروژههـای سـال جـاری ،اظهـار امیـدواری
کـرد بـا اسـتمرار تعامـل و همگرایـی بـا
دسـتگاههای

اجرایـی

تــا کنــون صــورت گرفتــه خســارتهای ناشــی از ســیل ،

رونـد

رانــش و طوفــان بــه شــبکه هــای بــرق اســتان بیــش

توسـعه عمرانـی منطقـه تـداوم یابـد وی

از  ۳۵میلیــارد تومــان اســت کــه آق قــا بیشــترین

در پایـان ایـن بازدیـد از نحـوه اجـرا و

خســارت را از آن خــود کــرده اســت.

پیشـرفت چشـمگیر پـروژه هـا کـه نتیجـه
داشـتن برنامـه ریـزی صحیح و اقـدام به

موقـع در اجـرای عملیـات هـای عمرانـی

و خدماتـی اسـت از شـهرداران نواحـی
و معاونـت فنـی و نظـارت بـر پـروژه
هـای عمرانـی  ،کارشناسـان و پرسـنل

زحمتکـش شـهرداری و نیـز از همراهـی و
تعامـل سـازنده نماینـده محترم و دلسـوز

 ،فرمانـدار پرتلاش و اعضـای شـورای
اسلامی شـهر تقدیـر و تشـکر نمـود

بـه گـزارش روابـط عمومی شـركت

آسـان جهـت رفـع معایـب در زمـان كوتاهتـر و بهـره بـرداری

توزیـع نیـروی برق شـمال اسـتان

آسـانتر از شـبكه از اهـداف اجـرای ایـن پـروژه اسـت.

كرمـان  ،حمیـد علیـزاده روز

وی ادامـه داد :نـوع خـاك منطقـه سـبب فرسـودگی برخـی از

پنجشـنبه در آییـن افتتـاح فیـدر

از پایـه هـای بـرق در بخـش شـهداد شـده و بـرای جلوگیـری

فشـار متوسـط شـهداد گفـت :ایـن پـروژه باتوجـه بـه توسـعه

از هرگونـه حادثـه و كاهـش خاموشـی هـای ناخواسـته نیاز به

بخـش گردشـگری منطقـه و بـه منظـور ارتقـا تـوان مدیریـت

تقویـت پایـه هـادر ایـن منطقه میباشـد.

و یکپارچـه از نیازهـای اساسـی و زیـر بنایـی شـهر اسـت کـه در

وی با اعالم اینکه مسـاحت فاز سـوم آرامسـتان بهشـت فاطمه(س)

شـهروندان قـرار دارنـد اظهـار کـرد :علاوه

عمومـی ،نگهـداری و حفـظ دیگـر پـروژه

افتتاح و بهره برداري از فيدر فشار متوسط شهداد

شـهرداری قزویـن؛ عمویـی گفـت :احـداث آرامسـتان بـزرگ ،منظـم

فاطمـه(س) آغـاز شـد.

و عمرانـی در خـط اول خدمـت رسـانی بـه

ای(مدظلـه العالی)  ،میدان سـردار شـهید

بـه گـزارش روابـط عمومـی سـازمان مدیریـت آرامسـتا نهای

ایـن ارتبـاط اجـرای عملیـات عمرانـی فـاز سـوم آرامسـتان بهشـت

دکتـر میرزمانـی بـا بیـان اینکه واحـد فنی

مـداوم ،خدمـات عمرانـی مسـتمری را

همدانـی ،سـراهای محلـه ،زیرسـازی

فاطمـه قزویـن آغـاز شـد.

نواحـی  1و  2را فراهـم مـی کنـد.

میدانـی از پـروژ هـای در دسـت اقـدام

و جـدول گـذاری معابـر  ،بازدیـد و مـورد

قزویـن ،گفـت :طـرح آماد هسـازی فـاز سـوم آرامسـتان بهشـت

شـهروندان بـه ویژه شـهروندان سـاکن در

بـر پروژههـای کالن عمرانـی ،شـهرداری

از جملـه کمربنـدی آیـت هللا خامنـه

حسـین عمویـی ،رئیس سـازمان مدیریت آرامسـتا نهای شـهرداری

توسـعه و عمـران شـهر و منطقـه و رضایت

عملیاتــی بــه جهــت بــاال بــودن ســطح آب و عــدم مهیــا

عکس :روابط عمومی شهرداری رباط کریم

شـورای اسلامی شـهر ربـاط کریـم  ،دکتر

بازدیـد از پـروژه هـای در حال انجـام ابراز

وی ادامــه داد  :نیروهــای ســیمبان و اکیــپ هــای

معلولیـن ،آسـفالت خیابانهـا و معابـر

مختلـف
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بحران از پسـت فوق توزیع سـیرچ تا نزدیكی شـهر شـهداد به

وی بـا بیـان اینكـه تامیـن بـرق روسـتاهای بـاالی  ۱۰خانـوار

طـول  ۲۴كیلومتـر احـداث گردید و شـهر شـهداد و تعـدادی از

بخش شـهداد در سـال گذشـته به اتمام رسـیده اسـت ،افزود:

روسـتاهای اطـراف آن از طریـق ایـن فیدر تامین بـرق خواهند

تامیـن روشـنایی ورودی  ۱۷روسـتا در بخـش شـهداد با حجم

شد .

شـبكه بـه طـول  ۳.۳كیلومتـر اجـرا و به بهـره برداری رسـید و

وی بیـان كـرد :اصلاح و تقویـت پایـه هـای ادامـه شـبكه تـا

روشـنایی ورودی چنـد روسـتای دیگـر برنامـه ریزی شـده كه

ورودی شـهر شـهداد در اهداف برنامه اسـتراتژیك پیش بینی

درصـورت تامیـن منابـع اجرا خواهند شـد.

شـده و درصـورت تخصیـص و تامین منابع اقدام خواهد شـد.

شـایان ذكـر اسـت در بخـش شـهداد تعـداد هفـت هـزار و

مدیـر امـور بـرق نواحـی كرمـان تصریح كـرد :باالبـردن ضریب

پانصدوپنجـاه مشـترك از نعمـت بـرق برخوردار میباشـند كه از

اطمینـان  ،كاهـش خاموشـی هـای ناخواسـته و دسترسـی

ایـن تعـداد  6هـزار و  530مشـترك بـا تعرفه خانگی هسـتند.

مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان اظهــار
داشــت  :ســیل اخیــر بــه ســاختمان توزیــع نیــروی
بــرق آق قــا نیــز ورود پیــدا نمــود کــه ایــن ســومین
بــار اســت کــه ایــن ســیالب بــه داخــل ســاختمان
نفــوذ کــرده اســت  .وی در پایــان از کلیــه همــکاران
مجموعــه توزیــع نیــروی بــرق گلســتان کــه در ســیالب
اخیــر کمــک رســان مــردم ســیل زده بودنــد تقدیــر و
تشــکر نمــود.

آغاز اجرای طرح های مدیریت مصرف
شرکت توزیع برق اصفهان
بـا مدیـران

مشـترکین در صورتـی کـه اعالم همـکاری نماینـد در بازه یک

انـرژی سـازمانهای مختلـف در

ماهـه از  5روز همـکاری متوالـی معـاف مـی شـوند به شـرط

فرمانـداری اصفهـان برگـزار شـد

آنکـه در ایـن بـازه یـک ماهـه  5روز همکاری داشـته باشـند.

امیـر رضـا امامـت جمعـه مجـری مدیریـت مصـرف و طـرح

وی تصریـح کـرد :طـرح هـای مختلفـی بـرای کاهش پیک

هـای خـاص در امـور بـرق شـرق بـه طـرح هـای مختلـف

بـرای تمـام تعرفـه ها در نظر گرفته شـده اسـت بـه طوری که

مدیریـت مصـرف بـرق در سـازمانها پرداخـت و گفـت :

در بخـش اداری و تجـاری مـی توانیـم پیک مصـرف را برش

مشـترکین دیمانـدی اداری و سـایر مصـارف در فاصله زمانی

دهیـم از جملـه ایـن که سیسـتم هـای تهویه را بررسـی کنیم

ابتـدای تیـر تا پایـان مردادماه با کاهـش  10درصدی مصرف

و یـا اینکـه جابـه جایی بـار را به کار ببریم کـه در این مورد نیز

بـرق در سـاعات پیک بـار می توانند از طرح های تشـویقی و

مـی تـوان از سیسـتم های سرمایشـی ذخیره سـاز اسـتفاده

تخفیـف ویـژه بهره منـد شـوند  .وی در ادامه گفت :سـاعات

کنیـم و بایـد توجـه کنیم که در هـر کدام از طـرح های پیش

پیـک بـار بـرای مشـترکین عمومـی اداری از سـاعت -15

رو نیـاز بـه قطـع کامـل بـار نیسـت و مشـترک با کاهـش بار

 11بعدازظهـر مـی باشـد در ایـن طـرح بایـد میانگیـن مصرف

متناسـب بـا هر طرح مشـمول پـاداش خواهد شـد و ضریب

نسـبت بـه  2سـاعت قبل بـه میـزان  10درصد کاهش داشـته

اعمـال پـاداش بـا درصـد همـکاری بیشـتر بصـورت پلکانـی

و حداقـل در  5روز متوالـی صـورت گیـرد و یـا اینکـه ایـن

افزایـش مـی یابـد .

اصفهان

در نشسـتی کـه
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در ردیــف  1جــدول فــوق کلیــه شــرکتهای دارای رتبــه  5رشــته نیــرو از ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی کشــور مجــاز بــه شــرکت در
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اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کردستان

محصول ســازمان سینمایی حوزه هنری در
مســتند «کراکف» لهستان حضور دارد.

جشنواره
سازمان راهدا ری و حمل و نقل جاده ای
ک
اداره کل راهدا ری و حمل و نقل جاده ای استان ردستان

مســتند بلند خانه ای برای تو

بخش رقابتی جشــنواره بینالمللی فیلم

بیست و پنجم اردیبهشتماه  ۱۳۹۸برگزار می شود.
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برندگان پنجا ه و هشتمین دوره
دوساالنه هنری ونیز اعالم شد و کشور

لیتوانی توانست جایزه شیر طالیی

بهترین غرفه این رویداد بزرگ هنری را از آن خود کند.
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