
مدير ملى طرح حفاظت از تاالب هاى ايران 
گفت: محدوده جغرافيايى تاالب هاى كشور تعيين و 

بر روى زمين پياده مى شود.
محسن سليمانى روز شنبه در گفت و گو با 
خبرنگار ايرنا افزود: حدود جغرافيايى برخى تاالب 
ها بر روى نقشه مشخص شده است اما اين كار 
زمانى كارآمد خواهد بود كه بر روى زمين و در 

محدوده تاالب ها مشخص و اجرا شود.
تاالب  مديريتى  برنامه جامع  تهيه  وى گفت: 
شامل تاالب هاى سه گانه آالگل، آلماگل و آجى 
گل در استان گلستان، چغاخور در استان چهارمحال 
در  ميقان  كردستان،  استان  در  زريوار  بختيارى،  و 
استان مركزى، حله در استان بوشهر، هامون در استان 
سيستان و بلوچستان و تاالب حراى ميناب در استان 

هرمزگان امسال نهايى مى شود.
مدير ملى طرح حفاظت از تاالب هاى ايران 
تاكيد كرد: اين برنامه مديريتى مبناى عمل حفاظت و 

احياى تاالب ها قرار خواهد گرفت.
مديريت  هاى  برنامه  تالشيم  در  گفت:  وى 
تاالب ها شكل اجرايى به خود بگيرند و پروژه هاى 

اولويت دار براى تاالب ها اجرايى شوند.
سليمانى افزود: مسئله ديگرى كه امسال دنبال 
خواهيم كرد تعيين نياز آبى تاالب ها است كه بر 
اين اساس نياز آبى تمام تاالب هاى كشور مشخص 

مى شود.
***

معاون برنامه ريزى و اشتغال استاندار گلستان 
گفت: آمادگى پذيرش و سرمايه گذارى كشورهاى 
همسايه را داريم و بر اين باوريم كه استفاده متقابل از 
ظرفيت ها و امكانات موجود موجب رشد و توسعه 

خواهد شد.
على مرگدرى در ديدار با هيات رسانه اى كشور 
دو  بين  خوشبختانه  گفت:  آذربايجان،  جمهورى 
كشور ظرفيت بااليى براى تعامالت وجود دارد و 
ما اميدواريم پس از سرمايه گذارى كشورهاى عمان، 
تركيه، قزاقستان و عراق شاهد حضور سرمايه گذاران 

جمهورى آذربايجان نيز باشيم.
وى با بيان اين كه دولت تدبير و اميد بر استفاده 
ظرفيت هاى كشورهاى پيرامون تاكيد دارد، گفت: 
براى استفاده از ظرفيت ها بايد زيرساخت هاى الزم 
ايجاد شود و خوشبختانه ايجاد زيرساخت ها در 

گلستان به گونه اى مطلوب پيش مى رود.
ريلى  كريدور  به  اشاره  با  همچنين  مرگدرى 
شرق درياى خزر و مسيرى كه با كشورهاى cis در 
حوزه تبادالت تجارى ايجاد شده است خاطرنشان 
و كشورهاى  ايران  بين  تبادل خدمات  براى  كرد: 
حوزه درياى خزر كريدورى تعريف شده كه در 
مبادله  ميليون تن كاال  به 20  آينده نزديك قريب 

خواهد شد.
آذربايجان  جمهورى  كشور  اى  رسانه  هيات 
شامل خبرنگاران شبكه تلويزيونى APA tv ، شبكه 
تلويزيون اجتماعى آذربايجان، شبكه رپورت tv و 
روزنامه نگار اخبار آذربايجان سفرى چهار روزه به 

استان گلستان داشتند.
***

بناها و محوطه هاى  مناسبت روز جهانى  به 
و  دانشجويى  بازديدهاى  برپايى  ضمن  تاريخى، 
دانش آموزى، نمايشگاهى از فعاليت هاى مرمتى 
اداره كل ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى 
استان گلستان در حياط مدرسه تقوى گرگان برپاشد.
در اين نمايشگاه، تصاوير، پالن ها، سايت پالن 
ها و موقعيت جغرافيايى و دوره تاريخى و ... بناها 
و محوطه هاى تاريخى استان گلستان، عناصر مرمت 
شده در بناها چون پنجره و درب هاى گره چينى، 
ماكت بناهاى مرمت شده و ... به نمايش گذاشده 

شده است.
تصاويرى كه در معرض ديد عموم گذاشته شده 
به معرفى ابنيه و محوطه هايى چون امامزاده نور، 
امامزاده روشن آباد، مدرسه عماديه، خانه اميرلطيفى، 
خانه مفيديان، كاخ موزه، تورنگ تپه، پل آق قال، 
خانه گوگالنى و سردر پادگان لشگر 30 و ... مى 

پردازند.

نقدى بر مقاله 
«دود اختالف شوراى شهر و شهردار 

به چشم شهروندان»

اعالم آمادگى رييس كل گمركات 
كشور براى تامين نيازهاى منطقه آزاد 

تجارى گلستان

جاى خالى نيرو هاى متخصص
 در شهردارى آق قال

انتخاب 3 بازيكن به اردوى
 تيم ملى واليبال

به دعوت موزه پنج قاره مونيخ آلمان از «گروه 
برگزارى  براى  آزادى»  محمد  دولت  موسيقى 
 ، فرهنگ  بخش  در  شركت  و  موسيقى  كنسرت 
هنر و زيورآالت و موسيقى تركمن در موزه پنج 
قاره مونيخ آلمان،اين گروه روز سه شنبه 21 آپريل 
2015 تهران را به مقصد مونيخ آلمان ترك مى كنند.
به گزارش پايگاه اطالع رسانى دانشجويان و دانش 
اطالع  پايگاه  از  نقل  به  ايران  تركمن  آموختگان 
دكتر  آزادى،  رسانى گروه موسيقى دولت محمد 
مجيد تكه بنيانگذار و ليدر گروه دولت محمد آزادى 
در اين سفر گروه را سرپرستى و همراهى مى كند.
قابل ذكر است كه دو برنامه كنسرت موسيقى سنتى 
تركمن در محل موزه پنج قاره در شهر مونيخ آلمان 
در دو روز از طرف مديران موزه برنامه ريزى و 

تدارك ديده شده است.
اولين كنسرت و اجراى زنده گروه دولت محمد 

آزادى در روز پنج شنبه 23 آپريل 2015 ساعت 19:00 
به وقت محلى در محل موزه پنج قاره در شهر مونيخ 
برگزار مى گردد و عالقمندان مى توانند اطالعات 
الزم را جهت حضور در كنسرت زنده موسيقى 
تركمن را از موزه پنج قاره مونيخ كسب نمايند.

بزودى  مونيخ  در  دوم  كنسرت  جزييات  و  زمان 
موسيقى  گروه  رسانى  اطالع  پايگاه  طريق  از 
 «www. نشانى  به  آزادى  محمد  دولت 
دوستداران   «AzadyTopary.comبه 
موسيقى سنتى تركمن اطالع رسانى خواهد شد.

پروژه بندر خواجه نفس تسريع مى شود
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هفته نامههفته نامه              
گزارشی کوتاه از زندگی 

هنری و آثار ماندگار 
استاد دردی طريک 

دريافت ماهانه 90 
ميليون ريال يارانه با 

هويت جعلى

آشنايى با روستاى 
گدايجه

 شناخت ظرفيت ها 
و مشکالت روستائيان 56
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يوپک دايزه با٧٤سال 
سن به«تارا»وهنرابريشم 

بافی عشق می ورزد

تٌورکمن صاحئپا

يُوالغچي
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برگزاری کنسرت «گروه موسيقی دولت محمد آزادی» در مونيخ آلمان

چند خبر از استان

استاندار گلستان

آگهى مزايده كتبى
      شهردارى گميش تپه در نظر دارد به استناد بند 1 مصوبه شماره 103 شوراى اسالمى شهر 15 قطعه زمين 

خود را از طريق مزايده كتبى به متقاضيان واجدالشرايط به فروش برساند.
1- كليه متقاضيان جهت دريافت اسناد مزايده مذكور به دبيرخانه شهردارى مراجعه نمايند.

2- متقاضيان مى بايستى 5 درصد مبلغ پايه را به شماره حساب 0105612297009 به نام شهردارى نزد 
بانك ملى واريز يا ضمانتنامه بانكى به نفع شهردارى ارائه نمايند.

نفع  به  ترتيب  به  آنان  نشوند سپرده  قرارداد  انعقاد  به  برنده حاضر  و سوم  اول، دوم  نفرات  3- چنانچه 
شهردارى ضبط خواهد شد.

4- شهردارى در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار است.
5- آخرين مهلت ارائه پيشنهادات حداكثر 10 روز پس از چاپ آگهى مى باشد.

صالح ايرى
شهردار گميش تپه

آگهى مناقصه عمومى
شهردارى گميش تپه در نظر دارد :

1- اجراى جداول
2- اجراى سنگ فرش معابر

3- توليد سنگ فرش
خود را به پيمانكاران واجد شرايط از طريق مناقصه واگذار نمايد.

1- كليه متقاضيان جهت دريافت اسناد مناقصه  مذكور به دبيرخانه شهردارى مراجعه نمايند.
2- متقاضيان مى بايستى 5 درصد مبلغ پايه را به شماره حساب 0105612297009 به نام شهردارى نزد بانك ملى 

واريز يا ضمانتنامه بانكى به نفع شهردارى ارائه نمايند
3- چنانچه نفرات اول، دوم و سوم برنده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب به نفع شهردارى ضبط خواهد شد.

4- شهردارى در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار است.
5- آخرين مهلت ارائه پيشنهادات حداكثر 10 روز پس از چاپ آگهى مى باشد.

صالح ايرى
شهردار گميش تپه

همكار گرامى جناب آقاى  رضا ولى پور
مصيبت وارده را به شما و خانواده محترم تسليت گفته و برای آن مرحومه علو درجات الهی مسئلت داريم.

حاجى قربان طريك و ديگر همكاران در هيئت تحريريه صحرا

آرامگاه خالدنبى درمعرض تخريبآرامگاه خالدنبى درمعرض تخريب
بنايی که چشم انتظار ثبت ملی استبنايی که چشم انتظار ثبت ملی است


