ما را در تلگرام

انس طال

دنبال کنید

مثقال طال

@p a y a m e m a

1.289.210

گرم طالی 4.567.192 ۱۸

بهار آزادی

48.490.000

نیم

19.760.250

گرم طالی 6.089.200 ۲۴

امامی

49.910.000

ربع

28.150.000
18.180.000

گرمی
دالر

9.990.000
148.390

یورو
درهم

168.200
40.359

مرمت معبد هندوها در
بندرعباس

لیر ترکیه
دالر استرالیا

تهران

24.423
104.848

 18تا 30

سال پانزدهم

شماره پیاپی 1447

سه شنبه  24اردیبهشت 1398

قیمت  500تومان

www.payamema.ir

یک میلیارد ریال برای مرمت معبد هندوها
در بندرعباس ،اختصاص یافت.
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عکس :ایسنا

حمایت از قربانیان اسیدپاشی

حسن روحانی:

تصمیم درست دولت به

امنیت منطقه کمک می کند

نمایندگان مجلس یک فوریت طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی ازآن را تصویب کردند
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جامعه امن ،در گروی داشتن

دیوانمحاسبات
دنبال مچ گیری نیست

خطر آتشسوزی

کودکانی ایمن

در کمین محدوده

یادداشت مهمان
سیامک زندرضوی

از سـال  ۱۳۷۳کـه ایـران پیماننامـه حقـوق کـودک را بـا محدودیتهـا
و شـرطهایی امضـا کـرد ،ایـن اولیـن بـار اسـت کـه یکـی از اصـول
ایـن پیماننامـه در ایـران شـکل اجرایـی پیـدا میکنـد و آن حـق
هویـت داشـتن کـودکان بـه واسـطه تصویـب الیحـه اعطـای تابعیـت
بـه فرزنـدان حاصـل ازدواج زنـان ایرانـی و مـردان خارجـی اسـت.
در تمـام ایـن سـالها ما برای اجرایی شـدن پیماننامه از جمله معرفی
پیماننامه به همه شهروندان ،کودکان و بزرگساالن هیچ تالش جدیای
نداشـتیم و حتی با اینکه مرجع ملی کنوانسـیون حقوق کودک تقریبا ۵
یـا  ۶سـال پیش در قوه قضاییه تشـکیل شـده ،حتی ایـن مرجع ملی
هم کار چندانی درباره عملیاتی شـدن این پیماننامه انجام نداده اسـت.
ایـن اولیـن بـار اسـت کـه پذیرفتـن حق هویـت بـرای همه کـودکان در
شـعاع کار قانونگـذاری قـرار گرفتـه و از جملـه آن حق هویـت و تابعیت
را بـه کودکانـی کـه مادرشـان ایرانی و پدرشـان خارجی هسـتند ،در نظر
گرفتـه اسـت.اولین و مهمتریـن موضـوع این الیحه این اسـت که مفاد

بهتر به امور دســتگاه های

اجرایی است و به دنبال
مچ گیری نیست.
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چرای دام در مناطق ُپرپوشش،

قره کلیسا سوژه
مستندسازان
فرانسوی شد

خطرآتش سوزی را دربردارد.
بـا توجـه بـه بارشهـای متوالـی در سـال جاری بـه ویژه
دو مـاه اخیـر که سـبب رویش مراتع طبیعـی و علفزارها

در سـطح گسـترده در مناطـق مختلـف کشـور شـد بـه

نظـر میرسـد ایـن امـر زنـگ خطـر کشـیدن زبانههـای
آتـش را در مناطـق پر پوشـش عشـایری کـه در محدوده

چـرای دام سـاکن هسـتند را بـه صـدا درآورده اسـت.
ایـن موضـوع تـا آنجـا حائـز اهمیـت اسـت کـه اخیـر ًا

اینکـه کودکـی هویـت نداشـته باشـد حتـی حـق بقایش هم بـه خطر

خانـه ملـت درباره وضعیت عشـایر در کشـور گفته اسـت

امنیـت و مشارکتشـان بـه خطـر میافتـد ،از ایـن خطرات رهـا میکند.
میافتـد .بیشـتر کودکانی کـه فاقد هویت هسـتند در خانوادههای فقیر

یکی از مشـکالت اساسـی عشـایر ،چـرای دامهـای این
اقشـار زحمتکش اسـت چراکه محدودیتهای بیشـمار

سـازمان محیط زیسـت مانع اساسـی در مسیرهاى عبور

عکس :مهر

نمیکننـد از چرخـه آمـوزش جـدا میشـوند و همین موضوع برایشـان

آموزش ،به دنبال رسیدگی

منابع طبیعی مجلس :محدوده

مجلـس شـورای اسلامی در گفتوگـو بـا خبرگـزاری

فکریشـان هـم پاییـن میآید .همچنیـن این کـودکان ،وقتی تحصیل

نقش هدایت گری از طریق

عضو کمیسیون کشاورزی  ،آب و

ایـن الیحـه ،بخشـی از کـودکان در شـرایط دشـوار را کـه حق رشـد ،بقا،

زندگـی میکننـد ،امـکان تغذیـه حداقلـی را ندارنـد و رشـد جسـمی و

دیوان محاسبات با ایفای

چرای دام عشایر

علـی بختیـاری ،نماینـده مـردم گلپایـگان و خوانسـار در

و ترددشـان تلقـی میشـود.

دردآور اسـت/..خبرانالین
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آگهی مناقصه عمومی (دو مرحله ای )

شــهرداری قلعــه گنــج در نظــر داردجهــت بهســازی  ،زیــر ســازی و آســفالت کلیــه مســیرهای حفــاری شــده توســط شــرکت گاز در ســطح شــهر و

محــات بــه طــول  248کیلومتــر و بــا عرضهــای  70و  90ســانتی مترکــه زیــر ســازی شــامل مخلــوط ریــزی ،آب پاشــی و کوبیــدن بــه ضخامــت هــر

الیــه  15ســانتی متــربــا تراکــم  100درصــد و آســفالت گــرم بــه ضخامــت  5ســانتی متــرپــس ازکوبیدگــی بــا میـزان حداقــل  50کیلوگــرم قیــردرهــرتــن
آســفالت گــرم بــا اعتبــاری بــه مبلــغ 52/000/000/000ریــال از محــل درآمدهــای عمومــی داخلــی شــهرداری انجــام دهــد.

لــذا از کلیــه پیمانــکاران و شــرکتهای واجــد شـرایط کــه دارای رتبــه بنــدی و صالحیــت از ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی بــوده دعــوت بعمــل مــی آیــد
جهــت دریافــت اســناد مناقصــه بــه واحــد امــور قراردادهــای شــهرداری مراجعــه و اســناد مناقصــه را دریافــت نماینــد .

بابت شـرکت در مناقصه

 - 2هزینه درج آگهی هردو نوبت برعهده برنده مناقصه می باشد

برنـدگان سـپرده آنـان به ترتیب و به اسـتناد ماده  8آئیـن نامه مالی
شـهرداریها ضبط مـی گردد

 – 5بـه پیشـنهادات مخـدوش و خـط خـورده و ناقـص ترتیـب اثـرداده
نخواهد شـد

 - 3آخرین مهلت دریافت اسـناد و تحویل پاکات پیشـنهادی هفت روز

 – 6سایرجزئیات و اطالعات الزم دراسناد مناقصه قید شده است

 – 4مبلـغ سـپرده برندگان نفرات اول تا سـوم تا انجام تشـریفات قانونی

 – 8جلسـه کمیسیون معامالت جهت بازگشـایی پاکات درتاریخ 98/3/9

پـس از درج آگهی نوبت دوم می باشـد

و انعقـاد قـرارداد مسـترد نخواهـد شـد و درصـورت انصـراف هـریـک از

فراخـوان

شماره /98/2ف
شـركت معدنی و صنعتی گل گهر (سـهامی عام) درنظردارد " طراحی و مهندسـی سـاخت یک عدد

شرایط شرکت درمناقصه :

نقـدی بحسـاب  0105606769009نزد بانک ملی بنام شـهرداری قلعه گنج

 - 7شهرداری دررد یا قبول پیشنهادات مختاراست
سـاعت  10صبح در محل دفتر شـهردار می باشد .

درایـو فشـارضعیف"را ازطریق فراخوان عمومی به شـركتهای واجد شـرایط واگـذارنماید .لذا كلیه

متقاضیـان میتوانند جهت اخذ اسـناد فراخوان بـه آدرس الكترونیكـی  WWW.GEG.IRمراجعه
و اسـناد مذکور را از قسـمت تأمین كنندگان و مشـتریان  -مناقصه ها دانلود نمایند .مهلت تحویل

پاكات ساعت  9الی  14روزدوشنبه مــورخ  98/02/30درمحــل دفتركمیسیون معـامالت مجتمع
و یـا دبیرخانـه دفترمرکزی تهران می باشـد.

قاسم احمدی -شهردارقلعه گنج

آگهی مناقصه عمومی (دومرحله ای)

شــهرداری قلعــه گنــج در نظــر داردجهــت اجـرای عملیــات زیــر ســازی و آســفالت بلــوار جمهــوری حــد فاصــل میــدان امــام حســین (ع) تــا

میــدان ولیعصــرهــردو الیــن شــامل مخلــوط ریــزی ،آب پاشــی و کوبیــدن بــه ضخامــت هــرالیــه  15ســانتی متــربــا تراکــم  100درصــد و آســفالت گرم

بــه ضخامــت  5ســانتی متــرپــس ازکوبیدگــی بــا میـزان حداقــل  50کیلوگــرم قیــردرهــرتــن آســفالت گــرم بــا اعتبــاری بــه مبلــغ  20/000/000/000ریــال
ازمحــل درآمدهــای عمومــی داخلــی شــهرداری انجــام دهــد.

لذا ازکلیه پیمانکاران و شرکتهای واجد شرایط که دارای رتبه بندی و صالحیت ازسازمان مدیریت و برنامه ریزی بوده دعوت بعمل می آید

جهت دریافت اسناد مناقصه به واحد امورقراردادهای شهرداری مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت نمایند .

شرایط شرکت درمناقصه :

نقـدی بحسـاب  0105606769009نـزد بانـک ملی بنام شـهرداری قلعه

گنج بابـت شـرکت در مناقصه

 - 2هزینه درج آگهی هردو نوبت برعهده برنده مناقصه می باشد

برنـدگان سـپرده آنـان به ترتیب و به اسـتناد ماده  8آئیـن نامه مالی

شـهرداریها ضبـط می گردد

 – 5بـه پیشـنهادات مخـدوش و خـط خـورده و ناقـص ترتیـب اثـرداده
نخواهد شـد

 -3آخریـن مهلـت دریافت اسـناد و تحویل پاکات پیشـنهادی هفت روز

 – 6سایرجزئیات و اطالعات الزم دراسناد مناقصه قید شده است

 – 4مبلـغ سـپرده برندگان نفرات اول تا سـوم تا انجام تشـریفات قانونی

 – 8جلسـه کمیسیون معامالت جهت بازگشـایی پاکات درتاریخ 98/3/9

پـس ازدرج آگهـی نوبت دوم می باشـد

و انعقـاد قـرارداد مسـترد نخواهد شـد و درصـورت انصراف هـریک از

 - 7شهرداری دررد یا قبول پیشنهادات مختاراست
سـاعت  10صبح در محل دفتر شـهردار می باشد .

قاسم احمدی -شهردارقلعه گنج

مدیریت قراردادها و معامالت
شركت معدنی و صنعتی گل گهر

نوبت اول

شهرداری قلعه گنج

 – 1ارائـه ضمانـت نامـه بانکـی بـه مبلـغ  1/000/000/000ریـال یـا واریز

مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایع
دستی و گردشگری آذربایجان
غربی گفت :فیلمسازان فرانسوی
مستندی درخصوص مجموعه
تاریخی قره کلیسای چالدران
ساخته اند که ازشبکه  RTاین
کشورپخش می شود.
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نوبت اول

شهرداری قلعه گنج

 – 1ارائـه ضمانـت نامـه بانکی بـه مبلـغ  2/600/000/000ریال یـا واریز
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فراخـوان

شماره /98/4ف

شـركت معدنـی و صنعتـی گل گهـر(سـهامی عـام) درنظـردارد " انجـام فرآیند مهندسـی معكـوس و تهیه

دفترچـه هـای فنـی و همچنیـن انجام بازرسـی حین سـاخت داخل قطعـات و لـوازم یدكی مـورد نیازخود

درسـایتهای گندلهسـازی و تولیـد كنسـتانتره آهـن" خـود را ازطریـق فراخـوان عمومـی بـه شـركتهای
واجـد شـرایط واگذارنمایـد .لذا كلیه متقاضیـان میتوانند جهت اخذ اسـناد فراخوان بـه آدرس الكترونیكی

 WWW.GEG.IRمراجعـه و اسـناد مذکـوررا ازقسـمت تأمین كنندگان و مشـتریان  -مناقصـه ها دانلود
نمایند .مهلت تحویل پاكات سـاعت  9الی  14روزسـ ه شنبه مـــورخ  98/02/31درمحـــل دفتركمیسیون
معــامالت مجتمع و یـا دبیرخانه دفتـر مرکزی تهران می باشـد.

مدیریت قراردادها و معامالت
شركت معدنی و صنعتی گل گهر

2

پیام خبر
سال پانزدهم | شماره پیاپی  | 1447سه شنبه  24اردیبهشت 1398

س ــخنگوی وزارت ام ــور خارج ــه

پایبن ــدی دول ــت نج ــات مل ــی یم ــن ب ــه گف ــت و گ ــو

ب ــا تاکی ــد مج ــدد ب ــر حمای ــت

و اجـــرای تعهـــدات خـــود و از ســـویی دیگـــر بیانگـــر

جمهـــوری اســـامی ایـــران از

کارشـــکنی و عـــدم پایبنـــدی ائتـــاف ســـعودی بـــه

توافـــق اســـتکهلم ،اجـــرای آن

ایـــن توافـــق اســـت.
ســـخنگوی وزارت امـــور خارجـــه بـــا توجـــه بـــه مانـــع

را مقدمـــه ای بـــرای دســـتیابی بـــه راه حـــل سیاســـی
جامـــع و نهایـــی بـــرای یمـــن دانســـت.

تراشـــی هـــای فـــراوان نیروهـــای مـــورد حمایـــت

«ســـیدعباس موســـوی» عقـــب نشـــینی یـــک جانبـــه

ائت ــاف س ــعودی  -امارات ــی اظه ــار داش ــت :س ــازمان

نیروه ــای نظام ــی دول ــت نج ــات مل ــی یم ــن از س ــه

ملـــل متحـــد و کشـــورهای تاثیرگـــذار بایـــد بـــا تحـــت

بنـــدر الحدیـــده ،راس عیســـی و الصلیـــف را اقدامـــی

فشـــار قـــراردادن ائتـــاف از آنـــان بخواهنـــد بـــه

وی افـــزود :اقـــدام دولـــت صنعـــا در جهـــت حفـــظ

خـــود را در متوقـــف کـــردن اجـــرای توافـــق اســـتکهلم

توافـــق اســـتکهلم از یـــک ســـو نشـــانگر عـــزم و

کنـــار بگذارنـــد.

عضـو هیـات علمی دانشـگاه آزاد اسلامی با اشـاره به چالش
هـای امنیتـی اروپـا در صـورت تضعیـف برجـام مـی گویـد:

تضعیـف برجـام منجـر به شکسـته شـدن خط مبـارزه با مواد
مخـدر و تروریسـم و همچنیـن گسـترش مهاجـرت بـه اروپـا
مـی شـود.فیاض زاهـد در مـورد واکنـش کشـورهای اروپایی
بـه کاهـش تعهـدات برجامـی ایـران گفـت :اقـدام ایـران از
سـوی اروپـا تفسـیر به خـروج از برجام نمی شـود و مواضعی
چـون مواضـع رئیـس جمهـوری و وزیر دفاع فرانسـه و برخی
مقامـات دیگـر اتحادیه اروپابیشـتر یک اقدام پیش دسـتانه

جاسوس انگلیس به
۱۰سال حبس محکوم شد
سـخنگوی قـوه قضائیـه از محکومیت یک جاسـوس به دلیل
همـکاری با سـرویس جاسوسـی انگلیس به  ۱۰سـال حبس
خبـر داد.غالمحسـین اسـماعیلی ،سـخنگوی قـوه قضائیـه
گفـت :یـک فـرد ایرانـی کـه مسـئول میـز ایـران در شـورای
فرهنگـی انگلیـس موسـوم به بریتیـش کانسـل ( )BCبود و
بـا سـرویس جاسوسـی انگلیس همکاری داشـت و مسـئول
طراحـی و مدیریـت و برنامـه ریـزی پروژههـای اسـتحاله و
نفـوذ فرهنگـی بـود ،تحـت رصـد دسـتگاههای اطالعاتـی-
امنیتـی قـرار گرفت و دسـتگیر شـد.

احزاب باید کنار
هم بنشینند

دبیـرکل حزب مجمـع ایثارگران با ییان اینکـه اگر میخواهیم
آمریـکا هیـچ غلطـی نکنـد ،بایـد در کنـار هـم بنشـینیم و
منسـجم باشـیم ،گفـت :تـا تجدیـد نظـر در سیاسـت داخلـی
نسـبت بـه نحـوه تعامل با مردم انجام نشـود ،مسـیر سـختی
بـرای مقابلـه بـا دشـمن بیرونـی خواهیـم داشـت.جواد امام
افـزود:در ایـن جلسـه گفتوگـوی رو در رویـی بیـن دعـوت
شـدگان و رئیـس جمهـور انجـام شـد و هـم اصلاح طلبان و

اجرایی کردن آن ضروری است.

آمادگی گسترش روابط ایران با ترکمنستان
وزیـــر امـــور خارجـــه در دیـــدار

ای ــران ب ــرای گس ــترش بی ــش از پی ــش رواب ــط دو کش ــور

باهمتـــای ترکمنســـتانی خـــود

دوســـت و همســـایه آمادگـــی کامـــل دارد.وزیـــر امـــور

تاکیدک ــرد :مش ــترکات م ــا بی ــش

خارجـــه ترکمنســـتان هـــم ســـفر همتـــای ایرانـــی خـــود

از همســـایگی اســـت و جمهـــوری

بـــه ترکمنســـتان را بســـیار مهـــم و بـــه موقـــع ارزیابـــی

اســامی ایــران بــرای گســترش بیــش از پیــش روابــط دو

کـــرد و گفت:ترکمنســـتان اراده سیاســـی بـــرای گســـترش

کش ــور دوس ــت و همس ــایه آمادگ ــی کام ــل دارد«.محم ــد

هم ــه جانب ــه رواب ــط ب ــا ای ــران دارد.هم ــکاری در مجام ــع

جـــواد ظریف»و«رشـــید مردوف»وزیـــران امـــور خارجـــه

و س ــازمان ه ــای بی ــن المللی،مس ــائل منطق ــه ای بوی ــژه

جمهـــوری اســـامی ایـــران و جمهـــوری ترکمنســـتان

درخصـــوص افغانســـتان،برگزاری کمیســـیون مشـــترک

در عشـــق آبـــاد دربـــاره روابـــط دو جانبـــه و همـــکاری

اقتصـــادی دو کشور،ســـفر رئیـــس جمهـــور ترکمنســـتان

هـــای منطقـــه ای و بیـــن المللـــی گفـــت وگـــو و تبـــادل

بـــه ایران،همکاریهـــای ترانزیتـــی و ریلی،همـــکاری در

نظـــر کردند.وزیـــر امـــور خارجـــه کشـــورمان در دیـــدار بـــا

ح ــوزه ان ــرژی و برق،اتب ــاع زندان ــی در دو کش ــور و دری ــای

رئیـــس جمهـــور ترکمنســـتان اظهـــار داشت:مشـــترکات

خ ــزر از جمل ــه موضوع ــات و محوره ــای گف ــت وگ ــوی دو

مـــا بیـــش از همســـایگی اســـت و جمهـــوری اســـامی

مقـــام بـــود.

سیاست

پنجره دیپلماسی همچنان باز است
"دیــدی ریندرز"وزیــر خارجــه بلژیــک

آمریــکا بــا ایــران خاطــر نشــان کــرد

درآســتانه نشســت وزرای خارجــه

کــه ایــن تحــوالت شــانس دیپلماســی

کشــورهای اروپایــی بــر لــزوم اجــرای

را کــم مــی کنــد« .هایکــو مــاس»

کامــل برجــام از ســوی همــه طــرف هــا

وزیــر خارجــه آلمــان هــم بــار دیگــر

تاکیــد کــرد و گفــت  :هنــوز بــاور داریــم

تاکیــد کــرد کــه اروپــا از حفــظ توافــق

کــه پنجــره گفــت وگــو و دیپلماســی بــاز

هســتهای بــا ایــران کــه آن را بــرای

اســت.وی در بروکســل همچنیــن بــر

امنیــت اروپــا ضــروری مــی دانــد،

ضــرورت اجــرای ســازوکار مالــی اروپــا

تــاش مــی کند.جرمــی هانــت وزیــر

بــا ایــران تاکید،امــا ادعــا کــرد تصمیــم

امــور خارجــه انگلیــس بــا اشــاره بــه

اخیــر ایــران دربــاره برجــام قــدری

افزایــش تنــش هــا میــان ایــران و

کار را دشــوار کــرده اســت«.لیناس

آمریــکا ،دو طــرف را بــه آرامــش دعــوت

لینکویســیوس» وزیــر خارجــه لیتوانــی

کــرد و افــزود :دو طــرف بایســتی دغدغه

هــم دربــاره افزایــش تنــش هــا میــان

هــای طــرف مقابــل را درک کننــد .وی

 2و  3نیــروگاه بوشــهر از نظــر زمانــی حــدود  3تــا  4مــاه از زمــان پیــش بینــی
شــده جلوتــر اســت،گفت :روســیه تحریــم نیــروگاه هــای 2و  3از ســوی آمریــکا

ایــن اظهــارات را در آســتانه برگــزاری

را اجــرا نمــی کند«.بهــروز کمالونــدی» در گفــت وگــو بــا شــبکه خبــری العالــم

نشســت وزرای خارجــه اتحادیــه اروپــا

دربــاره اقدامــات جدیــد ایــران در قبــال برجــام گفــت :توافــق هســته ای هماننــد

در بروکســل مطــرح کــرد و گفــت :مــا

معادل ـهای اســت کــه دو طــرف داشــت،یک طــرف آن محدودیتهــای جمهــوری

بــه شــدت نگــران خطــر بــروز درگیــری

اســامی ایــران و یــک طــرف اقداماتــی اســت کــه طــرف مقابــل بایــد انجــام
بدهــد کــه عمدتـ ً
ـا در راســتای رفــع تحریمهــا اســت.معاون ســازمان انــرژی اتمی

نظامــی بیــن طرفیــن هســتیم کــه
بــه صورتــی اتفاقــی رخ دهد.هانــت

بــا بیــان اینکــه کشــور تشــخیص داده بخشــی از ایــن معادلــه انجــام نشــده

بــروز درگیــری نظامــی را بــرای هــر دو

و واقعیــت قضیــه هــم همیــن اســت،اظهار داشــت:فکر نمیکنــم اروپاییهــا

طــرف غیرضــروری توصیــف کردوافــزود:

و آمریکاییهــا و هیــچ کشــور دیگــری منکــر ایــن قضیــه باشــند کــه طــرف

نبایســتی ایــران را در مســیر دســت یابی

مقابــل تعهــدات خــودش را انجــام نــداده اســت.بنابراین بعــد از صبــر یــک

بــه ســاح هســته ای قــرار دهیــم .چــون

ســاله،جمهوری اســامی ایــران وارد اقداماتــی شــده اســت کــه فعـاً در چارچوب

اگــر ایــران بــه قــدرت هســته ای تبدیــل

خــود برجــام صــورت میگیــرد و نقــض برجــام نیســت.کمالوندی افــزود:در

شــود ،همســایگانش هــم مــی خواهنــد

بندهــای  36 ،26ایــن حــق داده شــده اســت اگــر تشــخیص داده شــود بعضــی

مســیر مشــابهی را طــی کننــد .ایــن در
حالــی اســت کــه خاورمیانــه یکــی از بــی
ثبــات تریــن مناطــق جهــان بــوده و ایــن

از تحریمهــا دوبــاره برقــرار شــده جمهــوری اســامی ایــران میتوانــد کالً یــا
بخشــی از تعهــدات خــودش را انجــام ندهــد بــا ایــن مقدمــه یکســاله و ایــن
صبــر و تحمــل بــود کــه مــا وارد اســتفاده از حقــوق خودمــان شــدیم.

یــک گام در مســیر اشــتباهی اســت.

حمایت از قربانیان اسیدپاشی

اکثرقربانیان اسید پاشی ،زنان

نمایندگان مجلس یک فوریت طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت ازبزه دیدگان ناشی ازآن را تصویب کردند

«زهـرا ســاعی» عضــو کمیســیون اجتماعی

نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی،

ته ـران در رابطــه بــا تقاضــای یــک فوریــت

قصــاص وجــود نــدارد یــا دشــوار اســت از

بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر ظلــم

بــا تقاضــای یــک فوریــت طــرح تشــدید

طــرح تشــدید مجــازات اسیدپاشــی و

ایــن رو بایــد در ایــن خصــوص بازنگــری

مضاعفــی بــه جامعــه بانــوان میشــود،

مجــازات اسیدپاشــی و حمایــت از بــزه

حمایــت از بــزه دیــدگان ناشــی از آن ،گفت:

صــورت بگیــرد .ایــن نماینــده مــردم در

گفــت :کشــتن یــک فــرد انــواع و اقســام

دیــدگان ناشــی از آن بــا  161رأی موافــق14 ،

متاســفانه در روزهــای گذشــته نیــز شــاهد

مجلــس دهــم خاطرنشــان کــرد :طــرح یاد

متفاوتــی دارد کــه یکــی از انــواع آن بحــث

رأی مخالــف و  3رأی ممتنــع از مجمــوع

چنیــن حادثــه ای بودیــم کــه موجــب

شــده در ســال  96تدویــن و در کمیســیون

اسیدپاشــی اســت کــه کمــاکان ادامــه

 199نماینــده حاضــر در صحــن علنــی

آســیب بــه افــکار عمومــی مــی شــود.

قضایــی و حقوقــی مجلــس بررســی و

داشــته و هیـچگاه قطــع نمیشــود .نماینده

موافقــت کردنــد .نظــر بــه اینکــه طــرح

بــا توجــه بــه بررســی هــا خــاء قانونــی،

تصویــب شــده لــذا بــا توجــه بــه حجــم

مــردم رشــت در مجلــس شــورای اســامی

تشــدید مجــازات اسیدپاشــی و حمایــت

تعییــن مجــازات بــرای اسیدپاشــی بــه

زیــاد کار مجلــس دهــم درخواســت مــی

بــا بیــان اینکــه قوانیــن موجــود در زمینــه

از بــزه دیــدگان ناشــی از آن در تاریــخ

بیــش از  60ســال پیــش برمــی گــردد .وی

شــود ایــن موضــوع بــا یــک فوریــت بــه

اسیدپاشــی پاســخگو نبــوده و بــه همیــن
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افــزود :بنابرایــن موضــوع مذکــور مربــوط به

تصویــب برســد تــا هرچــه زودتــر شــاهد به

دلیــل بانــوان از ایــن ناحیــه آســیب فـراوان

و حقوقــی بــه صــورت گــزارش ،تقدیــم

مجــازات جــرم اسیدپاشــی در قانــون ســال

ثمررســیدن نتیجــه آن باشــیم.

میبیننــد ،افــزود :طــرح تشــدید مجــازات

مجلــس شــورای اســامی گردیــده اســت،

 1337پیــش بینــی شــده کــه منســوخ

«غالمعلــی جعفــرزاده ایمــن آبــادی»

اسیدپاشــی بــه ایــن دلیــل تدویــن شــده

لــذا امضــاء کننــدگان بــه لحــاظ اهمیــت

شــده و بــا توجــه بــه جنبــه عمومــی جــرم

عضــو کمیســیون برنامــه ،بودجــه مجلــس

کــه قانــون در ایــن حــوزه بــه خوبــی اج ـرا

موضــوع تقاضــای بررســی یــک فوریتــی

و مجــازات و همچنیــن قصــاص کــه بـرای

شــورای اســامی نیــز بــه عنــوان موافــق

نمیشــود و بایــد جلــوی بــزهکاری در

آن را دارنــد.

جنبــه خصوصــی تعییــن مــی شــود .در

طــرح تشــدید مجــازات اسیدپاشــی

ایــن بخــش گرفتــه شــود .وی بــا اشــاره

«ســیده فاطمــه حســینی» نماینــده مــردم

اغلــب مــوارد اسیدپاشــی امــکان اجــرای

و حمایــت از بزهدیــدگان ناشــی از آن

بــه اینکــه طــرح جدیــد تشــدید مجــازات
اسیدپاشــی نــکات مثبتــی دارد کــه تکمیل

هـم اصولگرایـان مطالـب خـود را بیـان کردنـد.

سامانه حقوقی مسووالن
در دسترس عموم نیست

تصویــب ایــن طــرح میتوانــد عــدم تکـرار
اسیدپاشــی یــا بــه حداقــل رســاندن ایــن
جــرم را در پــی داشــته باشــد .وی بــا بیــان
اینکــه در حــال حاضــر فــردی بــا اســید بــه
شــخص دیگــری آســیب میرســاند و بــه

یـک عضـو فراکسـیون والیـی مجلـس شـورای اسلامی بـا

راحتــی از کشــور خــارج میشــود ،تأکیــد

اشـاره بـه سـامانه حقوقـی مـاده " "۲۹قانـون برنامـه ششـم

کــرد :مگــر میشــود شــخصی یکــی را

بـا تاکیـد بـر ایـن کـه ایـن سـامانه بایـد در دسـترس عمـوم

نابینــا کنــد یــا زندگــی او را بــا آســیب

مـردم باشـد ،بیـان کـرد :ایـن سـامانه اکنـون در دسـترس

مواجــه کنــد و ســپس تخفیــف از مجــازات

عمـوم نیست.حسـینعلی حاجـی دلیگانـی  ،نماینـده مـردم

اخــذ کند.ایــن نماینــده مــردم در مجلــس

شـاهین شـهر در مجلـس شـورای اسلامی در تذکـر شـفاهی

دهــم بــا تأکیــد بــر اینکــه قوانیــن قبلــی

ن کرد :در جلسـه
جلسـه علنـی مجلـس شـورای اسلامی بیـا 

در حــوزه اسیدپاشــی بــا جــرم تناســب

روز گذشـته قـوه قضاییـه و مجلس شـورای اسلامی مسـائل

نــدارد ،تصریــح کــرد :از نماینــدگان مجلــس

بسـیار خوبـی مطـرح شـد ،امیـدوارم که این جلسـه مسـتمر

درخواســت میکنــم بــا یــک رأی بــاال طرح

باشـد و مطالبـی کـه در آن بررسـی شـد منجـر بـه عملیاتـی
کادر اداری را دادهانـد ،حـل شـود.

2و  3بوشهر را اجرا نمی کند

ســخنگوی ســازمان انــرژی اتمــی بــا بیــان اینکــه عملیــات احــداث واحدهــای

کننــده نواقــص قبلــی اســت ،ادامــه داد:

شـدن باشـد و موضـوع مشـکل  ۷۲۰۰نفر از افـرادی که آزمون

روسیه تحریم نیروگاه های

عکس:ایرنا

بـرای جلوگیـری از خـروج ایـران از برجام اسـت.

کشورهای اروپایی همگی به طور متحد بر این باور هستند که داشتن توافقی هستهای با ایران و

عکس :ایرنا

ســـازنده توصیـــف کـــرد.

تعهـــدات خـــود پـــای بنـــد باشـــند و کارشـــکنی هـــای

تضعیف برجام امنیت
اروپا را تهدید می کند

پ
یامک شما را درباره
ای
ن
صفحه می خوانیم

وزیر امور خارجه آلمان روز دوشنبه در نشست وزیران امورخارجه اتحادیه اروپا در بروکسل گفت:

021-88019846

توافق استکهلم مقدمه راه حل سیاسی یمن
سیاست

10003432117834

اروپا به شکل یکپارچه از اجرای توافق هستهای حمایت میکند

تشــدید مجــازات اسیدپاشــی را تصویــب

یک فوریت طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن تصویب شد

تصمیم درست دولت به امنیت منطقه کمک می کند

کننــد تــا افـرادی کــه بــه شــکل دائــم یــک

فــرد را از زندگــی ســاقط میکننــد در برابــر

روانشــناختی ،مــددکاری و توانبخشــی ارائه

قانــون پاســخگو شــوند.

کند.عضــو فراکســیون زنــان مجلــس بــا

هستند

مجلــس شــورای اســامی نیــز در رابطــه
بــا تصویــب یــک فوریــت طــرح تشــدید
مجــازات اسیدپاشــی وحمایــت از بــزه
دیــدگان ناشــی از آن ایــن چنیــن اظهار نظر
کــرد :از ســال گذشــته جلســات متعــددی
بــا ارگانهــای مختلــف کشــور در رابطــه
بــا موضــوع تشــدید مجــازات اسیدپاشــی
برگــذار شــد تــا قانون مجــازات اسیدپاشــی
در راســتای بازدارندگــی بیشــتر و کاهــش
جــرم در جامعــه اصــاح شــود .وی ادامــه
داد :متاســفانه ایــن نــوع خشــونت در
تمــام دنیــا وجــود داشــته و در برخــی از
کشــورها بیشــتر اتفــاق میافتــد و اکثــر
قربانیــان آن نیــز خانمهــا هستند.ســاعی
خاطرنشــان کــرد :در طرح تشــدید مجازات
اسیدپاشــی بــر اســاس نــوع و شــکل
جرائــم ،مجــازات دیــه ،حبــس تعزیــزی بر
اســاس نــوع درجــه تعییــن شــده اســت.
افزایــش مجازاتهــای الزم بــرای مبــارزه
بــا اسیدپاشــی بــه نحــوی در طــرح اعمــال
شــده اســت کــه بــه طــور حتــم تــا حــدود
بســیاری از وقــوع جــرم در جامعــه کاهــش
پیــدا کنــد .عضــو کمیســیون اجتماعــی
مجلــس شــورای اســامی بــا تاکیــد بــر
اینکــه درمــان قربانیــان اسیدپاشــی بســیار
طوالنــی و هزینــه بــر اســت ،اظهــار کــرد:
قربانــی هــم از لحــاظ روحــی ،روانــی
آســیب دیــده و هــم از لحــاظ ظاهــری ،چرا
کــه دیگــر بــه شــکل قبــل بــر نمیگــردد،
بنابرایــن هزینــه درمانــی بزهدیــدگان از
صنــدوق تأمیــن خســارت هــای بدنــی و
ســازمان بهزیســتی پرداخــت مــی شــود.
همچنیــن ســازمان بهزیســتی نیــز مکلــف
اســت بــه قربانیــان اســید پاشــی خدمــات

بیــان اینکــه یــک فوریــت طــرح تشــدید
مجــازات اسیدپاشــی و حمایــت از بــزه
دیــدگان ناشــی از آن را در مجلــس بــه
تصویــب رســاندیم ،خاطــر نشــان کــرد:
امیدواریــم جزئیــات ایــن قانــون را نیــز
بــه تصویــب برســانیم و قانــون خــوب و
مســتحکمی در ایــن خصــوص داشــته
باشــیم«.محمد محمــودی شــاه نشــین»
عضــو کمیســیون امــور داخلــی کشــور و
شــوراها در مجلــس شــورای اســامی
در جریــان بررســی یــک فوریــت طــرح
تشــدید مجــازات اسیدپاشــی و حمایت از
بزهدیــدگان ناشــی از آن در مخالفــت بــا
طــرح مذکــور گفــت :بنــده مخالــف اصــل
موضــوع تشــدید مجــازات اسیدپاشــی
نیســتم بلکــه بایــد بــه ایــن موضــوع
پرداختــه شــود امــا موضــوع اصلــی
اولویــت ایــن طــرح اســت چـرا کــه تعــداد
طرحهایــی کــه بــا اولویــت در دســتور کار
مجلــس قــرار گرفتــه ،فــراوان اســت و
تــا پایــان ســال تمــام نمــی شــود .ایــن
نماینــده بــا بیــان اینکــه انتظــار از مجلــس
ایــن اســت کــه طرحهــای مهمــی هماننــد
قانــون مالیــات بــر ارزش افــزوده ،قانــون
تشــکلها و مدیریــت جامــع شــهری در
اولویــت بررســی قــرار گیرنــد ،افــزود :بــا
توجــه بــه حجــم زیــاد لوایــح و طرحهــا،
تصویــب اولویــتدار یــک طــرح دیگــر
آن هــا را در کشــوی هیــأت رئیســه ق ـرار
میدهــد.وی از هیــأت رئیســه مجلــس
درخواســت کــرد کــه در برنامــهای مــدون
و مشــخص طرحهــای اولویــتدار بــرای
بررســی را تــا 9مــاه آینــده مشــخص کنــد،
تصریــح کــرد :تعــداد مــوارد در دســت
رســیدگی و یــک فوریتــی از تعــداد لوایــح
عــادی بیشــتر بــوده و تهدیــدی بــرای
مجلــس اســت ،لــذا در ایــن راســتا روش
اولویــت بایــد اصــاح شــود.

تشکیل کارگروه مقابله باتحریمهای آمریکا در فضای مجازی
وزیـــر ارتباطـــات و فنـــاوری اطالعـــات

آن ظ ــرف  2س ــال س ــند تدوی ــن الزام ــات ش ــبکه مل ــی اطالع ــات محق ــق و

گفت:بـــرای مقابلـــه باتهدیـــدات ســـایبری

اه ــداف آن اجرای ــی ش ــود .ای ــن عض ــو کابین ــه دول ــت دوازده ــم خاطرنش ــان

آمریـــکا از یکســـال گذشـــته در مرکـــز ملـــی

کـــرد :وزارت ارتباطـــات و فنـــاوری اطالعـــات بـــه  80درصـــد اهـــداف ســـند
تدوی ــن الزام ــات ش ــبکه مل ــی اطالع ــات دس ــت یافت ــه اس ــت ،البت ــه ب ــرای

رئیـــس جمهـــوری در دیـــدار بـــا خانـــواده

را ب ــا ق ــوت ب ــه دوش بکش ــند.روحانی ب ــا تأکی ــد ب ــر اینک ــه م ــی دانی ــم

دولــت گفــت :تصمیــم گیریهــای درســت از

در حـــال حاضـــر مـــردم در فشـــار ســـخت و ســـنگین زندگـــی هســـتند و

س ــوی مقامه ــای کش ــور «میتوان ــد ب ــرای

بایـــد بـــا تمـــام تـــوان بـــرای کاســـتن از فشـــار و رنـــج زندگـــی مـــردم

کشـــور ،جامعـــه ،کشـــورهای همســـایه و

بکوش ــیم ،اف ــزود :ای ــن مه ــم نی ــاز ب ــه ف ــداکاری و خدم ــت بیش ــتر دارد

فضـــای مجـــازی کارگروهـــی تشـــکیل ،و

منطقـــه بســـیار تأثیرگـــذار باشـــد» و «بـــه صلـــح و امنیـــت در منطقـــه

و نحـــوه برخـــورد و ارایـــه خدمـــات بـــه مـــردم بســـیار مهـــم و تأثیرگـــذار

راهکارهـــای الزم نیـــز در ایـــن زمینـــه اتخـــاذ شـــده اســـت.محمدجواد آذری

اج ــرای ش ــبکه مل ــی اطالع ــات بای ــد اقدام ــات الزم در ه ــر س ــه الی ــه انج ــام

کم ــک کند».دکت ــر حس ــن روحان ــی ب ــا اش ــاره ب ــه اداره کش ــور در ش ــرایط

اس ــت.وی تصری ــح ک ــرد :روزه ــای س ــخت کنون ــی امتح ــان ب ــزرگ اله ــی

جهرمـــی از ارائـــه گـــزارش عملکـــرد  18ماهـــه وزارت ارتباطـــات و فنـــاوری

ش ــود.آذری جهرم ــی ب ــا اش ــاره ب ــه نام ــه مق ــام معظ ــم رهب ــری ب ــه ریی ــس

ســـخت و در عیـــن حـــال بـــا صلـــح و امنیـــت بـــه وســـیله مســـئولین و

ب ــرای هم ــه م ــا اس ــت و بای ــد هم ــه م ــردم و مس ــئولین در ای ــن ش ــرایط

اطالعـــات بـــرای دســـتیابی بـــه ســـند تدویـــن الزامـــات بخـــش زیرســـاخت

جمه ــوری در س ــال  94گف ــت :در ای ــن نام ــه ایش ــان مش ــخص کردن ــد چ ــه

خادمـــان دســـتگاه اجرایـــی ،گفـــت :تمـــام شـــئون زندگـــی مـــردم بـــه

در پیشـــگاه خداونـــد ســـربلند باشـــیم.رئیس جمهـــوری افـــزود :کار مـــا

شـــبکه ملـــی اطالعـــات خبـــر داد.وزیـــر ارتباطـــات و فنـــاوری اطالعـــات

دســـتگاه هایـــی در الیحـــه خدمـــات و محتـــوا مســـئول هســـتند ،بنابرایـــن

نوعـــی بـــه دولـــت مربـــوط میشـــود و تـــاش کردیـــم (دولـــت) بـــا

ســـختتر از هـــر زمـــان دیگـــر اســـت و ســـالهای  97و  98جـــزء

بیـــان کـــرد :در ســـال  94مقـــام معظـــم رهبـــری شـــبکه ملـــی اطالعـــات را

بایـــد گـــزارش دســـتگاه هـــای مســـئول در ایـــن زمینـــه هـــم ارائـــه شـــود

توجـــه بـــه شـــرایط ســـخت و خشکســـالیهای ســـال گذشـــته و در حـــد

ســـختترین ســـالها طـــی  40ســـال گذشـــته بـــوده اســـت و بـــه هـــر

در  3الیـــه دســـته بنـــدی کردنـــد؛ الیـــه زیرســـاخت ،الیـــه خدمـــات و الیـــه

تـــا مشـــخص شـــود ایـــن دســـتگاه هـــا در الیـــه خدمـــات و محتـــوا چـــه

امـــکان کشـــور را بـــه خوبـــی اداره کند.رئیـــس جمهـــوری بـــا تأکیـــد بـــر

مق ــدار ک ــه درس ــت عم ــل ک ــرده باش ــیم ،اج ــر م ــا نی ــز بهتری ــن اجره ــا

محتـــوا .تاکنـــون اســـناد مربـــوط بـــه بخـــش زیرســـاخت ایـــن شـــبکه در

اقدامات ــی انج ــام داده ان ــد و بت ــوان ب ــرآورد کل ــی از توس ــعه ش ــبکه اطالع ــات

اینکـــه طـــرز برخـــورد و نقـــش خانـــواده هـــا در روحیـــه اعضـــای دولـــت

خواهـــد بود.روحانـــی افـــزود :یـــک تصمیـــم درســـت وزیـــر یـــا مقـــام

ش ــورای عال ــی فض ــای مج ــازی ب ــه تصوی ــب رس ــیده و حک ــم قان ــون دارد و

داشـــت .وی بـــا بیـــان اینکـــه تمـــام وظایـــف مربـــوط بـــه شـــبکه ملـــی

بـــا توجـــه بـــه چنیـــن شـــرایط مشـــکل و دشـــوار ،بســـیار مؤثـــر اســـت،

دولتـــی میتوانـــد بـــرای همـــه کشـــور ،جامعـــه ،کشـــورهای همســـایه

دســـتاوردها و چارچـــوب هایـــی کـــه وزارت ارتباطـــات بایـــد بـــه آنهـــا دســـت

اطالعـــات برعهـــده وزارت ارتباطـــات و فنـــاوری اطالعـــات نیســـت ،تصریـــح

گفـــت :خانـــواده اعضـــای دولـــت بایـــد روحیـــه مضاعـــف بـــه مســـئولین

و منطقـــه بســـیار تأثیرگـــذار باشـــد و بـــه صلـــح و امنیـــت در منطقـــه

یاب ــد ،مش ــخص ش ــده اس ــت.آذری جهرم ــی اضاف ــه ک ــرد :وزارت ارتباط ــات و

کـــرد :بخـــش زیرســـاخت برعهـــده ماســـت و مـــا براســـاس ســـند مـــدون

دولت ــی بدهن ــد ت ــا بتوانن ــد ب ــار ش ــرایط س ــخت و س ــنگین وظای ــف خ ــود

کمـــک کنـــد.

فنـــاوری اطالعـــات در ابتـــدای دوره وزارت ،برنامـــه ای داده بـــود کـــه طبـــق

شـــورای عالـــی فضـــای مجـــازی بـــه دســـتاوردهای خوبـــی رســـیده ایـــم.
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قره کلیسا ،سوژه مستندسازان فرانسوی شد
مدیـــرکل میـــراث فرهنگـــی،
صنای ــع دس ــتی و گردش ــگری

کلیســـا و  2کلیســـای اقمـــاری آن فیلمبـــرداری کـــرده

آذربایجـــان غربـــی گفـــت:

ان ــد ک ــه ق ــرار اس ــت از کان ــال تلویزیون ــی  RTفرانس ــه

فرانســـوی

پخـــش شـــود.مدیرکل میـــراث فرهنگـــی ،صنایـــع

مســـتندی درخصـــوص مجموعـــه تاریخـــی قـــره

دســـتی و گردشـــگری آذربایجـــان غربـــی بیـــان کـــرد:

کلیســـای چالـــدران ســـاخته انـــد کـــه از شـــبکه RT

قـــره کلیســـا یکـــی از آثـــار شـــاخص تاریخـــی ایـــران

ای ــن کش ــور پخ ــش م ــی ش ــود.جلیل جب ــاری اف ــزود:

بـــه شـــمار مـــی رود کـــه در فهرســـت میـــراث جهانـــی

ایـــن فیلـــم مســـتند توســـط موسســـه فیلـــم ســـازی

یونســـکو نیـــز بـــه ثبـــت رســـیده و مـــورد توجـــه

«بـــون پیوش»فرانســـه فیلمبـــرداری شـــده اســـت.وی

خبرگـــزاری هـــا ،شـــبکههای خبـــری و گردشـــگران

اظهـــار داشـــت :ایـــن موسســـه فیلـــم مســـتندی را

کشـــورهای مختلـــف اســـت .قـــره کلیســـا یکـــی

در مـــورد آثـــار تاریخـــی و فرهنگـــی ایـــران در دســـت

از زیباتریـــن و پـــر نقـــش و نگارتریـــن کلیســـاهای

تهیـــه دارد کـــه بخشـــی از آن بـــه آذربایجـــان غربـــی

ارامنـــه در ایـــران بـــه شـــمار مـــی رود کـــه بـــا ســـنگ

اختصـــاص یافتـــه اســـت.وی ادامـــه داد:گـــروه

ه ــای تراش ــیده س ــیاه و س ــفید س ــاخته ش ــده اس ــت

میراث

فیلمســـازان

میراث

کارشناس ــان درجری ــان بازس ــازی

آن تصاوی ــری از اس ــطوره یونانی«پ ــان» ،یک«قنط ــورس»،

قصرعظیـــم امپراتـــور «نـــرون»

یـــک پلنـــگ کـــه بـــا شمشـــیرش بـــه یـــک انســـان

کـــه در رم قـــرار دارد،بـــه داالن

حملـــه میکنـــد و یـــک ابوالهـــول نقـــش بســـته بـــود.

مخفـــی منقـــش بـــه تصاویـــر

تصویره ــای ای ــن دی ــوار ش ــمال موج ــودات آبزی،ش ــاخهی

موجـــودات افســـانهای همچـــون قنطـــورس و ابوالهـــول

درختـــان ،گلها،پرنـــدگان وحلقههـــای گل نیزمیشـــوند.

برخوردند.ایــن داالن مخفــی کــه پــس از  ۲۰۰۰ســال کشــف

«آلفونســـینا روســـو» مدیـــر پـــارک باستانشناســـی

شـــد بخشـــی از بقایـــای «خانـــه طالیی»،قصـــر مجللـــی

«کولوســـئوم» بیـــان کـــرد« :کشـــف «داالن ابوالهـــول»

اســـت کـــه امپراتـــور «نرون»پـــس از آنکـــه آتشســـوزی

میتوانـــد اطالعـــات مفیـــدی را در مـــورد دوران حکومـــت

مهیبــی در ســال ( ۶۴پــس از میــاد مســیح) رم را ویــران

امپراطـــور «نـــرون» در اختیـــار باستانشناســـان قـــرار

کـــرد ،آن را ســـاخت.یک تیـــم از کارشناســـان زمانـــی کـــه

دهد».بخـــش اعظمـــی از ایـــن داالن هنـــوز مدفـــون

در پـــارک باستانشناسی«کولوســـئوم» ،مشـــغول تعمیـــر

اس ــت ام ــا کارشناس ــان بی ــان کردن ــد ب ــه دلی ــل احتم ــال

یـــک اتـــاق بودنـــد بـــه ایـــن اکتشـــاف دســـت یافتنـــد.

ریـــزش مجموعـــه ســـاختمانی قصـــد ندارندحفاریهـــای

آنـــان داالن زیرزمینـــی یافتنـــد کـــه بـــر روی دیوارههـــای

بیشـــتری در ایـــن مـــکان انجـــام دهنـــد.

شناسایی روشهای مؤثر برای

افتتاح کامل طرح
جلوخان آرامگاه
فردوسی تا  6ماه دیگر
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مبارزه با فرسودگی گلسنگها
دانشــگاه الزهرا(س)بابررســی علمــی

نخســتین طــرح بــا حمایــت صنــدوق

گلســنگهای ســطح آرامــگاه کــوروش

حمایــت از پژوهشــگران و همــکاری

نشــان میدهــد کــه روشهــای کــم

هرباریــوم گلســنگ موسســه تحقیقــات

هزینــه و مؤثرتــری بــرای مبــارزه بــا

جنگلهــا و مراتــع کشــور ،موفــق بــه

فرســودگی گلســنگها وجــود دارد.عضــو

شناســایی گلســنگهای ســطح آرامــگاه

هیئتعلمــی دانشــگاه الزهــرا(س)

کــوروش بــا روشهــای کالســیک و

و رئیــس اســبق پژوهشــگاه میــراث

مولکولــی شدیم.پریســا محمــدی بــا

فرهنگــی ،ضمــن انتشــار بخشــی از

اشــاره بــه اینکــه در ایــن تحقیــق ،بهطــور

نتایــج تحقیقــات و دادههــای مربــوط بــه

کمــی میــزان تخریــب فراوانتریــن

پایاننامــه دانشآموختــه دکتــرای خــود

گلســنگ ســطح بنــای آرامــگاه کــوروش

هرمــزگان گفت:امســال یــک میلیــارد ریــال بــرای مرمــت معبــد هندوهــا در

محاســبه شــد،افزود:با اندازهگیــری

بندرعبــاس اختصــاص یافــت کــه عملیــات اجرایــی آن در مــاه هــای آینــده پــس

ایــن عــدد کــه مبتنــی بــر تأثیــرات

از عقــد قــرارداد بــا پیمانــکار آغــاز مــی شــود.عباس نــوروزی افــزود :مرمــت

فیزیــک وشــیمیایی تــال گلســنگ بــر

امســال معبــد هندوهــا بــا هــدف موریانــه زدایــی انجــام مــی شــود.وی اشــاره

بســتر ســنگی آرامــگاه اســت امــکان

کــرد:در ایــن مرمــت بهبــود تاسیســات بــرق و روشــنایی،لجن بــرداری چــاه معبد

برنامهریــزی حفاظــت و مرمــت ایــن

هندوهــادر بندرعبــاس و همچنیــن رســیدگی بــه محوطــه آن مــد نظــر قــرار دارد.

بنــا باروشهــای کمهزینهتر،بهروزتــر،

قــرار بــود هنــدی هــا در مرمــت معبــد هندوهــای بندرعبــاس مشــارکت کننــد

کارآمدتــر و بــا اثــرات ســوء جانبــی

کــه معــاون میــراث فرهنگــی ایــن اداره کل توضیحــی در ایــن خصــوص نــداد.

کمتــر وجــود دارد .وی تصریــح کــرد:

مرمــت ایــن معبــد در ســالهای گذشــته جــزو پــر حاشــیه تریــن مرمت هــای آثار

ارزیابــی کمــی فرســایش گلســنگها

تاریخــی اداره کل میــراث فرهنگی،بــوده و هنــوز حساســیتهای فراوانــی پیرامــون

بــه محققــان و مرمتگــران کمــک خواهــد

آن وجــود دارد.اتــاق نقاشــی معبــد هندوهــا در ســال هــای گذشــته محــل

کــرد کــه در وهلــه نخســت زمانبنــدی

اســتراحت گارد حفاظــت ایــن معبــد بــود کــه پــس از پیگیــری هــای رســانه هــا

مناســب اقدامــات مرمتــی را بــه دســت

جــا بــه جــا شــد .پرستشــگاه هندوهــا یــا معبــد هندوهــا یکــی از آثــار تاریخــی

آورنــد و از میــان رویشهــای مختلــف

و در عیــن حــال جالــب توجــه شــهر بندرعبــاس اســت کــه در خیابــان امــام

گلســنگی ،انــواع مخــرب و مؤثرتــر در

عکس :ایرنا

نتایــج تحقیقاتــی طوالنیمــدت در

«مهنــاز قلــی پــور شــهرکی»میگوید :در

معــاون میــراث فرهنگــی اداره کل میــراث فرهنگــی ،صنایــع دســتی و گردشــگری

فرســودگی زیســتی را شناســایی کننــد.

کالئـی بـا بیـان ایـن مطلـب افـزود :بـا اهتمامـی کـه
اداره کل میـراث فرهنگـی ،صنایـع دسـتی و گردشـگری
خراسـان رضـوی بـرای بازپیرایی جلوخان داشـته اسـت،
نقشـه هـای تفصیلـی و اجرایـی در اداره کل میـراث
فرهنگـی اسـتان و سـپس در شـورای فنـی سـازمان
میـراث فرهنگـی کشـور بـه تصویـب رسـید.وی ادامـه
داد :عملیـات اجرایـی بازپیرایـی جلوخـان از حـدود 7
مـاه قبـل توسـط شـهرداری مشـهد آغـاز شـده اسـت و
جلوخـان در چنـد مرحلـه آمـاده بهـره بـرداری خواهـد
شـد کـه فـاز نخسـت هـم زمـان بـا سـالروز بزرگداشـت
فردوسـی بهـره بـرداری مـی شـود.کالئی افـزود :فاز دوم
جلوخـان نیـز تـا  6مـاه دیگـر بهـره بـرداری و بـه طـور
کامـل جلوخـان بهـره بـرداری خواهد شد.شـهردار مشـهد

بهــروز وجدانــی در نشســت «رمضــان،
ومیــراث

هــای مــاه رمضــان همــراه بــا نــوای

و چاووشــی خوانــی عنــوان کــرد.

رمضــان یکــی از روزهــای خــاص

ناملمــوس» بــا اشــاره بــه موضــوع

خــوش و دلنشــین ،تصریــح کــرد :البته

ایــن پژوهشــگر موســیقی ،تصریــح

مــاه رمضــان اســت عناصــر فرهنگــی

«موســیقی و آئیــن هــای رمضــان در

در برخــی مــوارد مثــل آییــن هــای

کرد:پیوندگســترده و دیرینــه نغمــه

ناملمــوس متعــددی را در خــود

مذهبـی و آیینـی ایران را به خود اختصاص داده و بیشـتر

بیــن اقــوام ایرانــی» گفت:موســیقی

مرتبــط بــا ســحرخوانی و افطــار ابــزار

هــای فرامــوش نشــدنی موســیقی

جــای داده تصریــح کرد:بســیاری

رمضــان در واقــع بخــش مهــم و قابــل

موســیقی کوبــه ای مثــل دهــل و بــادی

رمضــان بانغمــه هــای دلنشــین و

منابــع شــب بیســت و هفتــم را شــب

توجهــی از موســیقی مذهبــی و آیینــی

مثــل ســرنا و کرنــا بــه دلیــل صــدای

شــناخته شــده موســیقی ردیــف

قــدر معرفــی مــی کنند؛امــا در بــاور و

ایــران را بــه خــود اختصــاص داده و

پرحجــم کــه بتوانــد مومنــان را تــا

دســتگاهی ایــران بــه عنــوان مهــم

عقایــد مردمــان پــاره ای از مناطقــروز

بیشــتر در قالــب نغمــه هــای آوازی

مســافت زیــاد از شــروع ســحر و آغــاز

تریــن عنصــر فرهنگــی ســازنده

بیســت و هفتــم رمضــان مصــادف بــا

در طــول ایــن مــاه در بیــن مومنــان

زمــان شــرعی افطــار آگاه کنــد نیــز در

هویــت فرهنگــی و میــراث فرهنگــی

کشــته شــدن ابــن ملجــم مــرادی

و در خانــه هــا و مســاجد اجــرا

بیشــتر مناطــق ایلــی و روســتایی و

ناملموس،قابــل اعتنــا و بحــث اســت.

قاتــل حضــرت علــی(ع) اســت ایــن

مــی شــود.وی در ایــن نشســت بــه

شــهرهای کــم جمعیــت و ســنتی رواج

آیین بیســت و هفتم رمضان

روز را مبــارک ومیمــون مــی داننــد.

همــت پژوهشــکده مــردم شناســی

دارد .وی در ادامــه انــواع شــاخص

عبــاس تــراب زاده دیگــر ســخنران

ایــن پژوهشــگرافزود:مردم دســتجرد و

افــزود :کشــور پهنــاور مــا بــه ســبب

هــای شــناخته شــده موســیقی

ایــن نشســت بــا اشــاره بــه «آییــن

روســتاهای هــم جــوار شــب بیســت و

برخــورداری از تنــوع فرهنگــی و اقــوام

مذهبــی مــردم مســلمان ایــران را کــه

بیســت وهفتــم رمضان»گفت:مــاه

هفتــم رمضــان را مقــدس مــی داننــد؛

گوناگــون انــواع نغمــه هــای دلنشــین

برخــی از آنهــا هنــوز در آیینهــای مــاه

رمضــان سرشــار از آیینهایــی اســت

آنهــا بــر ایــن باورنــد از اول مــاه

و بــه گــوش آشــنا و بســیار متنــوع

رمضــان درگوشــه و کنــار کشــور اجــرا

کــه ریشــه در فرهنــگ مذهبــی

رمضــان شــیاطین و اجنــه بــه بنــد

درایــن حــوزه اســت.وجدانی بــا اشــاره

مــی شوندشــامل اذان،مناجات،صــوت

هــر حــوزه فرهنگــی دارد .وی بــا

کشــیده مــی شــوند تــا مــردم در طــول

شــادمانی

ایــن مــاه دچــار آزار و گنــاه نشــوند؛
امــا معتقدنــد در شــب بیســت و
هفتــم شــیاطین رهــا مــی شــوند.زنان
بــرای در امــان مانــدن از شــر اجنــه و

اجرایـی خواهیـم شـد.هم چنیـن ابوالفضـل مکرمـی فـر

شــیاطین،تا پیــش از غــروب خورشــید

مدیـرکل میـراث فرهنگـی ،صنایـع دسـتی و گردشـگری

رســمی دیرینــه بنام«بســم هللا پیریــز

خراسـان رضـوی در ایـن بـاره گفـت :بـا توجه بـه این که

»peyrizرا انجــام مــی دهنــد ومطابــق

در آسـتانه فصـل تابسـتان و ورود گردشـگران قـرار داریم

ســنتی کهــن بــا آداب و باورهــای

بـرای تسـهیل در تـردد گردشـگران در ایـن مسـیر ،فـاز

خــاص نوعــی نــان بــه نام«کــپ چــی

نخسـت جلوخـان بهـره بـرداری می شـود و فـاز دوم نیز

چی»مــی پزنــد و خیــرات مــی کننــد.

تـا  6مـاه آینـده آماده بهره بـرداری و به صـورت یکپارچه

او گفــت :جیرجیرونــی شــاخصترین

افتتـاح خواهـد شـد.وی ادامـه داد:بـرای پردیـس توس

آییــن مــاه رمضــان اســت کــه در شــب

نیـز تفاهـم نامه بین شـهرداری مشـهد و اداره کل میراث

بیســت و هفتــم توســط کــودکان و

فرهنگـی خراسـان رضـوی مبادلـه و شـماور نیـز انتخـاب

نوجوانــان برپــا میشــود.
عکس :ایرنا

ماه رمضان و فرهنگ
شادمانی

از سـوی اداره کل میـراث فرهنگـی اسـتان بـه شـهرداری
مشـهد ارائـه شـده اسـت و ظرفیـت هایـی کـه بـرای
سـرمایه گـذاری وجـود دارد معرفـی شـده اسـت.

و میـراث ناملمـوس» بـا اشـاره بـه موضوع «موسـیقی و

بــه اجــرای آداب و رســوم و آییــن

در حـال انجـام اسـت و بعـد از پایـان مطالعـات وارد فاز

علاوه برهمـکاری در جلوخـان و پردیـس ،پیشـنهاداتی

بهـروز وجدانـی در نشسـت «رمضـان ،فرهنـگ شـادمانی

قــرآن ،تعزیه،نوحــه خوانــی ،مداحــی

قـرار دارد کـه در حـال حاضـر مطالعـات توسـط مشـاور

بـه شـهرداری امضـا خواهـد شـد.مکرمی فـر یادآورشـد:

از محــل جمــعآوری هدایــای هندوهــا ،توســط تجــار هنــدی ســاخته شــد ه اســت

اشــاره بــه اینکــه بیســت و هفتــم

تصریـح کـرد :بعـد از جلوخـان نیز پردیس در دسـتور کار

شـده اسـت که پس از پایـان مطالعات قـرارداد واگذاری

ق .در زمــان حکومــت محمدحســن خــان ســعدالملک حاکــم وقــت بندرعبــاس،

آئیـن های رمضـان در بین اقوام ایرانی» گفت :موسـیقی

فرهنــگ

صنایع دسـتی و گردشـگری خراسـان رضوی ،محمدرضا

خمینــی و روبــروی بــازار روز قــرار دارد.ســاختمان ایــن معبــد ،در ســال  ۱۳۱۰ه.

نکته

موسیقی رمضان ،بخش مهمی از آواهای آیینی ایران است
بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل میـراث فرهنگـی،

مرمت معبد هندوها
در بندرعباس

کشف داالن قصر«نرون»پس از  ۲۰۰۰سال

فیلمبـــرداری ایـــن موسســـه از زوایـــای مختلـــف قـــره
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پیام
میراث

مینــو ســلیمی نیــز در ایــن نشســت

موسیقی رمضان بخش مهم و قابلتوجهی از موسیقی مذهبی و آیینی را به خود اختصاص داده است

بــا بیــان مــواردی در خصوص«مــاه
رمضــان و فرهنــگ شــادمانی»گفت:ماه

رمضـان در واقـع بخـش مهم و قابـل توجهی از موسـیقی
در قالـب نغمـه هـای آوازی در طـول ایـن مـاه در بیـن
مومنـان و در خانـه هـا و مسـاجد اجرا می شـود

مینـو سـلیمی بـا بیـان مـواردی در خصوص«مـاه
رمضـان و فرهنـگ شـادمانی» گفـت :مـاه رمضـان
بـا معنویـت خـاص ،در گوشـه و کنار کشـور بـا آیین

هـای ویـژه ای گـره خورده که امـروز بسـیاری از آنها
بـا وجـود گـذر زمـان و تغییـرات ،همچنـان تـداوم

یافتـه اند.

رمضــان بــا معنویــت خــاص ،در گوشــه

از ایــام قــدر اســت.وی بــا بیــان اینکــه

و کنــار کشــور بــا آیینهــای ویــژه ای

مــردم مســلمان ایــران بــه همیــن

گــره خــورده کــه امــروز بســیاری از

مناســبت آییــن هــای ویــژه ای دارنــد

آنهــا بــا وجــود گــذر زمــان و تغییــرات،

گفت:تهیــه نــان بیســت و هفتمــی و

همچنــان تــداوم یافتــه انــد.وی

خــوراک هــای خــاص ایــن روز،دوخت

افــزود :برخــی آیینهــای ویــژه مــاه

پیراهن،کیســه وچــادر مــراد و تهیــه

رمضــان در نقــاط مختلــف کشــور

حلقــه مــراد و انگشــتر گــردان و انجــام

عمومیــت دارد و تنهــا بــا تفاوتهــای

مراســم کولــه مرجــان و کلیــد زنــی

جزیــی یــا نــام هــای متفاوت،اجــرا

و دوســت علــی و مولــودی خوانــی

مــی شــود؛اما نقطــه مشــترک همــه

و ذکــر گفتــن ،خوانــدن دعاهــای

آنهــا روح معنویــت و صفــا وفرهنــگ

مخصــوص از جملــه ایــن آیینهــا

شــادمانی ایرانــی اســت کــه بیــش از

هســتند.

بعدظاهری،خودنمایــی مــی کنــد.

مراســم بیست و هفتم ماه
مبارک رمضان در ایران

در ادامــه ایــن نشســت صدیقــه فاتــح
بــه بیــان مــواردی از مراســم بیســت و
هفتــم مــاه مبــارک رمضــان در ایــران
پرداخــت و گفت:بیســت و هفتمیــن
روز مــاه مبــارک رمضــان مصــادف
بــا کشــته شــدن یاقصــاص قاتــل
حضــرت علــی (ع)و در بــاوری دیگــر

رمضان در تاجیکستان

معصومــه رخشــا گفت:یکــی از ایــن
مناســبت هــا ،مــاه رمضــان اســت.در
تاجیکســتان هــر ســال مــاه رمضــان
را همــراه بــا آیینهــای ویــژهای گرامــی
مــی دارنــد .برخــی از ایــن آییــن هــا
شــامل خوانــدن نمــاز تراویــح ،رب
منخوانــی ،شــب قــدر ،عیــد گــردک
و عیدگشــتک اســت.
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اســتاندار تهــران گفــت۳۹ :

گوناگــون هماهنــگ میکننــد .وی افــزود :در جریــان

بزا در حــوزه
نقطــه آســی 

بارشهــای اخیــر در اســتان تهــران پیشبینیهــای

انســداد مســیلها در ســطح

اداره کل هواشناســی اســتان ،هشــدارهای بهموقعــی

اســتان تهــران شناســایی

را بــر اســاس رصــد دادههــای خــود اعــام کــرد و

شــده و در حــال حاضــر رفــع ایــن انســداد و مقابلــه

همیــن امــر ســبب شــد تــا بــا تجهیــز دســتگاههای

بــا ســاخت و ســازهای غیرمجــاز در دســتور کار قــرار

مختلــف نســبت بــه مواجهــه بــا ســیالب اقــدام کنیــم.

گرفتــه اســت .بــه گزارش ایســنا ،انوشــیروان محســنی

وی در ادامــه ایــن مراســم اظهــار کــرد :هواشناســی

پندپــی در آییــن تکریــم و معارفــه مدیـران کل ســابق

علــم جدیــدی اســت کــه در حوزههــا و ابعــاد مختلــف

و جدیــد اداره هواشناســی اســتان ته ـران اظهــار کــرد:

اقتصــادی ،اجتماعــی ،زیســتمحیطی و توســعه

ســازمان هواشناســی کشــور بــه دلیــل پیشبینیهــای

پایــدار از اهمیــت بســیار باالیــی برخــوردار اســت .تنهــا

دقیــق و کارشناســی در جریــان ســیل اخیــر ســبب

مشــکل مــا در بارشهــای اخیــر کشــور ایــن بــود کــه

شــد تــا شــاهد کاهــش بودجــه آســیبها و تلفــات

امــکان پایــش ســاعت و مــدت بارشهــا در یــک بــازه

در اســتانهای مختلــف باشــیم .وی بــا بیــان اینکــه

زمانــی مشــخص را نداشــتیم .اســتاندار تهـران در پایان

بــه همیــن دلیــل ایــن ســازمان بســتری از اعتمــاد و

گفــت :از زمــان اعــام آمادهبــاش در  ۵فروردیــن مــاه

اطمینــان را در کشــور فراهــم کــرده اســت ،تصریــح

امســال ،اداره کل هواشناســی اســتان ته ـران از جملــه

کــرد :تمــام دســتگاهها اقدامــات خــود را بــا دادههــا

دســتگاههایی بــود کــه بــا حضــور فعاالنــه و ارائــه

و پیشبینیهــای ایــن ســازمان در حوزههــای

دادههــای دقیــق ،ورود بــه هنــگام داشــت.

بــرای نخســتین بــار در
تاریــخ بشــر ،از مــرز

جــذب میکننــد .خشــکیها و دریاهــای موجــود در

 415 ppmعبــور کــرد .بــه گــزارش روز دوشــنبه

زمیــن گرمــا را جــذب و آزاد میکننــد و ایــن گرمــا

گــروه علمــی ایرنــا ،بشــر در شــتاب خــود بهســوی

در مولکولهــای دیاکســید کربــن بــه دام میافتــد.

ســقوط زیســتمحیطی ،رکــورد جدیــدی بــه ثبــت

در واقــع ایــن مولکولهــا همچــون آجرهــای یــک

رســانده اســت .در همیــن هفتــهای کــه گذشــت

شــومینه عمــل کــرده کــه حتــی پــس از خامــوش

گزارشــی منتشــر شــد کــه نشــان م ـیداد دس ـتکم

شــدن آتــش نیــز از خــود گرمــا متصاعــد میکننــد.

یکمیلیــون گونــه جانــوری بــه لطــف فعالیتهــای

گازهــای گلخانــهای بــه حفــظ دمــای الزم بــرای

انســانی و آزاد شــدن دیاکســید کربــن کــه محصــول

اســتمرار حیــات کمــک میکننــد امــا بــاال رفتــن

جانبــی توســعه اقتصــادی اســت ،در معــرض خطــر

بیــش از انــدازه دمــا میتوانــد کل اکوسیســتم مــا را

انقــراض قــرار دارنــد .حــال ،حســگرهای پایــگاه

تحــت تأثیــر قــرار دهــد.

تحقیقاتــی مانوئــا لــوآ ( )Manua Loaوابســته بــه

از طــرف دیگــر ،قابلیــت دیاکســید کربــن در جــذب

آژانــس ملــی اقیانوســی و جــوی نشــان دادهانــد کــه

طولموجهایــی از انــرژی گرمایــی کــه دیگــر گازهــا

غلظــت دیاکســید کربــن موجــود در جــو زمیــن برای

از آن عاجزنــد ،باعــث میشــود تــا بیــش از هــر گاز

نخســتین بــار در طــول تاریــخ بشــریت از مــرز ppm

دیگــری اثــر گلخان ـهای را تشــدید کنــد.

و علــوم جــوی ،عبدالوهــاب مقصودلــو عضــو
هیــات علمــی پژوهشــگاهو مجــری برنامــه
علمــی پایــش ســواحل ،بــا بیــان ایــن خبــر
گفــت :طــی نمونــه بــرداری هــای انجــام
شــده در پنجمیــن گشــت کاوشــگر خلیــج
فــارس کــه در عمــق نزدیــک بــه  90متــری
در بخــش غربــی تنگــه هرمــز انجــام شــد،
گونــه ای از مرجــان هــای منــزوی بنــام
Cynarina lacrymalis بــا تراکــم بــاالی
 300-200عــدد در متــر مربــع در زیســتگاه
شــنی صدفــی مشــاهده شــد کــه پیشــتر در
خلیــج فــارسگــزارش نشــده بــود.
وی اظهــار داشــت :گونــه هــای مرجــان
منــزوی متعلــق بــه مرجــان هــای ســخت
هســتند کــه بــر خــاف آبســنگ هــای
مرجانــی ،ریــف یــا صخــرهتشــکیل نــداده
و زندگــی کلنــی ندارنــد.مقصودلــو ضمــن
بیــان اینکــه پراکنــش ایــن گونــه در منطقــه
اقیانــوس هنــد و آرام غربــی بــوده و از
محــدوده بیــن کشــندی تــا زیــر کشــندیو
اعمــاق  400متــر حضــور دارد ،تصریــح کــرد:
ســوابق ایــن گونــه از دریــای ســرخ و خلیــج
عــدن ،اندونــزی ،ژاپــن و شــرق اســترالیا
گــزارششــده امــا ایــن اولیــن گــزارش از
حضــور ایــن گونــه در محــدوه تنگــه هرمــز و
در تراکــم بــاال اســت.

حفاظــت از گونــه مشــاهده شــده بــر مبنــای
رده بنــدیمرکــز بیــن المللــی حفاظــت از
طبیعــت (IUCN) گونــه ای نزدیــک بــه
د (near threatened) اســت ،افــزود:
تهدیـ 
گونــه هــای «نزدیــکبــه تهدیــد» بــه معنــی
در معــرض خطــر قــرار دارنــد ،نیســت بلکــه
نیــاز بــه توجــه و حفاظــت بیشــتر در آینــده
دارنــد .بنابرایــن ضــروری اســتضمــن
توجــه و حفاظــت بیشــتر در آینــده جمعیــت
آن ســاالنه بررســی شــود.

آب ومنابع طبیعی مجلس با بیان اینکه مشـکالت عشـایر

گزارش

مسـتثنی از مشـکالت روستاییان نیست تاکید کرده عشایر
بطـور تقریبـی در کنـار روسـتاها زندگـی میکننـد بنابرایـن
بـرای بهبـود وضعیـت عشـایر میبایسـت امکانـات رفاهی

بـا توجـه بـه بارشهـای متوالـی در سـال جـاری بـه ویـژه
دو مـاه اخیـر کـه سـبب رویـش مراتـع طبیعـی و علفزارها
در سـطح گسـترده در مناطـق مختلـف کشـور شـد بـه نظر
میرسـد ایـن امـر زنـگ خطـر کشـیدن زبانههای آتـش را
در مناطـق پر پوشـش عشـایری کـه در محدوده چـرای دام

روسـتاییان نیز بیشـتر شـود.

خطر آتشسوزی مراتع کشور
را تهدید میکند

چهاردهـم مـاه جـاری بـود کـه روزبه اجاللـی ،معـاون امور

سـاکن هسـتند را بـه صـدا درآورده اسـت.
ایـن موضـوع تـا آنجـا حائـز اهمیـت قـرار گرفتـه کـه اخیر ًا
علـی بختیـاری ،نماینـده مـردم گلپایـگان و خوانسـار در

تلقـی میشـود.

محدویـت چـرای دام در مناطق پر پوشـش

خطرزاست

بـه گفتـه بختیـاری بـا توجـه بـه بارشهـای مناسـب
خوشـبختانه علوفـه در سـطح جنگلهـای و مراتـع بسـیار

علــی

کشــاورزی ،آب و منابــع طبیعــی مجلــس

دام در برخــی مراتــع کــه بــه علــت بــاران

خطر آتشسوزی در کمین م

و مراتــع وجــود دارد.

عضو کمیسیون کشاورزی  ،آب و منابع طبیعی مجلس :مح

شــورای اســامی معتقــد اســت اگــر چ ـرای
پــر پوشــش شــده انــد عملیاتــی نشــود،

امــکان بــروز آتــش ســوزی در جنگلهــا

زیـاد اسـت بنابرایـن سـازمان محیط زیسـت نبایـد با وضع
محدودیتهـای نابهجـا مانـع چـرای دام عشـایر شـود.
آنطـور که بختیـاری گفته اگر چـرای دام در برخی مراتع که
بـه علـت بـاران پر پوشـش شـدهاند عملیاتی نشـود ،امکان
بـروز آتش سـوزی در جنگلها و مراتع وجـود دارد.
وی در ادامـه میگویـد« :بـا توجـه بـه تجربـه ای کـه در
زمینـه عشـایر دارم ،ایـن مطلـب را بیان میکنم کـه در طول
سـالهای متمـادی هـر زمانی کـه اراضـی جنگلهـا ومراتع به
عشـایر سـپرده اسـت از آن محافظـت و پاسـداری شـده
اسـت بنابرایـن سـخت گیریهـای بیـش از حـد سـازمان
منابـع طبیعـی بـرای جلوگیـری از چـرای دام عشـایر هیچ
گونـه ضرورتـی نـدارد ».ایـن عضـو کمیسـیون کشـاورزی،

مراتـع سـازمان جنگلهـا ،مراتـع و آبخیـزداری کشـور در
نشسـت هماهنگـی و برنامهریـزی مشـترک مدیریـت چرا
و کنتـرل دام اسـتان البـرز بـا اسـتانهای همجـوار شـامل
اسـتانهای مازنـدران ،مرکزی ،تهـران و قزوین ،گفت :نزول
رحمت الهی موجب شـده تا در مراتع کشـور شـاهد انباشت
علوفـه زیـاد باشـیم .از سـوی دیگـر خطر آتش سـوزی نیز
در مراتـع افزایـش یافته بـه طوری که حتی یک ته سـیگار
میتوانـد باعـث آتـش سـوزیهای بزرگی شـود.
اجاللـی از راههـای پیشـگیری از نابـودی مراتـع را چـرای
فشـرده دام و برداشـت دسـتی علوفـه در این مراتـع عنوان

تقدیر استانداری و محیط زیست از بنادر و
دریانوردی هرمزگان
در راســتای انجــام طــرح هــای مدیریــت

ایــران ،تحویــل و نابــود کــردن ایــن مــاده آالینــده یکــی

انتقــال

از چالــش هــای مهــم ســازمان حفاظــت محیــط زیســت

ترانســفورماتورهای آالینــده صنعتــی بــه خــارج

محســوب مــی شــود کــه بــرای نخســتین بــار در اســتان،

از ایــران ،اداره کل بنــادر و دریانــوردی هرمــزگان از ســوی

انجــام طــرح هــای مدیریــت اصولــی پســماندهای ویــژه

معــاون عمرانــی اســتانداری و مدیــرکل حفاظــت محیــط

توســط اداره کل بنــادر و دریانــوردی هرمــزگان بــه همیــن

زیســت ایــن اســتان بــا دریافــت دو لــوح جداگانــه مــورد

منظــور انجــام شــده اســت .روغــن آســکارل مــورد اســتفاده

تقدیــر ویــژه قــرار گرفــت .بــه گــزارش تیننیــوز بــه نقــل

در ترانســفورماتورها از ســال  ۱۹۷۸در جهــان ممنــوع شــد

از روابــط عمومــی اداره کل بنــادر و دریانــوردی هرمــزگان،

و تمامــی کشــورهای دنیــا ملــزم بــه نابــود کــردن ایــن

ایــن تقدیــر بــه پــاس اقدامــات صــورت گرفتــه از ســوی

پســماندهای صنعتــی هســتند« .پلــی کلرینــه بــی فنیــل

مجموعــه بنــادر و دریانــوردی اســتان هرمــزگان بــرای

( » )PCBsترکیــب هــای شــیمیائی هســتند کــه در

انتقــال ترانســفرماتورهای( دســتگاه مبــدل بــرق) حــاوی

گذشــته بــه عنــوان یــک مــاده افزودنــی بــه روغنهــای

روغــن بســیار ســمی آســکارل (روغــن نســوز و خنــک

صنعتــی مــورد اســتفاده قــرار مــی گرفــت تــا خــواص و

اصولــی

پســماندهای

ویــژه

و

بختیــاری،

عضــو

کمیســیون

کننــده) بــه خــارج از ایــران و یکــی از کشــورهای اروپایــی

عملکــرد روان کننــده هــا بهبــود یابــد .امــا ایــن دســته

انجــام گرفــت کــه پــس از طــی شــدن یــک فرآینــد زمانبــر

از مــواد ،ترکیبــات مقــاوم و زیســت تخریــب ناپذیــری

توســط یــک شــرکت صالحیــت دار عملیاتــی شــد.

هســتند کــه مــی تواننــد آثــار زیــان بــاری بــر ســامت

بــه دلیــل نبــود مراکــز مناســب خدمــات دهنــده در داخــل

انســان و محیــط زیســت داشــته باشــند.

کـرد و گفـت :ایـن امـر میتوانـد از خطـر بالقـوه بکاهد.وی

نیازمنـد تجدیدنظـر اسـت .اجاللی افـزود :در شهرس

جمـع آوری بـذر را یکـی دیگـر از فرصتهـا از ایـن نعمـت

تلاش شـود یک طـرح مرتعـداری تلفیقی الگویی

الهـی دانسـت و افـزود :غنـی شـدن مراتـع کشـور فرصتـی

باشـند و اگـر یک طرح موفق باشـد بقیه میتواننـد

بـرای جمـع آوری بذور اسـت که باید آن را از دسـت ندهیم.

عنـوان الگو اسـتفاده کننـد.وی با بیان اینکـه حضور ن

معـاون امـور مراتـع سـازمان جنگلهـا و مراتـع کشـور در

در طرحهـای مرتـع داری ضروری اسـت ،گفت :اسـت

خصـوص برداشـت گیاهـان دارویـی ،خوراکـی و صنعتـی

فنـاوری در کنتـرل دام ضـروری اسـت زیـرا باعث می

نیـز هشـدار داد و اظهار داشـت :بـرای برداشـت این گیاهان

سـرعت عمـل باالتـر و هزینههـا کاهـش یابد.

بایـد قـرارداد بـا بهـره برداران منعقد شـود تا شـاهد تخریب

اجاللـی بـه موضوع باج مرتع نیز اشـاره کرد و اظهار د

از مواهـب نباشـیم .وی دربخـش دیگـری از سـخنانش

اجاره مرتع بسـیار حساسـیت زا شـده به طوریکـه د

بـه مشـکالت مرتعـداری کشـور اشـاره کـرد و بیان داشـت:

وزیـر جهـاد کشـاورزی از مراتع ،عشـایر خواسـته ای

واگـذاری مراتـع بـه بهـره بـرداران در قالب قـرارداد دوسـاله

میکننـد کـه از آنهـا بـاج گرفته میشـود و بایـد در خ

جمعیت پلنگ در مازندران رو به افزایش است
مدیــرکل محیــط زیســت مازنــدران بــا بیــان

میــدان شــوند و خوشــبختانه ایــن اتفــاق مبــارک در حــال

اینکــه حــال حیــات وحــش اســتان خــوب

حاضــر رخ داده اســت .مدیــرکل محیــط زیســت مازنــدران

اســت گفــت :بــه عنــوان نمونــه ،جمعیــت

بــا عنــوان اینکــه ببــر مازنــدران منقــرض شــده اســت

پلنــگ مازنــدران خــوب و رو بــه افزایــش

گفــت :وضعیــت گونــه پلنــگ و خــرس مطلــوب اســت و

اســت.

گزارشهــای مردمــی و تصاویــر دریافتــی توســط محیــط

حســینعلی ابراهیمــی کارنامــی در گفتگــو بــا خبرنــگار مهــر

بانــان و تشــکلها نشــان میدهــد کــه جمعیــت ایــن

بــا اشــاره بــه وضعیــت مطلــوب حیــات وحــش در اســتان

گونههــا خــوب اســت و ســنین مختلــف آن در اســتان

اظهــار داشــت :بــا توجــه بــه کشــفیات و برخوردهــای

زیســت میکننــد.

قاطعــی کــه بــا متخلفــان در حــال انجــام بــوده ،وضعیــت

وی بــا اظهــار اینکــه حیــات زیســتمندان وابســته بــه حیــات

حیــات وحــش در اســتان خــوب اســت .وی بــا اشــاره بــه

زیســتگا هها اســت تصریــح کــرد :همیــن کــه جلــوی

مشــارکت مــردم در صیانــت از محیــط زیســت تصریــح

اجــرای برخــی پروژههــای عمرانــی در مناطــق حســاس

کــرد :مــردم در برخــی از مناطــق از جملــه ســوادکوه

گرفتــه شــد ایــن وضعیــت بــه حیــات وحــش در اســتان

پیشــنهاد داد کــه منطقــه آنــان جــزو مناطــق شــکارممنوع

کمــک کــرده اســت.

محســوب شــود و در بســیاری از جاهــا مــردم مــا را ملــزم

وی اجــرای طــرح تنفــس جنــگل را نیــز در بهبــود وضعیــت

کردنــد کــه حتــی پروانــه شــکار نیــز صــادر نکنیــم و ایــن

حیــات وحــش در اســتان مطلــوب برشــمرد و گفــت:

امــر جــای خرســندی دارد .ابراهیمــی ادامــه داد :بــرای

بــا اجــرای ایــن طــرح ،وضعیــت زیســتگا ههای حیــات

حفاظــت محیــط زیســت تنهــا بــه نیــروی محیــط بــان

وحــش امــن شــده اســت.

جدیـد هـ

فعال اس

بـه گـزارش

هواشناسـی
در شـمال
ارتفاعـات

موقـت هم

شـرکت مد

هـای کشـ

مشـابه سـ

بـه میانگیـ

درصـد رش
شـود و تا

نمیتــوان اکتفــا کــرد و نیــاز بــود تــا مــردم نیــز وارد

اصلـی شـ

تبدیل طالی کثیف به طاعون سیاه در
محمودآباد؟!

زبالــه ماننــد شمشــیر دولبــه اســت ،مــی تــوان بــا مدیریــت

بازیافــت انجــام مــی دهند،گفــت :اجــرای هــر چــه بهتــر

درســت از آن طــای کثیــف اســتخراج کــرد و بــا یــک تیــر

موضــوع تفکیــک زبالــه بایــد بــا همــکاری شــهروندان،

دو نشــان زد امــا اگــر فرصــت ســوزی و ســو مدیریــت هــا

شــهرداری و دهیــاری هــا بــه صــورت متحــد و در کنــار

بــر آن غلبــه کنــد تبدیــل بــه طاعونــی مــی شــود کــه تــر و

یکدیگــر پیــش بــرود.

خشــک را بــا هــم مــی ســوزاند ،حــال حکایــت محمودآبــاد

ایــن فعــال محیــط زیســت خاطرنشــان کــرد :آمــوزش

قصــه فرصــت ســوزی هاســت،قصه پــر غصــه ای کــه روزی

هــای الزم و کارآمــد ،آمــاده ســازی بســتر ،تجهیــزات و

اگــر دیــر شــود تهدیــدی جــدی بــرای ســامت مردمــان و

مشــارکت از جملــه مــوارد مــورد نیــاز بــرای ایــن مســاله

محیــط زیســت ایــن دیــار خواهــد شــد.

اســت ،بایــد گفــت مــردم نیمــه دیگــر ایــن مســاله

شــاهین دهســتانی فعــال محیــط زیســتی در گفــت و

پســماند هســتند و تــا فرهنــگ تفکیــک از مبــدا در منــازل

گــو بــا ایســنا مازندران،بــا بیــان اینکــه شــهروندان

جــا نیفتــد نمــی تــوان ایــده آلــی بــرای مدریــت ایــن

محمودآبــادی بــه صــورت مســتقیم بــا نحــوه کنتــرل و

موضــوع در نطرگرفــت.

مدیریــت پســماند در ارتبــاط هســتند ،اظهــار کــرد :عمــده

وی در ادامــه ناکارآمــدی برخــی مدیــران شــهری و

تولیــدات زبالــه مرتبــط بــا مصــارف خانگــی بــوده و قطعــا

روســتایی شهرســتان محمودآبــاد را کــه نتیجــه انتخــاب

کنتــرل آن در منــازل مــی توانــد کمــک شــایانی بــه نحــوه

متعصبانــه و غیــر حرفــه ای بــوده را از دیگــر چالــش هــای

مدیریــت پســماند شــهری کنــد.

مهــم دانســت و افــزود :مدیریــت روســتایی و شــهری از

وی تصریــح کــرد :بــه صــورت ســاالنه مبالــغ هنگفتــی از

ارکان اصلــی و جدانشــدنی توســعه اســت زیــرا در نبــود

ســهم شــهروندان در محمودآبــاد بابــت مدیریــت پســماند

مدیریــت ســازماندهی شــده و کارآمــد در نواحــی شــهری

هزینــه مــی شــود ،پــس بــا در نظــر گرفتــن مدیریــت

و روســتایی برنامــه هــای توســعه ای نیــز بــا مشــکالت

شــهری درســت مــی تــوان از هزینــه هــا کــم کــرد تــا

مواجــه خواهــد شــد.

تفکیــک زبالــه از مبــدا بــه صــورت دقیــق و اســتاندارد

دهســتانی بــا تاکیــد بــر اینکــه در حــال حاضــر مدیریــت

اجــرا شــود تــا ســرمایه عظیمــی بــه چرخــه مصــرف

شــهری و روســتایی در برخــی نقــاط ایــران بــا مســائل

بازگردانــده شــود.

و مشــکالتی مواجــه بــوده کــه نیازمنــد توجــه جــدی

دهســتانی بــا اشــاره بــه اینکــه امــروزه کشــورهای پیشــرفته

مســئولین اســت ،یــادآور شــد :الگــو گرفتــن از روش مشــق

اروپایــی ســرمایه گــذاری ویــژه ای بــر روی موضــوع

شــب و یــا بــه عبارتــی هــر چــه پیــش آمــد خــوش آمــد

عکس :ایسنا

ادامــه بــا اشــاره بــه ایــن مطلب کــه وضعیت

طبیعــی ب ـرای جلوگیــری از چ ـرای دام عشــایر هیــچ گونــه ضرورتــی نــدارد.

عکس :ایسنا

مجــری برنامــه علمــی پایــش ســواحل در

تقدیر

عمومــی پژوهشــگاه ملــی اقیانوس شناســی

جنگلهــا و مراتــع وجــود دارد .بنابرایــن ســخت گیریهــای بیــش از حــد ســازمان منابــع

منابع طبیعی

فــارس کشــف شــد.
بــه گــزارش روز دوشــنبه ایرنــا از روابــط

کــه بــه علــت بــاران پــر پوشــش شــدهاند عملیاتــی نشــود ،امــکان بــروز آتــش ســوزی در

بارندگی

منــزوی (مرجــان فنجانــی) در خلیــج

ترددشــان تلقــی میشــود .آنطــور کــه بختیــاری گفتــه اگــر چــرای دام در برخــی مراتــع

عکس :مهر

موجــود در جــو زمیــن،

زیســتگاه هــای اصلــی مرجــان هــای

محدودیتهــای بیشــمار ســازمان محیــط زیســت مانــع اساســی در مســیرهاى عبــور و

محیط زیسـت مانع اساسی در مسـیرهاى عبور و ترددشان

از آن رو اهمیــت دارد کــه مولکولهــای آن گرمــا را

کاوشــگر خلیــج فــارس ،یکــی از

یکــی از مشــکالت اساســی عشــایر ،چ ـرای دامهــای ایــن اقشــار زحمتکــش اســت چراکــه

زحمتکـش اسـت چراکه محدودیتهای بیشـمار سـازمان

غلظــت دیاکســید کربــن

در پــی پنجمیــن گشــت تحقیقاتــی

آسیب به محیط زیست از جمله آنهاست.

بــه گفتــه علــی بختیــاری ،نماینــده مــردم گلپایــگان و خوانســار در مجلــس شــورای اســامی

از مشـکالت اساسـی عشـایر ،چـرای دامهـای ایـن اقشـار

افزایــش غلظــت دیاکســید کربــن در جــو زمیــن

کشف مرجانهای
منزوی درخلیج فارس

شیمیایی ،سبب بروز حوادث و وقایع تلخ و جبران ناپذیری میگردد که خسارات مالی و جانی و نیز

ملـت دربـاره وضعیـت عشـایر در کشـور گفتـه اسـت یکی

 415عبــور کــرده و بــه  ppm415.26رســیده اســت.

خبر

در جاده قزوین-رشت خبر داد .مهدیخانی افزود :کوتاهی شرکتهای تولید و توزیع کننده مواد

مجلـس شـورای اسلامی در گفتوگـو بـا خبرگـزاری خانه

افزایش بیسابقه غلظت دیاکسید کربن
موجود در جو زمین
آالیندگی

پ
یامک شما را درباره
ای
ن
صفحه می خوانیم

مدیرکل مدیریت بحران استان قزوین از واژگونی کامیون حامل مواد شیمیایی غیر استاندارد

021-88019846

شناسایی  ۳۹نقطه آسیبزا در حوزه انسداد
مسیلها در تهران
مسیلها

10003432117834

حمل غیر استاندارد مواد شیمیایی در قزوین حادثه آفرید

و عــدم خالقیــت در برخــی مدیــران از جملــه مــوارد و

بــه وضعیــت بحرانــی جمــع آوری زبالــه رســیده بودیــم کــه

نمای

چالــش هــای جــدی بــرای یــک منطقــه خواهــد بــود.

بــا برگــزاری جلســات متعــدد مســئولین شــهر بــا مدیــران

تفح

مهمترین چالش محمودآباد زباله اســت

محســن صالحــی عضــو شــورای شــهر محمودآبــاد در گفــت

و گــو بــا ایســنا مازنــدران ،بــا بیــان اینکــه مهــم تریــن
چالشــی کــه امــروز شهرســتان محمودآبــاد درگیــر آن بــوده
مشــکل زبالــه اســت ،اظهــار کــرد :طــی مدتــی شهرســتان
آمــل زبالــه هــای شــهر محمــود آبــاد را قبــول نکــرده و مــا

آمــل منجــر بــه ایــن شــد تــا دوبــاره زبالــه هــا بــه منطقــه

ســ

عمــارت آمــل منتقــل شــود .وی بــا اشــاره بــه اینکــه

بــه

روزانــه  ۶ســرویس زبالــه بــه ایــن منطقــه بــرده مــی

جلس

شــود امــا ایــن موضــوع مقطعــی اســت ،تصریــح کــرد:

نمای

نداشــتن زمیــن مناســب و تهیــه زبالــه ســوز از جملــه

حفا

مــواردی اســت کــه بــا تهیــه آن مــی تــوان چالــش هــای

کــر

زبالــه را کمتــر کــرده و آن را از بیــن بــرد.

 ۲هکتار از اراضی شهرستان صومعه سرا رفع تصرف شد

پیام
زیست

10003432117834

رئیس اداره حفاظت محیط زیست صومعه سرا از رفع تصرف  ۲هکتار از اراضی روستای سیاه کیشیم درروستای

پ
یامک شما را درباره
ای
ن
صفحه می خوانیم

چمثقال این شهرستان خبر داد .علی اصغرآزاد اظهار داشت :طی عملیات یگان های حفاظت محیط زیست بیش
از  ۲هکتارو۴۰۰متر از اراضی سیاه کیشیم درروستای چمثقال که متصرف از آنها بهره برداری زراعی می کرد ،رفع

021-88019846

تصرف شد.

عضو کمیسیون

کشاورزی ،آب

و منابع طبیعی
مجلس شورای

اسالمی با بیان
اینکه مشکالت

عشایر مستثنی از

مشکالت روستاییان

نیست تاکید کرد:

عشایر بهطور تقریبی

در کنار روستاها
زندگی میکنند

وضعیت عشایر

میبایست امکانات

رفاهی روستاییان

نیز بیشتر شود.

محدوده چرای دام عشایر

حدوده چرای دام در مناطق ُپرپوشش ،خطرآتش سوزی را دربردارد.
بـاج مرتع برخورد مناسـبی صـورت گیرد.

ایـم .اجاللـی ادامـه داد :در البـرز مشـکل مراتـع شـورایی را

داشـته

وی بـه تکمیـل ممیزی مراتع اسـتانها تاکید کـرد و گفت:

داریـم کـه راهگشـا بـرای مراتـع شـورایی طـرح مرتعـداری

از آن به

هنـوز در برخـی اسـتانها سـطح مراتـع ممیزی نشـده و تا

اسـت .در ایـن نشسـت فرماندهـان یـگان حفاظـت ادارات

ناظرین

پایـان سـال جـاری ممیزیها باید تکمیل شـود.

کل منابـع طبیعی و آبخیزداری اسـتانهای تهـران ،قزوین،

تفاده از

معـاون امـور مراتع سـازمان جنگلها و مراتع به اسـتفاده از

مازنـدران و مرکـزی و نماینـدگان آبخیـزداری این اسـتانها

یشـود

تشـکلهای صنفی ،همیاران طبیعت و سـمنها اشـاره کرد

حضور داشـتند.

سـتانها

و افـزود :در بحـث کنتـرل کـوچ و مدیریت مراتع در اسـتان

داشـت:

البـرز انجمـن صنفی مرتعداران فعالیـت خوبی دارد.

در بازدید

وی افزود :طبق قانون وظیفه داشـتیم بعد از دو سـال برای

ی مطرح

تمـام مراتـع طرح تهیه کنیم و پروانه چـرای مدارک موقتی

خصوص

تعییـن تکلیـف قانونی شـود کـه تاکنون به نتیجه نرسـیده

افزایـش خطـر آتشسـوزی مراتـع بـا گـرم
شـدن هـوا

در مردادمـاه  96نیـز فردیـن حکیمـی ،سرپرسـت اداره کل

حفاظـت محیـط زیسـت اسـتان البـرز در گفتوگو بـا ایرنا

میـزان بارندگـی هـای کشـور از ابتـدای مهـر

ارومیـه ،فلات مرکـزی ،مـرزی شـرق و قره قـوم دارد .بر اسـاس

گذشـته تا  21اردیبهشـت امسـال بـا 114درصد

ایـن گـزارش ،میانگیـن حجم بـارش ها در حوضـه خلیج فارس و

رشـد در حالـی بـه  321.6میلـی متـر رسـید

دریـای عمـان  526.4میلـی متر بود که نسـبت به میانگین سـال

کـه بارندگـی هـا ادامـه دارد و سـامانه بارشـی

آبـی پارسـال ( 206.3میلـی متـر) از  155درصـد رشـد برخـوردار

ـم تـا فردا ( سـه شـنبه ) در نقـاط مختلف کشـور

بـوده اسـت و نسـبت به میانگیـن دوره  50سـاله ( )348.9رشـد

سـت.

 51درصـدی دارد .بـر اسـاس ایـن گـزارش ،میانگیـن حجم بارش

ش گـروه اقتصـادی ایرنـا ،بـر اسـاس اعلام سـازمان

هـا در حوضـه دریـای خـزر در سـال آبـی جـاری  494.7میلیمتر

ی فعالیت سـامانه بارشـی مزبور روز گذشـته (یکشنبه)

گزارش شـد که نسـبت به میانگین دوره مشـابه پارسال ()314.7

شـرق آذربایجـان شـرقی ،شـمال خراسـان رضـوی و

حـدود  57درصـد رشـد را نشـان مـی دهـد .میانگین بـارش های

کرمـان با رگبار بـاران ،گاهی رعدوبرق و وزش باد شـدید

ایـن حوضـه آبـی کشـورمان در دوره درازمـدت  332.9میلـی متر

مـراه بـود .تـازه تریـن گـزارش دفتـر مطالعـات پایه آب

بوده اسـت که با رشـدی 49درصدی همراه شـده اسـت .میانگین

دیریـت منابـع آب ایـران نشـان مـی دهد حجـم بارش

حجـم بـارش ها در حوضـه دریاچه ارومیه نیز در سـال آبی جاری

ـور از ابتـدای سـال آبـی جـاری تاکنون نسـبت بـه دوره

 471.4میلی متر بود که نسـبت به میانگین دوره مشـابه پارسـال

ـال آبـی گذشـته ( 150.1میلیمتـر) 114درصد و نسـبت

( )355.4حـدود 33درصدرشـد و نسـبت بـه میانگیـن دوره 50

ـن دورههای مشـابه درازمـدت ( 224.9میلـی متر) 43

سـاله ( )296.2از رشـدی  59درصـدی برخـوردار بود.

پایان شـهریور سـال بعد ادامه دارد .کشـور ما  6حوضه

 287.7میلـی متـر بـود کـه رشـد  64درصـدی بـرای آن گـزارش

ـامل دریـای خزر ،خلیـج فـارس ،دریای عمـان ،دریاچه

شـده است.

چالشهـا ،حفاظـت از جنگلهـا و مراتـع اسـت.

پرندگان

حکیمـی افـزود :بـا توجـه بـه نقش مهمـی کـه جنگلها و
مراتـع در کاهـش آلودگـی هـوا و جـذب گازهـای سـمی و
آالینـده دارنـد ،با نابـودی و تخریـب آنها موجـودات زنده
زمیـن در معـرض نابـودی قـرار میگیرنـد .وی گفـت :این
منابـع دارای ارزشهـای غیرقابـل انکار اقتصادی و زیسـت
محیطـی در حیـات انسـانها و کارکردهـای چنـد جانبه در
زمینـه حفاظـت منابـع پایـه آب و خـاک ،افزایـش سـطح
آبهـای زیرزمینـی ،کنتـرل آلودگی هوا ،تعدیـل آب و هوا،
تولیـد محصـوالت دارویـی ،خوراکـی ،تولیـد علوفـه بـرای
تغذیـه دام و ...هسـتند و ایـن موضـوع بر کسـی پوشـیده
نخواهـد بود.
حکیمـی افـزود :به رغم ارزش زیـاد منابع طبیعی ،افزایش
روزافـزون جمعیت و گسـترش شـهرها و روسـتاها ،نیاز به
تامیـن مـواد غذایـی ،مصـارف سـوختی ،تغییـر کاربـری
اراضـی زراعـی و افزایش سـطح زیر کشـت ،زمینـه نابودی

مراقبــت و تیمــارداری تحویــل نمایندگــی حفاظت محیط زیســت شهرســتان شــد.
وی گفــت :ایــن پرنــده بعــد از تیمــار و مراقبــت در طبیعــت رهاســازی خواهد شــد.

در کمتریـن مـدت زمـان ،مسـاحت زیـادی از منابـع نابود
و بـه زمینهـای لخـت و عـاری از پوشـش گیاهـی تبدیل
میشـوند .سرپرسـت اداره کل حفاظـت محیـط زیسـت
البـرز افـزود :بـا از بیـن رفتـن و تخریـب پوشـش گیاهـی
در مناطـق آتـش گرفتـه مورد حریق ،آسـیب و از بین رفتن
حاصلخیـزی خـاک و ایجـاد زمینههـای فرسـایش در آن،
خسـارت بـه گردشـگاههای طبیعـی و از بیـن رفتـن آنها،
آسـیب رسـیدن بـه محیـط زیسـت و از بین رفتـن حیات
وحـش ،تشـدید آلودگـی هـوا ،صـرف هزینههـای زیـاد و
هنگفـت بـرای اطفـای حریـق و احیـای ایـن مناطـق ،از

کشف سموم کشاورزی بدون
مجوز در فریدونکنار
سموم

سرپرســت پلیــس آگاهــی فرماندهــی انتظامــی
مازنــدران از کشــف کودهــای شــیمیایی و ســموم
کشــاورزی بــدون مجــوز در شهرســتان "فریدونکنار"

مدیــر کل دفتــر زیســتگاه هــا و امــور مناطــق ســازمان

خبــر داد .بــه گــزارش ایســنا ســید جعفــر ســاداتی

حفاظــت محیــط زیســت دربــاره شــایعاتی ماننــد ویــا

گفــت :در راســتاي اجــرای منویــات مقــام معظــم رهبــری در ســال رونــق تولیــد

ســازی ،هتــل ســازی و مجــوز تلــه کابیــن در منطقــه تنــگ

و تشــديد مبــارزه بــا قاچــاق کاال وارز ،کارآگاهــان اداره مبــارزه بــا قاچــاق کاال

تــکاب گفــت :ســازمان بــه هیــچ عنــوان اجــازه ســاخت

و ارز پليــس آگاهــی اســتان در پــي کســب خبــری مبنــی بــر اينکــه فــردی در

تلــه کابیــن را نــداده و اصــا بحــث ویالســازی و هتــل

شهرســتان فریدونکنــار بــه امــر خریــد و فــروش انــواع کــود هــای شــیمیایی

ســازی نیــز مطــرح نیســت.

فعالیــت دارد ،موضــوع را در دســتور کار خــود قــرار دادنــد .وی تصریــح کــرد:

بــه گــزارش روز دوشــنبه ایرنــا از پایــگاه اطــاع رســانی

مامــوران بــا انجــام اقدامــات پلیســی و شناســایی متهــم و محــل دپــوی

ســازمان حفاظــت محیــط زیســت ،رضــا اقتــدار در جلســه

کودهــای شــیمیایی بــا هماهنگــی قضائــی ایــن محــل را مــورد بازرســی قــرار

توجیهــی منطقــه گردشــگری تنــگ تــکاب کــه بــا حضــور

دادنــد و در نتیجــه موفــق شــدند 8 ،تــن و  825کیلوگــرم کــود شــیمیایی و

دبیــر شــورای هماهنگــی شــبکه ســازمان هــای مــردم

 279لیتــر ســموم کشــاورزی فاقــد مــدارک را کشــف کننــد.

نهــاد محیــط زیســت و منابــع طبیعــی کشــور برگــزار شــد،

به دام افتادن شکارچی متخلف

افــزود :فقــط اجــازه ســاخت  75اکــوالژ بــا ظرفیــت هــر

بیـن رفتـن میـزان زیـادی علوفـه دام ،خسـارات فراوانـی

جانوران

بـروز خواهـد کـرد .حکیمـی بـا بیـان اینکـه بـا شـروع
فصـل تابسـتان و افزایـش گرمای هـوا خطر آتشسـوزی

فرمانــده یــگان حفاظــت محیــط زیســت
سیســتان و بلوچســتان گفــت :شــکارچی
متخلــف کــه در منطقــه الر زاهــدان در حــال

مراتـع تشـدید میشـود ،افـزود :پیشبینی هواشناسـی و

شــکار بــود توســط محیــط بانــان دســتگیر شــد .بــه گــزارش ایرنــا

افزایـش دمـا بهجز هشـدارهایی کـه برای زندگی در شـهر

از روابــط عمومــی اداره کل حفاظــت محیــط زیســت سیســتان و

دارد ،بـه دلیـل احتمـال بروز خطـر آتشسـوزی در مراتع و

بلوچســتان حمیــد ریگــی روز دوشــنبه در ایــن بــاره اظهــار داشــت:

جنگلهـا نیـز بـه عنوان زنـگ خطری اسـت که بایـد مورد

طــی گشــت و کنتــرل هــای یــگان حفاظــت محیــط زیســت اســتان در

توجـه جـدی قـرار گیرد.

مناطــق اطــراف زاهــدان ،محیــط بانــان موفــق بــه دســتگیری یــک نفــر
متخلــف شــروع بــه شــکار شــدند.

متولی مشخصی برای حفظ باغهای شیراز نداریم
رئیـس کمیسـیون سلامت ،محیـط زیسـت

با غهـا روی آورنـد و بـه نگهـداری و احیـا آنهـا بپردازنـد،

و خدمـات شـهری شـورای شـهر شـیراز بـا

چـرا کـه دیگـران متولیـان تنهـا از سرسـبزی و هـوای آن

تصریـح بـر اینکـه متولـی مشـخصی بـرای

لـذت میبرنـد و در برابـر حفـظ آن احسـاس مسـئولیت

حفـظ با غهـای شـیراز نداریـم ،از باغـداران

نمیکننـد .مقیمـی بازسـازی آب انبارهـا و قنا تهـا را

شـیرازی بابـت بـی توجهیهـا و بـی مهر یهـا عذر

ضـروری دانسـت و ادامـه داد :بـا ایـن اقـدام از ذخایـر

خواهـی کـرد .به گزارش ایسـنا ،قاسـم مقیمی دوشـنبه ۲۲

آبـی بهتـر اسـتفاده میشـود و باغـداران بیشـتر از آنهـا

اردیبشـهت در هفتـاد و یکمین جلسـه کمیسـیون سلامت،

متنفـع میشـوند .وی خاطـر نشـان کـرد :در اداره طراحـی

محیـط زیسـت و خدمـات شـهری شـورای شـهر شـیراز

شـهری شـهرداری هیـچ طـرح و برنامـه ملموسـی در

بیـان کـرد :ضابطههـای حاکـم بـر باغـات جـز تخریـب و

حـوزه با غهـا دیـده نمیشـود.رئیس کمیسـیون سلامت،

خشـک شـدن با غهـا خدمـت دیگـری نکـرده اسـت .وی

محیـط زیسـت و خدمـات شـهری شـورای شـهر شـیراز بر

بـا طـرح سـوالی مبنـی بـر اینکـه شـهرداری در دو سـال

جمـعآوری علفهـای هـرز در با غهـا تاکیـد کـرد و افـزود:

گذشـته چـه طـرح و برنامـه مدونـی بـرای حفـظ با غهـای

اگـر ایـن علفهـا جمـعآوری نشـود در تابسـتان احتمـال

شـیراز و بویـژه قصـر دشـت تهیـه و اجـرا کـرده اسـت؟

آتـش سـوزی وجـود دارد .بـه گفته مقیمـی با ارائـه راهکار

گفـت :هنـوز متولـی اصلـی با غهـا در شـهرداری روشـن

بـرای جمـع آوری آ بهـای سـطحی و ایجـاد منبـع ذخیـره

نیسـت کـه آیـا سـازمان فضـای سـبز اسـت؟ سـتاد باغات

آب علاوه بـر کمـک بـه فضای سـبز ،مشـکل کمبـود آب را

اسـت؟ یـا حـوزه آبادگـری باغـات قصـر دشـت اسـت؟

نخواهیـم داشـت .وی بـا بیـان اینکـه تأمیـن آب بخـش

ایـن عضـو شـورای شـهر شـیراز تاکیـد کرد :ضروری اسـت

تصفیـه خانـه لـوکال قصـر دشـت از پیشـنهادات مقیمی در

متولیـان و مدیـران شـهرداری بـا قاطعیـت بـه تملـک

کمیسـیون بـود ،خواسـتار اعطـای مجـوز بـه باغـداران شـد.

 _۵واگــذاری مســئولیت کنوانســیون تنــوع زیســتی بــه وزارت

ینــدگان مجلــس شــورای اســامی بــا تقاضــای تحقیــق و

حــص از عملکــرد ســازمان حفاظــت از محیــط زیســت از

ـال  ۱۳۹۲تاکنــون موافقــت کردنــد.

بــا قوانیــن مرتبــط .

ه گــزارش ایســنا ،نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی در

 _۲عملکــرد معاونــت محیــط زیســت توســعه انســانی در

ســه علنــی امــروز (دوشــنبه) مجلــس تقاضــای  ۱۹تــن از

طرحهــای

زیســتمحیطی

ینــدگان را مبنــی بــر تحقیــق و تفحــص از عملکــرد ســازمان

 _۳بررســی عملکــرد ســازمان در خصــوص تعییــن حقآبــه

اظــت از محیــط زیســت از ســال  ۱۳۹۲تاکنــون را بررســی

تاالبهــا و صیانــت از تاالبهــای کشــور.

رده و در نهایــت بــا آن موافقــت کردنــد.

 _۴عملکــرد ســازمان در خصــوص واردات و کاشــت محصــوالت
تراریختــه.

در تنگ تکاب را نداده است

 05632501541موضــوع را اطــاع دهنــد.

عملکرد سازمان حفاظت از محیط زیست

محورهای تحقیق و تفحص شــامل:

محیط زیست مجوز تلهکابین

در صــورت مشــاهده حیوانــات و پرنــدگان آســیپ پذیــر و زخمــی بــا شــماره تماس

موافقت مجلس با تقاضای تحقیق و تفحص از

 _۱موضــوع بررســی انطبــاق یــا عــدم انطبــاق عملکــرد ســازمان

محیط زیست:

رئیــس حفاظــت محیــط زیســت زیرکــوه از دوســتداران محیــط زیســت خواســت

آتـش سـوزی یکـی از مهـم تریـن ،بزرگتریـن و خطرناک

ایـن منابـع ارزشـمند و حیاتـی را مـورد تهدیـد قـرارداده و

نیروهــای هالل احمر شهرســتان بــه ایــن اداره تحویل

خبرنــگار ایرنــا افــزود :ایــن پرنــده دچــار شکســتگی از ناحیــه پــا شــده بــود و برای

گوناگـون تهدیدکننـده حیـات جنگلهـا و مراتـع ،وقـوع

وی گفـت :بـه طـوری کـه همـه سـاله سـطح وسـیعی از

قطعــه پرنــده آبــزی مهاجــر از نــوع بــاکالن توســط
داده شــد .امیــر صادقــی روز دوشــنبه در گفــت و گــو با

و تخریـب ایـن منابع ملی را فراهـم آورده و در میان عوامل

تریـن عوامـل تخریـب تلقی میشـود.

رئیــس حفاظــت محیــط زیســت زیرکــوه گفــت :یــک

مدیرکل دفتر زیستگاههای سازمان

عبــارت اســت از:

جهــاد کشــاورزی علیرغــم وظایــف عرفــی و قانونــی ســازمان.

 _۱بررســی عملکــرد معاونتهــای ســازمان در چارچــوب

 _۶انتصابــات و بهکارگیــری افــراد و بررســی صالحیــت آنهــا

قوانیــن و مقــررات موضوعــه.

در چارچــوب قوانیــن و مقــررات و دســتورالعملهای ذیربــط.

 _۲عملکــرد ســازمانی در خصــوص طرحهــای اشــتغالزا،

 _۷ارزیابــی عملکــرد معاونتهــای ســازمان در انطبــاق بــا

پســماند ،ریزگردهــا و تاالبهــا.

قوانیــن و مقــررات موضوعــه.

 _۳ارزیابــی کارکــرد ســازمان در خصــوص کاهــش آلودگــی

 _۸بررســی نحــوهی نظــارت و ارزیابــی عملکــرد ادارات کل

هــوا.

اســتانها براســاس اختیــارات تفویــض شــده بــه اســتانها.

 _۴نحوهی عملکرد مدیران اســتانی سازمان.

 _۹عملکــرد ســازمان در خصــوص صــدور مجــوز طرحهــای

 _۵بهکارگیــری و انتصــاب مدیــران در مقیــاس قوانیــن و

اشــتغالزا برابــر وعدههــای مطروحــه از ســوی مقامــات

مقــررات موضوعــه.

عالیرتبــه کشــور.

علیاصغــر یوســفنژاد بــه عنــوان نماینــده متقاضیــان ایــن

 _۱۰ارزیابــی اقــدام و عمــل ســازمان در خصــوص مدیریــت

تحقیــق و تفحــص ،بیــان کــرد :نکتــه اولــی کــه وجــود دارد ایــن

پســماند زبالــه در اســتانهای شــمالی و کالنشــهرها.

اســت کــه بحــث نظــارت در مقایســه بــا بحــث قانونگــذاری گاهی

 _۱۱عملکــرد ســازمان در حــوزه کاهــش آلودگیهــای هــوای

مــورد کملطفــی قــرار میگیــرد ،در حالــی کــه بحــث نظــارت

کالنشــهرها و ســایر مناطــق آســیبپذیر.

بایــد قویتــر از قانونگــذاری انجــام شــود تــا انضبــاط اداری

 _۱۲ارزیابــی اقــدام و عمــل ســازمان در خصــوص تثبیــت

و شــفافیت حاصــل گــردد .تحقیــق و تفحــص از دســتگاههای

خــاک ،شناســایی منشــا ریزگردهــا و رفــع ایــن معضــل.

اجرایــی بــه معنــای موجگیــری نیســت ،بلکــه بــرای نشــان

 _۱۳نحــوهی فعالیــت و عملکــرد ســازمان در خصــوص

دادن ظرفیتهــا و توانمندیهــای دســتگاههای اجرایــی اســت.

برنامههــای مدیریــت حفاظــت از گونههــای معــرض تهدیــد

دســتگاههای اجرایــی بایــد از بحــث نظــارت اســتقبال کنــد .وی

حیــات وحــش.

در ادامــه تصریــح کــرد :بنــده از مخالفــت کمیســیون کشــاورزی با

 _ ۱۴ارزیابــی عملکــرد در خصــوص احــکام تکلیفــی در برنامــه

تقاضــای تحقیــق و تفحــص تعجــب میکنــم .ســازمان حفاظــت

ششــم توســعه و دیگــر قوانیــن کلیــدی ذیربــط.

از محیــط زیســت مســائل و مشــکالتی دارد و مجلــس شــورای

ســواالت فرعــی مطــرح شــده در خصــوص تحقیــق و تفحــص

اســامی بایــد بــه آن کمــک کنــد.

اکــوالژ  4نفــر داده شــده اســت و بــه هیــچ عنــوان بحــث
ویــا ســازی و هتــل ســازی نیســت و صاحبــان ایــن
منطقــه نیــز ایــن شــروط را قبــول کــرده انــد.
وی اظهارداشــت :آن چیــزی کــه در رابطــه بــا تنــگ تــکاب
صحبــت مــی شــود ،خیلــی فراتــر از چیــزی اســت کــه
در واقــع اتفــاق افتــاده ،در ایــن منطقــه بعــد از اســتعالم
ســازمان محیــط زیســت مشــخص شــد کــه پــروژه در
مســتثنیات  32هکتــاری در اختیــار یکــی از اهالــی آن
محــل اســت کــه از ســازمان درخواســت مجــوز کــرد.
مدیــر کل دفتــر زیســتگاه هــا و امــور مناطــق ســازمان
حفاظــت محیــط زیســت ادامــه داد :پــس از بررســی هــای
بــه عمــل آمــده و تنظیــم اساســنامه ،ســازمان شــرایطی
را آمــاده کــرد و در اختیــار آنهــا قــرار داد از جملــه اینکــه
ســرمایه گــذار مکلــف بــه اجــرای مدیریــت یکپارچــه در
محــدوده مســتثنیات خــود بــوده و حــق تفکیــک ســند
و فــروش عرصــه و اعیــان را بــه هیــچ عنــوان نــدارد،
ظرفیــت بــرد طــرح  300نفــر در روز اســت و بــه هیــچ
عنــوان نبایــد بیشــتر از  300نفــر وارد محــدوده شــوند.

کابوس بحران آب در
مازندران!

عکس :همشهری

شـد کـرد .سـال آبـی از ابتـدای مهـر هـر سـال آغـاز مـی

حجـم بـارش هـا در حوضـه دریاچـه ارومیـه در دوره یـازده سـاله

مهـم جهانـی بـوده و مهم ترین راهـکار برای مقابلـه با این

باغها

میزان بارش های کشور از  321میلی متر فراتر رفت

منابـع آبـی و پدیـده بیابـان زایـی بـه عنـوان چالشهـای

تحویل پرنده مهاجر به محیط زیست

خبر

عکس :ایرنا

بنابراین برای بهبود

اظهـار کـرد :تغییـر اقلیـم و گـرم شـدن کره زمیـن ،کاهش
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عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه علــوم كشــاورزی و منابــع طبیعــی
ســاری گفــت :متوســط بــارش در كشــور حــدود  250میلیمتــر
اســت در حالیكــه ایــن عــدد در اســتان مازنــدران بــه بیــش از
 800میلیمتــر مــی رســد امــا بــاز هــم بــا كمبــود آب مواجــه ایــم
بنابرایــن ایــن حــوزه بــه مدیریــت درســت نیازمنــد اســت.
كریــم ســلیمانی در گفــت و گــو بــا ایســنا مازنــدران ،بــا اشــاره
بــه اهمیــت مدیریــت منابــع آب نواحــی ســاحلی به خصــوص در
اســتان مازنــدران اظهــار كــرد :در حــال حاضــر یكــی از موضوعــات
اساســی كشــور ایــن اســت كــه یــک ســوم بــارش متوســط بــاران
جهــان در كشــور ایــران روی مــی دهــد در حالــی كــه ایــن بــاران
ســه برابــر ســایر كشــورها تبخیــر مــی شــود یعنــی انــدک بارشــی
كــه بــه طــور متوســط در كشــور نــزول مــی كنــد تبخیــر مــی
شــود؛ ایــن امــر بــه دلیــل واقــع شــدن ایــران در كمربنــد خشــک
و نیمــه خشــک جهــان اســت .وی بــا بیــان اینكــه اســتان هــای
شــمالی بــه لحــاظ بــارش بــاران و سرســبز بــودن اســتثناء
هســتند ،تصریــح کــرد :ایــن نواحــی بخــش كوچكــی از ایــن
كشــور را تشــكیل مــی دهنــد و همیــن بخــش اســتثناء نیــز
بعضــا در بعضــی از فصــول دچــار چالــش كمبــود آب مــی شــود.
عضــو هئیــت علمــی دانشــگاه علــوم کشــاورزی و منابــع طبیعــی
ســاری هــدر رفــت آب بــاران و آب هــای ســطحی را در مازنــدران
در برخــی فصــول بســیار زیــاد دانســت و گفــت :ایــن آب هــا یــا
بــه دریــا مــی ریزنــد و یــا بــه جاهایــی ســرازیر مــی شــود كــه
قابــل اســتحصال در فصــل نیــاز نیســت .
ســلیمانی خاطرنشــان كــرد :یكــی از مشــكالت اصلــی در اســتان
هــای شــمالی خصوصــا مازنــدران ایــن اســت كــه بــرای كشــت
برخــی از محصــوالت ماننــد برنــج در فصــل نیــاز آبــی ،بــا كمبــود
آب مواجــه اســت كــه در نتیجــه باعــث مــی شــود كشــاورزان
زمیــن هــای خــود را رهــا كننــد.

6

اطالع
رسانی

10003432117834

پ
یامک شما را درباره
ای
ن
صفحه می خوانیم

021-88019846
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تجدیدآگهیمناقصهعمومی
(یک مرحله ای )

آگهی مناقصه شهرداری رودبارجنوب

شـهرداری رودبارجنوب در نظر دارد به استناد مجوز شـماره 116-5-97مورخ 97/1/14شورای

شماره 98/02ص

محترم اسلامی شـهر انجـام امور مربوط بـه تنظيف (رفـت و روب) جمع آوری زبالـه ونگهداری

نوبت اول

فضـای سـبزرا بـه پاییـن تریـن قیمـت پیشـنهادی به صـورت حجمی به شـرکت هـا و پیمانـکاران

واجـد شـرایط دارای رتبـه بندی و مورد تائیـد اداره کل تعاون ،کارو رفاه اجتماعی واگـذارنماید .لذا از

سـازمان جهـاد کشـاورزی جنوب کرمان درنظردارد نسـبت بـه واگذاری

واجدیـن شـرایط دعوت بعمل مـی آورد ظرف مدت ده روز پس از درج آگهی نوبت دوم پیشـنهادات

کنتـرل مبـارزه بـا آفـت زنجـره خرمـا وکـرم خـراط جنـوب اسـتان از محـل

خـود را بـر پاکت های الک و مهر شـده بـه دبیرخانه شـهرداری تحویل نمایند.

اعتبـارات اسـتانی بصـورت نقد واسـناد خزانـه بند(ه)تبصـره 5را به شـرکتهای

دارای صالحیـت واگـذار نمایـد متقاضیـان میتواننـد جهـت دریافت اسـناد به

سایرشرایط:

سـامانه سـتاد مراجعـه نمایند
دریافت اسناد

 -1ماشين آالت حمل زباله به عهده شهرداری می باشد

نامه )

محل
زمان

از تاریخ  98/02/23تا تاریخ 98/03/26

 -3شـرکت کنندگان در مناقممه بایسـتی مبلغ  5%قیمت برآورد را بابت سـپرده شـرکت در مناقصه را طی
فیـش نقـدی به شـماره حسـاب  ۱۰۸۲۱۷۱۸۹۰۰۶بانک ملی شـعبه رودبارجنوب ،بـه نام شـهرداری واریزو یا
بـه صورت ضمانـت نامه بانکی تحویـل نمایند.

جیرفت – خیابان آزادی – سازمان جهاد کشاورزی

 -4متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتربه امورمالی شهرداری مراجعه نمایند

– امورپیمانها وقراردادها

زمان

 -5تاریـخ بازگشـایی پاکـت هـای واصله و برگـزاری مناقصه حضـوری اولیـن روزاداری بعـد ازاتمام مهلت

قانونـی درج آگهـی نوبـت دوم راس سـاعت  ۱۰صبـح درمحل شـهرداری رودبارمی باشـد

تا پایان وقت اداری تاریخ 98/03/06

 -6درصورتـی کـه برنـدگان اول دوم وسـوم مناقصه حاضربه انعقاد قرارداد نشـوند سـپرده آنـان به ترتیب

جیرفت –خیابان آزادی –سازمان جهاد کشاورزی

مکان

گشایش پیشنهادها

 -2شهرداری دررد یا قبول هریک ازپیشنهادات مختاراست

سامانه ستاد

مکان

تحویل (ضمانت

به نفـع شـهرداری ضبط خواهد شـد

–امور پیمانها وقرار دادها

 -7هزینه دو نوبت اگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

ساعت 10صبح سه شنبه 98/03/07

 -8محل دریافت اسناد و ارائه پیشنهادات :دبیرخانه شهرداری رودبار
-9

توضیحات:

مجوزاداره کارو طرح طبقه بندی مشاغل

 -10سایراطالعات وجزئیات مربوط به معامله دراسناد مناقصه درج گردیده است

جهـت شـرکت درمناقصـه فـوق شـرکت کننـدگان بایسـتی ازطریق سـامانه تـدارکات

روابط عمومی شهرداری رودبارجنوب

الکترونیکـی دولت به آدرس  )www.setadiran.ir(:شـماره تماس مرکزپشـتیبانی
وراهبـری سـامانه  021-27341934:اقـدام نماینـد .امورپیمانهـا ومناقصات

سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان
آگهی مزایده اموال غیرمنقول (اسناد ذمه)

نوبت اول

مفقودی
رودبار جنوب

آگهـی مزایـده بـه موجـب پرونـده ۹۷۰۰۸۵۹

آگهي مناقصه عمومی

متعهد:محمد شـاکری  -متعهدلـه :اعظم قادری
شـهربابکی ششـدانگ یک پالک ۴۱فرعی از  ۷فرعـی از -۱۷۱
اصلـی بخـش  ۳۲کرمـان بنـام آقـای محمـد شـاکری فرزند

شـهرداري رفسـنجان در نظر دارد بر اسـاس بودجه مصوبه سـال

بــرگ ســبز ســواری پــژو 405

 1398شـورای محتـرم اسلامي شـهر ،سـاخت مخـزن مدفـون 2000

متالیــک رنــگ بــه شــماره

عمومـی بـه پیمانـکارواجد شـرایط واگذارنمايـد .لذا ازکلیه شـرکتهای

مــدل1395

خاکســتری-

متـرمکعـب جهـت ذخیـره آب فضای سـبزازطريـق برگـزاري مناقصه

موتور 0905421K124و شــماره

واجـد شـرایط که تجربـه و توانايي انجـام كاررا دارنـد ،دعوت بعمل مي

شاســی CE7GK429691

 01NAAMبــه شــماره پــاک
58ق815ایــران  45متعلــق
بــه محمــد ســعید ســنجری
مفقــود وازدرجــه اعتبارســاقط

آيـد جهـت دريافـت اسـناد و اطلاع ازشـرايط شـركت درمناقصـه بـه

دفتـر امـورقراردادهـا واقع در شـهرداري مركـزي به آدرس رفسـنجان،
خيابـان تختي يا بـه نشـانی اینترنتـی  www.rafsanjan.irمراجعه و

پيشـنهادات خـود را تا پايان وقت اداري روزیکشـنبه مـورخ 98/03/12
ً
ضمنا شـهرداری در رد یا
به دبيرخانه شـهرداري مركزي تسـليم نمايند.

گردیــده اســت .

قبـول تمـام یا هریـک ازپیشـنهادات مختاراسـت.

جیرفـت موضـوع پرونـده اجرائـی کالسـه 9400119لـه :بانک اقتصـاد نوین شـعبه مرکزی جیرفـت علیه:اقای
اینکـه مدیـون نسـبت بـه پرداخت بدهی خـود اقدام ننمـوده اسـت،برابرمقررات آئیـن نامه اجراءمفاد اسـناد

افقی

رسـمی الزم االجرا قانون ثبت اسـناد وامالک کشـور بنا به درخواسـت بسـتانکارازمورد وثیقه ارزیابی الزم توسط

 -1از ســبزی های خوردنی  -محفظه

بـه مـورد وثیقـه ششـدانگ پلاک  1437فرعـی از705اصلی واقع در بخـش 45کرمان که بصورت ششـدانگ

ای که محل اتصال و انشــعاب سیم

کارشـناس رسـمی دادگسـتری انجام وپس از قطعیت ارزیابی بستانکار تقاضای ادامه عملیات اجرایی نسبت
یک قطعه زمین مسـکونی مشـتمل بر سـاختمان به مسـاحت 490مترمربع پالک 1437فرعی از 705اصلی
واقـع در بخـش 45کرمـان بـه آدرس  :جیرفـت خیابـان شـفا فرعـی بهشـت پالک 5لـذا ملک فـوق که ذیل
-1ثبـت 29713صفحـه 382دفتـر 165محلـی در مالکیت قانونی نامبرده میباشـد به مزایده گذاشـته میشـود
حدود ارابعه به شـرح ذیل میباشـد :شـماال:بطول چهارده متر به زمین 1402فرعی شـرقا:بطول سـی وپنج متر

های برق یا مخابرات است
 -2پیــش درآمد اطوار  -مهمترین

بـه زمیـن 1438فرعـی جنوبـا :بطـول چهـارده متر به کوچه غربا :سـی وپنج متـر به زمین پلاک 1436فرعی

ماده مخدر اســتخراج شده از تریاک -

هرمتـر  3/600/000ریـال بـه ارزش 1/764/000/000ریـال ب -اعیـان 187مترمربـع سـاختمان اجری با سـقف

فال خوب

تمامـا از 705اصلـی کـه برابـر نظریـه کارشـناس رسـمی دادگسـتری -1:الـف  -عرصـه 490متـر مربـع از قرار
طـاق ضربـی ونمای اجر سـفال از قرار هرمترمربـع 2/600/000ریال بـه ارزش 486/200/000ریال -2حصار کشـی
ومحوطـه سـازی وامتیـازات اب وبـرق بـه ارزش 120/000/000ریال مع الوصف ارزش ششـدانگ مـورد مزایده با
کلیه متعلقات ومنصوبات جمعا 2/370/200/000ریال میباشـد .که مبنا وپایه مزایده نیز تعیین میگردد،جلسـه
مزایـده از سـاعت 9الـی 12صبح روزیکشـنبه مورخـه 98/03/19درمحل شـعبه اجـراءاداره ثبت اسـناد وامالک
شهرستان جیرفت برگزارمزایده ازمبلغ مذکورشروع وبه باالترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد  .ضمنا
فـروش نقـدی بـوده وپرداخـت کلیـه قبوض آب وبـرق وتلفن وغیره تـا تاریخ انجـام مزایده اعـم از اینکه رقم
قطعی آن معلوم شـده یا نشـده به عهده برنده مزایده می باشـد .ضمنا چنانچه روز مزایده با تعطیل رسـمی
مصادف گردد  ،روز اداری بعد از تعطیلی مزایده انجام خواهد شـد ،جهت کسـب اطالعات بیشـتر در سـاعات
اداری بـه اداره ثبـت اسـناد واملاک (شـعبه اجرا )مراجعه نماییـد  .م الف 76

اگهی ابالغ اجرائیه کالسه۹۸۰۰۰ 66 :

اگهـی ابلاغ اجرائیـه کالسـه ۹۸۰۰۰ 66 :علیـه روح هللا خدابخـش سـوغاتی و نـام پـدر  :مریـد
 ،شـماره شناسـنامه  ،۱۰۱ :شـماره ملـی  ،۲۹۹۱۸۲۳۳56 :متولـد  ،1364/01/09 :بـه نشـانی :
سـیرجان مکـی آبـاد خیابان غدير پالک  21بدهکار پرونده کالسـه فـوق که برابر گزارش  ۹۸۰۰۰۸۱۳شـناخته
نگردیـده ایـد ابلاغ مـی گـردد که برابـر چک به شـماره سـریال  ۷۲۷۲ 46به عهـده بانک ملی شـعبه ۸۱۸۱
سـیرجان بین شـما و خانم زینب ارجمندقهسـتانی مبلغ  ۲4۰۰۰۰۰۰ریال به انضمام پنج درصد هزینه صندوق
دولـت بدهـکار مـی باشـید کـه بر اثـر عدم پرداخت وجه بسـتانکار درخواسـت صـدور اجرائیه نمـوده پس از

بصـورت تجـاری مسـکونی در حـال سـاخت تا مرحلـه اجرای
اسـکلت فلـزی در سـه طبقـه زیرزمیـن و همکـف و اول بـه
مسـاحت 1352/46مترمربـع میباشـد و پالک فوق از سـاعت
 ۹الی  ۱۲روز چهارشـنبه مورخ  1398/3/8در اداره ثبت اسـناد
و املاک واقـع در بـم بلوار جمهوری اسلامی از طریـق مزایده
بـه فـروش می رسـد .مزایـده از  36/000/000/000ریال شـروع و
بـه باالترین قیمت پیشـنهادی نقدأ فروخته می شـود .الزم به
ذکـر اسـت پرداخـت بدهی های مربوط به آب ،بـرق ،گاز اعم از
حـق انشـعاب و یـا حق اشـتراک و مصرف در صورتـی که مورد
مزایـده دارای آنهـا باشـد و نیـز بدهـی های مالیاتـی و عوارض
شـهرداری و غیـره تـا تاریخ مزایده اعم از اینکـه رقم قطعی آن
معلـوم شـده یـا نشـده باشـد به عهـده برنـده مزایده اسـت و
نیـز در صـورت وجود مـازاد ،وجـوه پرداختی بابـت هزینه های
فـوق از محـل مـازاد به برنده مزایده مسـترد خواهد شـد و نیم
عشـر و حـق مزایـده نقـدا وصول می گـردد ضمنـا چنانچه روز
مزایـده تعطیل رسـمی گـردد ،مزایـده روز اداری بعد از تعطیلی
تاریـخ انتشـار  98/2/24تاریخ مزایـده 98/3/8

محمد امیری خواه رئیس اداره ثبت اسناد و امالک

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

 -3تابناک  -واپســین  -کندذهن
 -4یاختــه  -مهربانی  -دریانورد
 -5چســت و چابک  -سخن چین

برابــر رای شــماره  1397603180140002077مــورخ 97/12/28

برابــر رای شــماره  1397603180140002078مــورخ 97/12/28

برابــر رای شــماره  1397603180140002068مــورخ 97/12/28

برابــر رای شــماره 1

هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی

هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی

هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی

و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه

اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی در واحــد ثبتــی حــوزه

اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد

ســاختمانهای فاقــ

ثبــت ملــک املــش تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای

ثبــت ملــک املــش تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای

ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک املــش تصرفــات مالکانــه بالمعــارض

ملــک املــش تص

حســین قرباندوســت فرزنــد محمــد بشــماره شناســنامه 7010

حســن قرباندوســت فرزنــد محمــد بشــماره شناســنامه  883صــادره

متقاضــی آقــای منصــور معــزی راد فرزنــد رحمــت الــه بشــماره

معصومــه عبدالــه زا

صــادره از املــش در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه

از املــش در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن

شناســنامه  1203صــادره از املــش در ششــدانگ یــک بــاب مغــازه

از آســتانه اشــرفیه

زمیــن مشــتمل یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت  167/90متــر مربــع

مشــتمل بــر یــک بــاب ســاختمان بــه مســاحت  167/90متــر مربــع

بــه مســاحت  19/38متــر مربــع پــالک  6928فرعــی مفــروز و

یکبــاب ســاختمان

پــالک  6929فرعــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک  627فرعــی

پــالک  6929فرعــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک  627فرعــی

مجــزی شــده از پــالک  2086فرعــی از ســنگ  25اصلــی واقــع

فرعــی مفــروز و مج

از ســنگ  25اصلــی واقــع در بخــش  29گیــالن خریــداری از مالــک

از ســنگ  25اصلــی واقــع در بخــش  29گیــالن خریــدرای از مالــک

در بخــش  29گیــالن خریــداری از مالــک رســمی خانــم گوهــر

اصلــی واقــع در بخ

رســمی آقــای فتــح هللا پیشــوازی محــرز گردیــده اســت .لــذا بــه

رســمی آقــای فتــح هللا پیشــوازی محــرز گردیــده اســت .لــذا بــه

تــاج میــر حبیبــی محــرز گردیــده اســت .لــذا بــه منظــور اطــالع

آقایــان علیرضــا ترح

منظــور اطــالع در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی مــی شــود در

منظــور اطــالع در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی مــی شــود در

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

اســت .لــذا بــه منظ

صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی

صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی

اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی

مــی شــود در صورتـ

اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی

اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی

داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه

متقاضــی اعتراضــی

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

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

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

اولیــن آگهــی بــه

اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض داد

اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض داد

از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض

تســلیم و پــس از

خواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد .بدیهــی اســت

خواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد .بدیهــی اســت

داد خواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد .بدیهــی

تســلیم اعتــراض د

در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق

در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق

اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض

نماینــد .بدیهــی اس

مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.

مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.

طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.

وصــول اعتــراض ط

تاریخ انتشار نوبت اول  :روز سه شنبه 98/02/10

تاریخ انتشار نوبت اول  :روز سه شنبه 98/02/10

تاریخ انتشار نوبت اول  :روز سه شنبه 98/02/10

تاریخ انتشار نوبت ا

تاریخ انتشار نوبت دوم :سه شنبه 98/02/24

رئیس ثبت اسناد و امالک جعفر اسدی

 -تازه

اندک

 -6همســر مرد  -ارسال توپ برای

 -11عیــد ویتنام  -گواه  -هنر نمایش

بازیکــن خودی در فوتبال  -جایز

 -12ســرگردان و آواره  -نام مادر

شرعی

گرامی پیامبر (ص)  -پوشــیده نگاه

 -7نوعــی کاغذ نامرغوب  -علم و

داشتن

آگاهی  -احسان

 -13برطــرف کردن  -غربال  -مقابل

 -8واحد پول کره جنوبی  -توریســت

انقباض

 -پرچم

 -14آرزو  -باغــی که افالطون در آن

 -9آخرین شــب پاییز  -روز بعد -

تدریــس می کرد  -زادگاه حضرت

فرمانده

ابراهیم (ص)

 -10عبادتــگاه یهودیان  -عالمت -

 -15ظرفــی برای حمل مصالح

عمودی

 -1آنچه باعث غم و ناراحتی شــدید

شــود  -بزرگترین دریاچه آفریقا
 -2روگردانــی  -خودداری از پرداخت
وجــه برات  -از امراض عفونی خطرناک

محسـوب اسـت فقـط یـک نوبـت در روزنامه چاپ  ،درج ومنتشـر می گردد ظرف مدت بیسـت روز نسـبت
مقررات علیه شـما تعقیب خواهدشـد

رئیس ثبت اسناد و امالک جعفر اسدی

رئیس ثبت اسناد و امالک جعفر اسدی

ساختمانی  -ناخوشایند داشتن

بازیچه

مسول واحداجرایی اسناد رسمی سیرجان صالح آزادیم.الف 150

1915

تاریخ انتشار نوبت دوم :سه شنبه 98/02/24

1916

تاریخ انتشار نوبت دوم :سه شنبه 98/02/24

1917

شهرستان بم

تشـریفات قانونـی اجرائیـه صـادر و بکالسـه فـوق در این اجراء مطرح می باشـد لـذا طبق مـاده 18/19آئین

بـه پرداخـت بدهـی خـود اقـدام و در غیـر ایـن صـورت بـدون انتشـار آگهـی دیگـری عملیـات اجرائی طبق

 -4لبــاس ها  -درس موضوعی -
نشانه جمع فارسی
 -5خجســتگی  -متداول  -اقبال

بحران کمآبی
را جدی بگیریم

هیات موضوع
اراضی و
آگهی موضوع
قانون تعیین
ساخ

اول موضــوع قانــو

 -3از نــام های قرآن کریم  -قلیل -

نامـه اجرائـی مفـاد اسـناد رسـمی بشـما ابالغ مـی گـردد از تاریخ انتشـار این اگهی کـه تاریخ ابلاغ اجرائیه

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

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

جدول شماره 1447

بموجب سـند رهنی شـماره 92/09/14 -21523دفترخانه اسـناد رسـمی شـماره 108شهرسـتان
علیرضـا جاللـی ریگـی فرزنـد محمود به شـماره شناسـنامه  76بعنـوان وام گیرنـده وراهن تشـکیل و نظر به

حسـین منتقـل شـده اسـت کـه طبق نظر کارشـناس رسـمی
بـه مبلـغ 36/000/000/000ریـال ارزیابـی شـده و پلاك فـوق

در همـان سـاعت و مـکان مقـرر برگـزار خواهد شـد .م/الف 5

روابط عمومی شهرداری رفسنجان
آگهی مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رهنی)
آگهی مزایده اموال غیرمنقول

نوبت اول

 -6خــراب  -از آحاد زمان  -ناپدری
 -7کشــیدن و امتداد دادن  -توانایی و
قدرت  -آش هفت دانه
 -8پاکدامنــی  -طرد کردن  -گردن
آویز قهرمان
 -9غربال کردن  -نوشــتن  -ماه

زمستانی

 -12شــهر بارگاه حضرت معصومه (س)

 -14میزبــان اولین دوره بازی های

 -10شــیرین و گوارا  -روز قیامت  -از

 -دریاچه ای در ســوئیس  -روشنایی

المپیک  -دانه چرکی ریز روی ســطح

صنایع ادبی

ماه

پوست  -شرمنده

 -11فــال می گیرد  -عاقل و خردمند

 -13نوعی ماهی اســتخوانی  -دلداده

 -15گلی درشــت و خوشبو  -خود را در

 -پدر بزرگ

قیس عامری  -چهره و ســیما

خطر انداختن

تاریخ انتشار نوبت د

رئیس ثبت اسناد و

اطالع
رسانی

10003432117834

پ
یامک شما را درباره
ای
ن
صفحه می خوانیم

021-88019846

آگهی تمدید مناقصه عمومی /یک مرحله ای 98/7

بهره برداری و کلنگ زنی  ۲۴پروژه شهرداری قزوین با اعتبار
بیش از  ۲۷میلیارد تومان به مناسبت گرامیداشت روز شورا

• مناقصه گذار :شرکت توزیع نیروی برق خوزستان
• موضوع:

شماره مناقصه

موضوع مناقصه

سپرده شرکت در مناقصه (ریال)

98/7

تامین نیروی انسانی نظارت بر سرمایه ای

اسناد پیوست

• محــل دریافــت اســناد مناقصــه :الــف :اهــواز امانیــه خیابــان شــهید منصفــی شــرکت توزیــع نیــروی بــرق خوزســتان
طبقــه دوم اتــاق  202امــور بازرگانــی و قراردادهــا تلفــن 33334039
• ب :ســایت اینترنتــی شــرکت توزیــع نیــروی بــرق خوزســتان (  www.kepdc.co.irو ســایت شــرکت توانیــر
 ) www.tavanir.org.irو یــا پایــگاه ملــی اطــاع رســانی  http:/iets.mporg.irنیــز قابــل برداشــت مــی باشــد.
• تاریخ تحویل پاکات مناقصه  :تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 98/02/30
• محــل تحویــل پــاکات مناقصــه :اهــواز امانیــه خیابــان شــهید منصفــی شــرکت توزیــع نیــروی بــرق خوزســتان طبقــه
اول دفتــر حراســت و امــور محرمانــه
• تاریخ گشایش پاکات مناقصه  :روز چهارشنبه مورخ  98/03/01ساعت 14
• مبلغ خرید اسناد مناقصه  1/000/000 :ریال واریز به حساب سپهر شماره  0104978200007صادرات اهواز شعبه امانیه
• بــه پیشــنهاد هــای فاقــد امضــاء مخــدوش و پیشــنهاداتی کــه بعــد از انقضــاء مــدت مقــرر واصــل شــود مطلقــا ترتیــب
اثــر داده نخواهــد شــد.

امور بازرگانی و قراردادهای شرکت توزیع نیروی برق خوزستان

ضعیت
رسمی
 1آئین
و اراضی

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

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

97/12/28

برابــر رای شــماره  1397603180140002071مــورخ  97/12/28هیــات

برابــر رای شــماره  1397603180140002084مــورخ  97/12/28هیــات

ــت ثبتــی

اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و

اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و

ر در واحــد

ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد حــوزه ثبتــی

ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد حــوزه نســبت

بالمعــارض

ملــک املــش تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی خانــم

ملــک املــش تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای علــی

ــه بشــماره

معصومــه عبدالــه زاده فرزنــد رجبعلــی بشــماره شناســنامه  30صــادره

مجیــدی فرزنــد ذبیــح الــه بشــماره شناســنامه  6665صــادره از

بــاب مغــازه

از آســتانه اشــرفیه در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر

ردوســر در دو دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل

ی مفــروز و

یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت  532/50متــر مربــع پــالک 6927

بــر یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت  210/90متــر مربــع پــالک

صلــی واقــع

فرعــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک  597فرعــی از ســنگ 25

 6930فرعــی مفــروز و مجــزی شــده از باقیمانــده قریــه از ســنگ

انــم گوهــر

اصلــی واقــع در بخــش  29گیــالن خریــداری از مالــک رســمی

 25اصلــی واقــع در بخــش  29گیــالن خریــداری از مالــک رســمی

ظــور اطــالع

آقایــان علیرضــا ترحمــی و حســن نباتچــی احمــدی محــرز گردیــده

بنیــاد مســتضعفان انقــالب اســالمی ســازمان امــوال و امــالک محــرز

صورتــی کــه

اســت .لــذا بــه منظــور اطــالع در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی

گردیــده اســت ..لــذا بــه منظــور اطــالع در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز

ی اعتراضــی

مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت

آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند

آگهــی بــه

متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار

مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ

یم و پــس

اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره

انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن

م اعتــراض

تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ

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

نــد .بدیهــی

تســلیم اعتــراض داد خواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم

تســلیم اعتــراض داد خواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم

ل اعتــراض

نماینــد .بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم

نماینــد .بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم

وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.

وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.

تاریخ انتشار نوبت اول  :روز سه شنبه 98/02/10

تاریخ انتشار نوبت اول  :روز سه شنبه 98/02/10

1917

تاریخ انتشار نوبت دوم :سه شنبه 98/02/24

1918

رئیس ثبت اسناد و امالک جعفر اسدی

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  1397603180140002086مــورخ  97/12/28هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی
حــوزه ثبــت ملــک املــش تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای رضــا اســماعیل زاده
کجیــدی فرزنــد تقــی بــه شــماره شناســنامه  6465صــادره از املــش در ششــدانگ یــک قطعــه
زمیــن مشــتمل بــر یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت  230/66متــر مربــع پــالک  6926فرعــی
مفــروز و مجــزی شــده از پــالک  2122فرعــی از ســنگ  25اصلــی در بخــش  29گیــالن
خریــداری از مالــک رســمی آقــای صمــد پــاک سرشــت صوفــی محــرز گردیــده اســت .لــذا
بــه منظــور اطــالع در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص
نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریخ انتشــار
اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتـراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید
ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض داد خواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی
تقدیــم نماینــد .بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتـراض طبــق
مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول  :روز سه شنبه 98/02/10
تاریخ انتشار نوبت دوم :سه شنبه 98/02/24

رئیس ثبت و اسناد امالک جعفر اسدی

1909

مفقودی

بدینوســیله گواهــی مــی شــود ســند کمپانــی وســیله نقلیــه ســواری پــژو تیــپ206SD-Tu5:
مــدل  1394رنــگ ســفید – روغنــی نــوع ســوخت :بنزیــن شــماره موتــور163BO182503و
شــماره شاســیNAAP41FE7FJ275873به نام:فــرزاد ســانبلی ش ش  3109:شــماره ملــی
 3259021124:شــماره پــالک :ایــران 613-19ج  93مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط
و خارج می باشد.

2444

تاریخ انتشار نوبت دوم :سه شنبه 98/02/24

رئیس ثبت اسناد و امالک جعفر اسدی

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
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قزویــن اســت کــه بــا اعتبــار  ۳میلیــارد تومــان
کلنــگ زنــی شــد.
بهــره بــرداری از  ۲۰دســتگاه مینــی بــوس بــا
اعتبــار  ۸میلیــارد تومــان و کلنــگ زنــی پــروژه

بــه مناســبت فرارســیدن بیســتمین ســالگرد
تأســیس نهــاد شــورای اســامی شــهر و روســتا و
گرامیداشــت روز شــوراها ،مدیریــت شــهری قزویــن
بــا رویکــرد توزیــع عادالنــه امکانــات در تمامــی
نواحــی شــهری ،انســان محــوری ،توجــه بــه حــوزه
فرهنــگ و ورزش و حمــل و نقــل عمومــی۲۴ ،
پــروژه خــود را بــا اعتبــار  ۲۷میلیــارد و ۷۱۸
میلیــون تومــان بهــره بــرداری و کلنــگ زنــی کــرد.
مدیریــت شــهری قزویــن در تــاش اســت تــا بــا
بهــره بــرداری از پــروژه هــای تأثیرگــذار ،اتمــام
پــروژه هــای نیمــه تمــام و اجــرای پــروژه هــای
انســان محــور و پیــاده محــور ،شــهری شــاداب و
بانشــاط و درخــور زندگــی شــهروندان ایجــاد کنــد.
در همیــن راســتا  ۲۱پــروژه شــهری بــه مناســبت
هفتــه گرامیداشــت شــوراها بهــره بــرداری و ۳
پــروژه کلنــگ زنــی شــد.
پــروژه بــزرگ تریــن بارانــداز شــهری از مهــم
تریــن پــروژه هــای شــهرداری قزویــن اســت کــه
در راســتای جامــه عمــل پوشــاندن بــه درخواســت
غرفــه داران میــدان میــوه و تــره بــار و بــا هــدف
ایجــاد مرکــز پایلــوت توزیــع میــوه ،تــره بــار و
خشــکبار اســتان قزویــن و اســتان هــای همجــوار
و کمــک بــه پویایــی اقتصــاد شــهر بــا اعتبــار ۵
میلیــارد تومــان در دســتور کار مدیریــت شــهری
قزویــن قــرار گرفتــه و توســط نماینــدگان غرفــه
داران میــدان میــوه و تــره بــار قزویــن کلنــگ زنــی
شــد.
میــدان کاســپین (ســبزه میــدان مینــودر) از دیگــر
پــروژه هــای مهــم مجموعــه مدیریــت شــهری

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

اســتخر سرپوشــیده در توقفــگاه امــام علــی (ع)
ســازمان اتوبوســرانی شــهرداری بــا اعتبــار ۲
میلیــارد تومــان از دیگــر پــروژه هــای مهــم بــه
مناســبت روز شــورا بــود کــه بهــره بــرداری و
کلنــگ زنــی شــد.
بــه مناســبت گرامیداشــت روز شــورا بهــره
بــرداری از پــروژه هــای فضــای ســبز شــهر قزویــن
بــا اعتبــار  ۳میلیــارد و  ۱۱۶میلیــون تومــان در
دســتور کار مدیریــت شــهری قزویــن قــرار گرفــت.
از جملــه پــروژه هــای فضــای ســبز آمــاده بهــره
بــرداری مــی تــوان بــه پــروژه بازپیرایــی ۳۴
بوســتان ،توســعه سیســتم آبیــاری قطــره ای در ۲۷
مســیر ،ایمــن ســازی بســتر  ۳۰بازیــگاه بوســتان،
احــداث بازیــگاه و نوســازی وســایل بــازی ۱۹
بازیــگاه بوســتان ،احــداث فضــای ســبز  ۴بوســتان

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

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

و غیــره اشــاره کــرد.
بلــوار ایــران نیــز از دیگــر پــروژه هــای مهــم
مجموعــه مدیریــت شــهري اســت کــه پــس از ۱۲
ســال بــا اعتبــار  ۲میلیــارد تومــان بهــره بــرداری
شــد.
نوســازی پیــاده راه هــای ســطح شــهر بــرای
ارتقــای فرهنــگ پیــاده محــوری بــه خصــوص در
هســته مرکــزی شــهر قزویــن همــواره در دســتور
کار مدیریــت شــهری قــرار دارد و در همیــن راســتا
پــروژه پیــاده راه خیابــان نــادری بــا اعتبــار ۴۳۰
میلیــون تومــان و فــاز یــک پیــاده راه خیابــان
شــهید آیــت الــه طالقانــی بــا اعتبــار  ۷۵۰میلیــون
تومــان واقــع در منطقــه یــک شــهرداری قزویــن
بــه بهــره بــرداری رســید.
تابلوهــای جدیــد راهنمــای مســیر در  ۲۰نقطــه از
معابــر ســطح شــهر در مســاحت بیــش از  ۶۰۰متــر
مربــع و بــا اعتبــار  ۸۰۰میلیــون تومــان و پــروژه
هوشــمند ســازی  ۵تقاطــع ســطح شــهر بــا اعتبــار
 ۷۰۰میلیــون تومــان از دیگــر پــروژه هایــی بــود
کــه مــورد بهــره بــرداری قــرار گرفــت.
همچنیــن زمیــن چمــن مصنوعــی ناصــر آبــاد
(ناحیــه دانــش) بــا اعتبــار  ۳۰۰میلیــون تومــان
و خانــه فرهنــگ آفتــاب در ناحیــه مشــعلدار از
جملــه پــروژه هــای شــهرداری قزویــن بــه منظــور
توزیــع عادالنــه امکانــات در نواحــی کــم برخــوردار
بــود کــه مــورد بهــره بــرداری قــرار گرفــت.
پــروژه خیابــان دندانپزشــکی در محــدوده
ماصــدرای غربــی بــا اعتبــار  ۶۵۰میلیــون
تومــان ،بوســتان ســردار در منطقــه یــک
شــهرداری قزویــن بــا اعتبــار  ۵۰۰میلیــون
تومــان ،بوســتان والیــت در مقابــل بیمارســتان
والیــت بــا اعتبــار  ۱۵۰میلیــون تومــان ،بوســتان
راژیــا در منطقــه ســه شــهرداری بــا اعتبــار
 ۱۵۰میلیــون تومــان و زمیــن چمــن مصنوعــی
دانشــگاه علمی-کاربــردی شــهرداری قزویــن بــا
اعتبــار  ۳۰۰میلیــون تومــان از دیگــر پــروژه
هایــی بــود کــه بــه مناســبت گرامیداشــت روز
شــورا بــه بهــره بــرداری رســید.

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  1397603180140002070مــورخ 97/12/28

برابــر رای شــماره  1397603180140002081مــورخ  97/12/28هیــات

برابــر رای شــماره  1397603180140002082مــورخ  97/12/28هیــات

برابــر رای شــماره  1397603180140002080مــورخ  97/12/28هیــات

برابــر رای شــماره  1397603180140002083مــورخ  97/12/28هیــات

هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی

اول موضــوع قانــون و تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی واراضــی و

اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و

اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و

اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و

ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت

ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه

ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت

ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه

ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت

ملــک املــش تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی خانــم ثریــا

ثبــت ملــک املــش تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای

ملــک املــش تصرفــات مالکانــه بالمعــارض خانــم شــیدا کریمــی پــور

ثبــت ملــک املــش تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای

ملــک املــش تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای ســید

مهــری فرزنــد یدالــه بــه شــماره شناســنامه  6489صــادره از املــش

محمــد مهــدی پــور فرزنــد موســی بشــماره شناســنامه 2763

ســور کوهــی فرزنــد علــی بشــماره شناســنامه  3010صــادره از اهــواز در

حســین مرتضــوی فرزنــد علــی اکبــر شــماره شناســنامه  96صــادره

مجتبــی آل نبــی املشــی فرزنــد ســید محمــد مهــدی بــه شــماره

در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یکبــاب ســاختمان

صــادره از املــش در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه

دو دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یکبــاب

از رودســر در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن

شناســنامه  196صــادره از رودســر در دو دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک

بــه مســاحت  195/98متــر مربــع پــالک  6924فرعــی مفــروز و

زمیــن مشــتمل بــر یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت  163/80متــر

ســاختمان بــه مســاحت  210/90متــر مربــع پــالک  6930فرعــی

مشــتمل بــر یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت  163/80متــر مربــع

قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت  210/90متــر

مجــزی شــده از قطعــه  189تفکیکــی از ســنگ  25اصلــی واقع در

مربــع پــالک  186فرعــی مفــروز و مجــزی شــده از یــک فرعــی از

مفــروز و مجــزی شــده از باقیمانــده قریــه از ســنگ  25اصلــی واقــع

پــالک  186فرعــی مفــروز و مجــزی شــده از یــک فرعــی از ســنگ

مربــع پــالک  6930فرعــی مفــروز و مجــزی شــده از باقیمانــده قریــه

بخــش  29گیــالن خریــداری از مالــک رســمی بنیــاد مســتضعفان

ســنگ  98اصلــی واقــع در  29گیــالن خریــداری از مالــک رســمی

در بخــش  29گیــالن خریــداری از مالــک رســمی بنیــاد مســتضعفان

 98اصلــی واقــع در بخــش  29گیــالن خریــداری از مالــک رســمی

از ســنگ  25اصلــی واقــع در بخــش  29گیــالن خریــداری از مالــک

انقــالب اســالمی ســازمان امــوال و امــالک محــرز گردیــده اســت.

آقــای رحمــت الــه علیــزاده محــرز گردیــده اســت .لــذا بــه منظــور

انقــالب اســالمی ســازمان امــوال و امــالک محــرز گردیــده اســت. .

آقــای رحمــت الــه علیــزاده محــرز گردیــده اســت .لــذا بــه منظــور

رســمی بنیــاد مســتضعفان انقــالب اســالمی ســازمان امــوال و امــالک

لــذا بــه منظــور اطــالع در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی مــی

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

لــذا بــه منظــور اطــالع در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی مــی شــود

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

محــرز گردیــده اســت .لــذا بــه منظــور اطــالع در دو نوبــت بــه فاصلــه

شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت

کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی

در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی

کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی

 15روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور

متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار

داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت

اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی

داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت

ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ

اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره

دو مــاه اعتـراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخذ رســید

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

دو مــاه اعتـراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخذ رســید

انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتـراض خــود را بــه ایــن اداره

تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ

ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض داد خواســت

اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض داد

ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض داد خواســت

تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم

تســلیم اعتــراض داد خواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم

خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد .بدیهــی اســت در صــورت

خواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد .بدیهــی اســت

خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد .بدیهــی اســت در صــورت

اعتــراض داد خواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد.

نماینــد .بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم

انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات

در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق

انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات

بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول

وصــول اعتـراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.

ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.

مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.

ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.

اعت ـراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
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دیالوگ

دیــوان محاســبات دنبــال مــچ گیــری

هزینــه کرد ادارات خبر داد.

دســتگا ه های اجرایی برشمرد.

نیســت و بــا ایفــای نقــش هدایــت گــری از

وی بــا تقدیــر ازهمــكاری ،تعامــل و

دكتــر بلــوردی بــر اســتفاده از ظرفیــت هــای

طریــق آمــوزش ،بــه دنبــال رســیدگی بهتــر

همراهــی اداره كل راه وشهرســازی اســتان

قانونــی بــرای انجــام پــروژه هــا در زمــان

به امور دســتگاه های اجرایی است.

كرمــان بــا دیــوان محاســبات گفــت :نقــاط

کوتــاه تــر و بــا هزینــه كــم تــر تاكیــد كــرد

مدیــر كل دیــوان محاســبات اســتان كرمــان

مثبــت و اقدامــات مناســب دســتگاه هــای

و تعامــل دســتگاه هــای اجرایــی بــا دیــوان

در مراســم تودیــع و معارفــه رئیــس هیــات

اجرایــی هــم كــه منجــر بــه تســهیل در كار

محاســبات را در رســیدن بــه ایــن هــدف،

حسابرســی ایــن دیــوان مســتقر در اداره كل

شــده

دیــوان

راه وشهرســازی ایــن اســتان ،ضمــن بیــان

محاســبات درج خواهد شد .

اســت،

گزارشــات

در

دهلیز

@payamema

@payamema

آییننامــه اخــاق حرفــهای پیاممــا:
www.payamema.ir/akhlagh

نمایش

رضا عطاران :بعضی وقتا ما آدم بزرگها تو
عصبانیت ،یه اِشتباهی می کنیم که
جبرانش خیلی سخته...

ایــن مطلــب گفــت :قصــد ایــن دیــوان

رئیــس

کمــک بیــش از پیــش و در زمــان مناســب،

هــم بــا بیــان اینكــه هیــچ اراده ای بــرای

به دســتگاه های اجرایی است.

دور زدن قانــون وجــود نــدارد ،كمــك بــه

وشهرســازی اســتان كرمــان تقدیــر و آقــای

آقــای حســینی بــر ســامت ،شــفافیت كار و

حــل و فصــل مســائل مــردم و تســهیل در

زنــدی بــه عنــوان رئیــس جدیــد ایــن

صداقــت دو طرفــه میــان دســتگاه هــای

امورآنــان را مهــم تریــن فلســفه وجــودی

هیات معرفی شد.

عکس سال مطبوعاتی ایران

حسابرســی

هیــات

مســتقر در اداره كل

خواســتار مشــاوره مدیــران دســتگاه هــا بــا
هیــات هــای حسابرســی قبــل و حیــن
هزینه كرد اعتبارت شــد.

بهنام صفوی

خواننده موسیقی پاپ

ایران بعد از مدتها مبارزه با سرطان در
اصفهان در گذشت.

وی ارتبــاط بیشــتر ،كامــل تــر و بــه روز
دســتگاه هــای اجرایــی را ضــروری دانســت.
مدیــر كل دیــوان محاســبات اســتان كرمــان
تصریــح کــرد :از آنجــا كــه برخــی مشــكالت
دســتگاه هــای اجرایــی ناشــی عــدم اطــاع
كافــی از قانــون اســت ،احــكام و قوانیــن
حاكــم بــر دســتگاههای اجرایــی اســتان
كرمــان بــه صــورت مجــزا در حــال گــردآوری
جهت تحویل به این دســتگاه هاســت.
آقــای حســینی همچنیــن از حسابرســی
تیمــی بــه منظــور تســریع درحسابرســی

آگهی فراخوان

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

اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین

عنوان

شماره
قطعه

موقعیت

مساحت
(مترمربع)

قیمت پایه هرمتر
مربع (ریال)

قیمت کل
(ریال)

سپرده شرکت در
فراخوان (ریال)

آدرس

1

-

پالک  57فرعی از
 33اصلی بخش 5

2432

800،000

1،945،600،000

97/280/000

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

تاریخ انتشار  98/2/24 :و  98/2/25مهلت دریافت اسناد مزایده  98/2/29 :تاریخ بازدید 98/2/30 :
تاریخ بازگشایی 98/3/8 :

تاریخ اعالم به برنده 98/3/9 :

شرایط عمومی و توضیحات برگزاری مزایده  /فراخوان دستگاه اجرایی
برگــزاری فراخــوان صرفــا از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت بــوده و کلیــه مراحــل فراینــد مزایــده شــامل دریافــت اســناد مزایــده  ،ارســال
پیشــنهاد قیمــت و اطــاع از وضعیــت برنــده بــودن مزایــده گــران محتــرم از ایــن طریــق امــکان پذیــر مــی باشــد .
کلیه اطاعات اماک و مستغات شامل مشخصات  ،شرایط و نحوه فروش در برد اعان عمومی سامانه مزایده قابل مشاهده بررسی وانتخاب می باشد.
عاقمنــدان بــه شــرکت درفراخــوان مــی بایســت جهــت کســب اطــاع از نحــوه ثبــت نــام و دریافــت گواهــی الکترونیکــی (توکــن) بــه ســایت ســامانه
( )www.setadiran.irبخــش ثبــت نــام  /پروفایــل مزایــده گــر مراجعــه و بــا تلفــن  021-41934داخلــی  5تمــاس حاصــل نماینــد .
تاریخ انتشــار نوبت اول98/2/24 :
تاریخ انتشــار نوبت دوم98/2/25 :

روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازي استان قزوین

آگهی برگزاری مناقصه عمومی

(ریال)

وزارت نیرو

شــرکت آب و فاضــاب اســتان اصفهــان در نظــر دارد عملیــات اجرایــی بــه شــرح زیــر را از
طریــق مناقصــه عمومــی بــه پیمانــکاران واجــد شــرایط واگــذار نمایــد.
موضوع مناقصه

98-1-46

عملیات نصب انشعابات آب و
فاضالب در منطقه  5اصفهان

ش کرت آب و افضالب استان اصفهان

محل تامین
مبلغ برآورد (ریال)
اعتبار

مبلغ تضمین
(ریال)

2/537/405/291

126/870/000

جاری

مهلت تحویل اسناد به دبیر خانه معامالت شرکت اتاق  :292تا ساعت  15:30روز شنبه به تاریخ 1398/03/04
تاریخ گشایش اسناد مناقصه :از ساعت  10صبح روز سه شنبه به تاریخ 1398/03/07
دریافت اسناد :سایت اینترنتی
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان www.abfaesfahan.ir :
پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات www.iets.mporg.ir :
شماره تلفن گویا031-36680030-8 :
(داخلی )384
2431

منتشر شد.

راه

موسیقی

شماره
مناقصه

سومین دوره اهدای نشان

دیــوان

اجرایــی و دیــوان محاســبات تاكیــد كــرد و

2433

صنفی عکاسان مطبوعاتی ایران ،فراخوان

درایــن مراســم از زحمــات آقــای گلســتانی
محاســبات

مهلت ارسال پیشنهاد 98/3/7 :

همزمان با بیستمین سال تاسیس انجمن

بســیار مهم و موثر دانست .

مدیــر كل راه و شهرســازی اســتان كرمــان

نوبت اول

پیام ما دیروز

ســه شــنبه  24اردیبهشــت 1398

ســال پانزدهــم

سروش بیاتپور

استان ها :راضیه زنگی آبادی

سامانه پیامکی 10003432117834 :آگهیهای تهران :مجید مهربان
ایمیلnews@payamema.ir :

09216691294

میراث فرهنگی :امیر رجبی

صفحه آرایی :فاطمه خواجویی
شــماره پیاپــی 1447

دنیای مجازی | پیام اقتصادی :

رتبه روزنامه پیام ما 40.4:

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

تعرفه برق به نحوی تنظیم شده که با 20درصد صرفهجویی
مبلغ قبض  40درصد کم میشود

تیاتر

جشنواره بین المللی تئاتر فرینج کانادا 2019

میزبان نمایش حضور غیاب
می شود.

از ایران

