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رئيس اورژانس تهران از استقرارنيروهاي امدادي اورژانس به علت آلودگي هوا در ۱۰نقطه ازتهران
خبرداد.پيمان صابريان درگفتوگوبا ايسنا ،اين مناطق را ميدان انقالب ،ميدان وليعصر ،ميدان آزادي،
ميدان امام حسين ،اطراف محوطه امام زاده صالح وديگرنقاط پرتردد شهرتهران عنوان کرد وافزود:
هم اکنون چهاردستگاه اتوبوس آمبوالنس و ۱۴دستگاه آمبوالنس درمناطق مورد نظرمستقرشدند.
رئيس اورژانس تهران خبرداد:وي گفت :شهروندان بايد درصورت احساس تنگي نفس در دوبيني ،سردرد ،سرگيجه ،تهوع و...
به عوامل اورژانس مراجعه کنند تا به مشکل آنها رسيدگي و اقدامات الزم انجام شود ،همچنين
استقرار اورژانس
درصورت نياز به خدمات بيشتر ،عوامل اورژانس شهروندان را به مراکز درماني انتقال ميدهند.
در١٠نقطه ازتهران مدير روابط عمومي اورژانس تهران خاطرنشان کرد :درصورتي که هموطنان نيازبه اکسيژنتراپي
به دليل آلودگي هوا داشتند اقدامات الزم براي آنها انجام ميگيرد ودرشرايط اضطراريتر که نيازبه
به علت آلودگي هوا
انتقال بيمارباشد هرچه سريعتر افراد به بيمارستان ومرکزدرماني منتقل ميشوند.دراين ارتباط

اجتماعي

شركت توزيع نيروي برق
سيستان و بلوچستان

همچنين رئيس گروه سالمت هواي مرکزسالمت محيط وکار وزارت بهداشت با اشاره به آلودگي
هواي روزگذشته تهران ،گفت :شاخص کيفيت هوا به علت افزايش غلظت ذرات معلق کوچکتراز
 ۲/۵ميکرون دربعضي از مناطق شهرتهران درحد ناسالم براي تمامي گروهها ودرسرتاسرشهرتهران
درحد ناسالم براي گروههاي حساس است.شاهسوني گفت :جهت حفظ سالمتي کليه شهروندان
بخصوص افراد مبتال به بيماريهاي قلبي يا ريوي ،کودکان وسالمندان بايد ازفعاليتهاي طوالني
يا سنگين خارج ازمنزل اجتناب کنند وهمچنين افراد ديگربايد فعاليتهاي طوالني يا سنگين
خارج ازمنزل را کاهش دهند.وي افزود :ازتمام افرادي که درفضاي آزاد مشغول به فعاليت هستند،
درخواست ميشود در زمان فعاليت ازماسکهاي مناسب ( N۹۵يا  )P۲جهت حفظ سالمتي خود
استفاده کنند.شاهسوني گفت :از کليه ورزشکاران نيزدرخواست ميشود جهت حفظ سالمتي
تمرينات ورزشي را درفضاي بسته انجام دهند.

فرمانده نيروي انتظامي اعالم کرد:

افزايش 71درصدي جرائم در فضاي مجازي
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آلودگي هوا بزرگترين درد پايتخت است .اين را همه
مي دانند اما بازهم کسي هواي تهران را ندارد .گفته
مي شود« ،آلودگي هواي اين شهر حتي از عکسهاي
ناسا هم پيداست و با يک لکه خاکستريرنگ از آسمان
هم شناخته ميشود».
هريک از نهادها و سازمان هاي متولي بدون توجه به
عواقب اين امر در مسير وظايف خود کوتاهي کرده اند ،با
اين حال صاحب نظران معتقدند «سرمايه گذاري براي
توسعه ناوگان حمل و نقل عمومي ،توليد سوخت پاک و
نظارت بر فعاليت صنايع مي تواند منجي بحران آلودگي
هوا باشد چرا که با اين اقدام به ازاي هر يک دالر هزينه،
 ۳۰دالر بازگشت هزينه ايجاد مي شود».
اما مسئله دقيقا از همين جا آغاز مي شود ،زيرا متوليان
سازمان ها يا نهادهاي مختلف سرمايه گذاري در اين
زمينه را به چشم هزينه مي بينند و اغلب به دنبال
اجراي راه حل هاي مقطعي و کوتاه مدت نظير تعطيلي
مدارس و اعمال محدوديت هاي ترافيکي هستند که با
اتخاذ تدابير اين چنيني صورت مسئله همچنان بر سر
جاي خود باقي مي ماند.
حسين آخاني ،کارشناس محيط زيست و استاد
زيستشناسي دانشگاه تهران مي گويد « :تعطيلي
مدارس و محدود کردن خودروها راهحل نيست؛ که
اگر نخواهيم بگوييم بيفايده است دستِکم بايد بگويم
حکم يک مسکن را دارد».
وي در ادامه با انتقاد از اينکه ارادهاي براي کاهش
آلودگي هوا وجود ندارد تصريح مي کند« :متاسفانه
در تمام ارگانهاي ما از دولت تا مجلس و ...ارادهاي
ديده نميشود».
اين کارشناس محيط زيست بهترين راهحل در
کوتاه ،و بلندمدت را گسترش حمل و نقل عمومي مي
داند و عنوان مي کند« :نمايندگان و دولتمردان ما
خودشان با حملونقل عمومي ميانه و سرکاري ندارند.
آنها بين مردم نيستند تا بتوانند مشکل را درک کنند.
همچنين متاسفانه بخش زيادي از مسئولين ما فرصت
زندگي سبز در آنها
اين را نداشتهاند تا در شهرهايي که
ِ
جاري است زندگي کنند و ببينند کشورهايي مانند آلمان
و سوئد چگونه با گسترش حملونقل عمومي آلودگي هوا
را کنترل کردهاند .شايد اگر مسئولين ما چنين شناخت
و تجربههايي داشتند نگاهشان متفاوت بود».
اگرچه اين روزها به مدد بارندگي مختصر ،کمي تا قسمتي
آالينده ها تعديل شده اند اما بايد به فکر راهکارهاي
اساسي تر بود .مطابق آخرين سياهه اي که توسط
شرکت کنترل کيفيت هواي شهرداري تهران منتشر
شده ،مهمترين منابع آالينده اين کالنشهر مشخص
شده اند .از جمله «منابع متحرک» شامل خودروهاي
سواري ،تاکسي ،موتورسيکلت ،وانت ،مينيبوس ،اتوبوس
واحد ،ساير اتوبوسها و کاميون و «منابع ساکن» که در
بردارنده صنايع آالينده ،نيروگاهها و پااليشگاه ،ترمينالهاي
شهري ،جايگاههاي سوخترساني و منابع خانگي و
تجاري هستند.
اين سياهه نشان مي دهد « :سهم منابع ساکن و متحرک
در توليد آاليندههاي گازي به ترتيب برابر  15و  85درصد
است و اين سهم در توليد ذرات معلق به ترتيب  30و
 70درصد به دست آمده است .در منابع متحرک ،کاميونها،
اتوبوسهاي سرويس ادارات ،اتوبوسهاي شرکت واحد،
موتورسيکلت و مينيبوسها مهمترين منابع توليد ذرات
هستند در حالي که نيروگاه ،پااليشگاه و صنايع ،اصليترين
منابع توليد ذرات در منابع ساکن هستند».
اکنون عوامل يا متهمان رديف اول توليد آالينده ها در
هواي تهران مشخص شده اند و هريک از دستگاه ها يا
سازمان هاي متولي ديگر بهانه اي در اين زمينه ندارند
اما مسئله اين است که کسي هواي تهران را ندارد .در
حال حاضر قريب ٢٣سال از تصويب بند  ٢٠ماده ٥٥
قانون شهرداري گذشته اما آيا واقعا صنايع آالينده از
محدوده شهري تهران خارج شده است؟ مطابق گفته هاي
علي فاضلي ،رئيس اتاق اصناف کشور ،تنها  20درصد
صنايع آالينده از اين کالنشهر خارج شده اند .اگرچه

حضور زباله گردها
بر سرمخازن شهرداري
ممنوع شد

خبر

گزارش رسالت از توليد آالينده ها

کسی هوای تهران را ندارد
ط زيست
دولت يکي از مهمترين اولويتهاي خود را محي 
عنوان کرده بود اما در عمل نسبت به خروج صنايع اقدامي
صورت نگرفته است .از آنجايي که نرخ بيکاري در ايران
باالست ،اين نگراني براي دولت وجود دارد که با اعمال
سختگيريهاي مضاعف شاهد خروج سرمايه و تشديد
بحران بيکاري باشد و شايد هم تعبير عيسي کالنتري،
رئيس سازمان محيط زيست کشور درست باشد که گفته
بود :پدرخوانده هايي که در حوزه صنعت وجود دارند،
اجازه نمي دهند با بحران آلودگي مقابله کنيم.
ردپاي پدرخوانده ها
او نخستين بار آبان ماه سال گذشته ،با حضور در جلسه
شوراي شهر تهران اين مسئله را مطرح نموده و تاکيد
کرده است« :قبول کنيد اگر شما اراده کنيد تا مشکالت
حل شوند بايد در مقابل گادفادرهايي (پدرخوانده) قرار
بگيريد که زورشان هم کم نيست ».او بدون توضيح
بيشتر ،گفته است 50« :کارخانه آالينده در تهران
داريم که تعطيلي آنها موجب بيکاري حدود ۱۰هزار
نفر ميشود .حاال بايد تصميم بگيريم که اولويت ما
هواي پاک است يا موضوعات ديگر .در اين زمينه بايد
تصميماتي گرفته شود».
اما فارغ از مسائل پشت پرده اي که منجر به تشديد
بحران آالينده ها مي شود ،بايد به اين نکته اشاره کرد
که ميزان مصرف يا کيفيت سوخت هم در افزايش
آلودگي هوا سهم بااليي را به خود اختصاص داده است.
حتي برخي از کارشناسان عنوان مي کنند 80 ،درصد
آلودگي موجود به علت کيفيت سوخت مصرفي است.
محمد جواد حشمتي ،معاون حقوق عامه دادستاني
کل کشور مطرح کرده است « :از سوخت مصرفي در
شهرها نمونه برداري شده و به آزمايشگاه هاي سازمان
استاندارد و وزارت نفت براي آزمايش ارسال شده اند ،هر
دو منبع آزمايشگاهي اعالم کردند که بنزينهاي مصرفي
با استانداردهاي مورد قبول فاصله دارند و استاندارد الزم
را ندارند و در شرايطي که بنزين مصرفي در شهرها بايد
استاندارد يورو  4را داشته باشد ،اما نمونه ها استاندارد
يورو  2داشتند».
بنزين يورو ۴سهمي در کاهش آلودگي ندارد!
عليرضا صادق آبادي ،مديرعامل شرکت ملي پااليش و
پخش اين عامل را از اساس رد مي کند و در توضيح آن
به عدم نقش بنزين در افزايش آالينده هاي هوا در سطح
شهر تهران اشاره و تصريح کرده است« :زماني گمان
ميشد با توزيع نفت گاز و بنزين يورو ۴مساله آلودگي
ل ميشود؛ اما درحالحاضر مشخص شده که اين
هوا ح 
فکر درست نبوده است .درحالحاضر تمام بنزين توزيعي
در سطح تهران يورو ۴است ،اما همانطور که ميبينيم
آلودگي هوا همچنان در سطح بااليي قرار دارد».
او بر اين مسئله تاکيد مي کند« :موتور خودرويي که
ف ميکند نبايد آالينده باشد زيرا
بنزين يورو ۴را مصر 
مطابق آزمايشي که در پژوهشگاه صنعت نفت انجام
گرفته ،مشخص شده است ،موتور خودروهاي داخل
براي سوزاندن بنزين يورو ۴ساخته نشده است و تفاوتي
نميکند بنزين يورو ۲بسوزانند يا يورو»۴
زهرا صدراعظم نوري ،مشاور سابق رئيس سازمان
حفاظت محيط زيست و رئيس فعلي کميسيون
سالمت شوراي شهر تهران در اين رابطه به رسالت
مي گويد :سوخت بنزين با برنامه ريزي وزارت نفت
و پس از راه اندازي پااليشگاه خليج فارس ديگر
داراي سرب نيست و در واقع نسبت به گذشته
داراي استاندارد بهتري است .وي در ادامه با اشاره
به سهم عوامل آلودکننده متحرک عنوان مي کند:

براساس مطالعات و بررسي هاي انجام شده سهم منابع
آلوده کننده متحرک باالست .اين منابع شامل خودروها
و سوختي است که مورد استفاده قرار مي گيرد .براين
اساس اقداماتي از سوي دولت در طرح جامع کاهش
آلودگي کالنشهرها انجام شد و البته شهرداري هم
به اين موضوع توجه کرده است .هرچند کنترل اين
منابع آلوده کننده چندان در اختيار شهرداري نيست و
بيشتر به وزارتخانه ها و دستگاه هايي غير از مديريت
شهري باز مي گردد اما به هر روي تالش هايي
صورت گرفته تا خودروها از استاندارد بيشتري برخوردار
باشند و احتراق و سوخت مصرفي آنها ،آلود گي کمتري
ايجاد کند .در همين ارتباط يکي از اقدامات خوبي
که شهرداري تهران انجام داده و در حال انجام است،
بحث معاينه فني خودروهاست .خودروها بايد گواهي
معاينه فني داشته باشند تا بتوانند در محدوده طرح
ترافيک ورود پيدا کنند و يا معاينه فني برتر که در
واقع استاندارد باالتري را براي خودروها مدنظر قرار
داده ،دارا باشند.
اين عضو شوراي شهر تهران مي افزايد :براساس اين طرح،
خودروها براي تردد در هر نقطه اي بايد داراي معاينه
فني يا و معاينه فني برتر باشند و اگر اين کار به خوبي
انجام بگيرد و با نظارت پليس همراه باشد ،سبب مي
شود خودروهاي آالينده متوقف و جريمه شوند.
مشاور سابق رئيس سازمان حفاظت محيط زيست
پيش بيني مي کند که امسال کالنشهر تهران نسبت
به سال گذشته با آلودگي کمتري مواجه باشد .اکنون
باتوجه به تعاملي که ميان پليس راهور و راهنمايي و
رانندگي وجود دارد ،دوربين هايي نصب شده که در
شب هم قادر به ثبت و ضبط خودروهاي سنگين است.
اين خودروها ديزلي و يا فرسوده اند و بخشي از آلودگي

معاون فرهنگي واجتماعي سازمان مديريت پسماند شهرداري تهران گفت:
دستورالعملي به پيمانکاران جمعآوري زباله خشک ابالغ کردهايم تا به
زباله گردها اجازه ندهند ،برسر مخازن بروند؛ اگربه موردي برخورد کنيم
قرارداد پيمانکارفسخ مي شود.به گزارش فارس ،شهرام فيروزي گفت :در زمينه
جمعآوري زبالهگردها سازمان مديريت پسماند به تنهايي مسئوليت ندارد .وي
با اشاره به نوسانات ارزوگران شدن مواد اوليه ،گفت :همين امرباعث شده که

مربوط به اين هاست و از طرفي بيشترين تردد آنها در
شب انجام مي گيرد و به همين علت تا پيش از اين
چندان قابل کنترل نبودند.
«اگر  50ليتر بنزين را داخل باک خودرو بريزيم ،از
طريق اگزوز در اتمسفر توليد آلودگي مي کند .برهمين
اساس طبق مطالعات انجام گرفته  85درصد آلودگي
هواي تهران به وسايل متحرک مربوط مي شود».
اين ها بخشي از سخنان اسماعيل کهرم ،مشاور سابق
رئيس سازمان حفاظت محيط زيست که در گفتوگو
با رسالت مطرح کرده است.
وي در ادامه عنوان مي کند :فارغ از سهم وسايل متحرک
در توليد آالينده ها بايد به اين مسئله اشاره داشت که
حدود  30درصد يعني يک سوم از صنايع ايران در
اطراف تهران قرار دارد .يعني همه کارخانه ها ،کارگاه ها
و پتروشيمي ها و پااليشگاه ها باعث افزايش آالينده ها
مي شوند .طبق قانون نيوتن در دنيا نه چيزي بهوجود
مي آيد و نه از بين مي رود فقط تغيير حالت مي دهد .با
اين تفاسير در زمان معصومه ابتکار يعني  17سال پيش
قانوني وضع شد مبني بر اينکه تا شعاع  120کيلومتري
تهران نبايد تاسيسات آلوده کننده صنعتي بسازيم اما
با آغاز به کار دولت نهم ،اين قانون کنار گذاشته شد و
هنوز هم در فاصله  120کيلومتري کارخانه ها ايجاد
مي شوند و در قرچک ورامين کوره هاي آجرپزي ايجاد
شده که بدترين نوع سوخت يعني مازوت و واسکازين
را مصرف مي کنند و وقتي مي سوزند دود عظيمي
را بهوجود مي آورند.
مشاور سابق رئيس سازمان حفاظت محيط زيست
معتقد است :پديده آلودگي هوا همچنان ادامه دارد
و ادامه هم خواهد داشت .وي در توجيه سخن خود،
موقعيت جغرافيايي تهران را همانند کاسه اي مي داند

زبالههاي خشک ارزشمند شوند و زبالهگردها بيشتربه سمت سطلهاي زباله
بروند.فيروزي گفت :به مناطق تأکيد کردهايم که پيمانکاران پسماند خشک به
هيچ عنوان نبايد اجازه دهند که کتفيها برسرمخازن بروند.به گفته اين مقام
مسئول ،متأسفانه حلقه مفقودهاي در جمعآوري زبالهگردها وجود دارد.
فيروزي تأکيد کرد :اگر پسماندهاي خشک در مبدأ تفکيک شوند بسياري از
معضالت برطرف ميشود و ديگر پسماند خشکي در مخازن نخواهد ماند.

آگهي مزايده شماره 97-2
نوبت اول

جلسه دادگاه تجديدنظراسفنديار رحيم مشايي با وجود اعالم قبلي
وابالغ وقت ،بدون حضور وي برگزارشد.به گزارش فارس ،جلسه دادگاه
تجديدنظراسفنديار رحيم مشايي رئيس دفتر رئيس جمهور سابق ديروز
درشعبه 36تجديدنظردادگاه انقالب به رياست قاضي زرگر ومستشاران شعبه
برگزارشد.با وجود اعالم قبلي وابالغ وقت دادگاه ،متهم پرونده ازحضور در
جلسه محکمه خودداري کرد اما وکالي وي دراين جلسه حضوريافتند و
به دفاع از اتهامات مشايي پرداختند .پس ازاظهارات وکالي متهم وادعاي
آنها مبني برسابقه مطلوب رحيم مشايي دردفاع از نظام جمهوري اسالمي،
قاضي زرگرطي سخنان کوتاهي خطاب به وکالي متهم گفت :همکاري
امري يک طرفه نيست وبايد همه طرفها دراين امرمعاونت داشته باشند؛
فردي که درنظام اسالمي زندگي ميکند براي همکاري با نظام تکليف و
وظيفهاي مضاعف دارد اما وقتي درمقابل نظام ميايستد ويک حکم قانوني
را آتش ميزند اين براي هرکسي که وجدان دارد آشکارميکند که مسئله
چيزديگري است وهمکاري نيست بلکه درگيري است واين درگيري باعث
کشمکش ميشود.قاضي زرگرپس ازاستماع دفاعيات وکالي متهم وارائه
اليحه دفاعيه اعالم کرد :با توجه به اظهارات وکالي متهم ودريافت اليحه
دفاعيه ختم جلسه را اعالم ميکنيم واميدواريم که در وقت مقتضي حکم
الزم صادرشود.

سازمان حفاظت محيط زيست:

 ۸۰درصد سبد کااليي کشور
از محصوالت تراريخته است

رئيس کارگروه ايمني زيستي سازمان حفاظت محيط زيست استفاده
ازتکنولوژي ومهندسي ژنتيک را درشرايط حاضرضرروي دانست واظهارداشت:
 ۵۵درصد سبد کااليي ما از طريق واردات تامين ميشود که ۸۰درصد
آن تراريخته هستند.به گزارش فارس ،محمود تواليي با بيان اينکه
درخصوص توليد و رهاسازي پنبه تراريخته بررسي و ارزيابي مخاطرات
زيستمحيطي صورت ميگيرد گفت :مراحل مختلف صدورمجوز رهاسازي
پنبه تراريخته درسه دستگاه وزارت جهاد کشاورزي ،وزارت بهداشت وسازمان
محيط زيست در حال پيگيري است.وي با تاکيد براينکه ما هرتراريختهاي
را تاييد نميکنيم اما بايد بدانيم که درشرايط حاضرکليه صيفي جات
درکشوربا بذرهاي وارداتي توليد ميشوند که با انواع روشها اصالح شدهاند.
گفت :براساس ماده ۴قانون ايمني زيستي ،وظايف سازمان حفاظت محيط
زيست در زمينه بررسي امورمرتبط با حيات وحش تعريف شده است.تواليي
استفاده ازتکنولوژي ومهندسي ژنتيک را درشرايط حاضرضرروي دانست
واظهارداشت :درحال حاضرحداکثرروغنهاي توليدي درکشورتنها ۱۰درصد
است وبايد دقت داشته باشيم که ۵۵درصد سبد کااليي ما ازطريق واردات
تامين ميشود که ۸۰درصد آن تراريخته هستند بنابراين فناوري زيستي
نيازمبرم براي کشورما است.

رئيس پليس فتاي ناجا اعالم کرد:

وقوع 41هزارجرم مجازي از ابتداي امسال

رئيس پليس فتا با اعالم اين مطلب که تا امروز 41هزارجرم در فضاي
مجازي به وقوع پيوسته پيشبيني کرد که تا آخرسال تعداد جرائم به
 59هزارجرم افزايش يابد .به گزارش فارس ،سردارسيد کمال هاديانفر
درحاشيه نشست ساالنه روساي پليس فتاي کشور اظهارداشت :برداشتهاي
غيرمجازدرصدربيشترين جرائم فضاي مجازي است که دراين خصوص با
همکاري دادستان کل کشوروبانک مرکزي سامانههاي رمزدهنده يکبارمصرف
را طراحي کردهايم .رئيس پليس فتاي ناجا با بيان اين مطلب که 400ميليون
کارت بانکي در کشور وجود دارد وهرايراني 5تا  6کارت دارد ،گفت :امنيت
اين کارها بحثي جزئي است چه درساختار کاروچه درساختار رمز .وي
گفت :در اين راستا در فاز اول  OTPبا همکاري  33بانک و موسسه مالي
بحث رمزهاي يکبارمصرف فعال شده؛ يعني گوشي تلفن همراه با سيستم
درگاه بانکي و کارت بانکي قرينه شده و رمزيکبارمصرف به صورت پيامک
براي افراد ارسال ميشود .اين مقام ارشد نيروي انتظامي اعالم کرد :بنابر
درخواست فرمانده ناجا و دستور رئيسجمهور و ابالغ بانک مرکزي طرح
رمزهاي يکبارمصرف را بانکها شروع کردهاند و هم اکنون اجرا ميکنند.
وي گفت :اگربانکي اين تسهيالت را قرارندهد وخسارتي به مردم وارد شود
بانک بايد جوابگوباشد.

تقدير و تشكر

تقدير و تشكر

جناب حجتاالسالم والمسلمين
حاجشيخ عباس مواليي

جناب آقاي فريدون محمدي
قاضي محترم شعبه دوم حقوقي
شهرستان قدس

از تالش و كوشش بيوقفه حضرتعالي در حل
گرفتاريها و مشكالت اهالي مطبوعات و مردم
شهرستان قدس در مراحل مختلف بينهايت تشكر
و سپاسگزاري مينماييم.
از طرف توزيع مطبوعات
و جمعي از كيوسكداران شهرستان قدس

بدينوسيله از زحمات بيشائبه و طاقتفرساي شما در
امر خطير قضاوت و حل و فصل مشكالت اربابرجوع
كمال تشكر و قدرداني را مينماييم.
از طرف توزيع مطبوعات شهرستان قدس

آمريكا  -كانادا  -استراليا
شينگن با مجوز رسمي

و تضميني  -مولتي  5 -ساله  -كاري
سهراه افسريه نرسيده به ميدان آقانور

خ ت97/9/15 -77

امور تداركات و قراردادها
شركت توزيع نيروي برق سيستان و بلوچستان

وي ادامه داد :در اين زمينه بايد شهرداري ،بهزيستي و نيروي انتظامي ورود
کنند.معاون اجتماعي سازمان مديريت پسماند شهرداري تهران اضافه کرد:
دستورالعملي به پيمانکاران جمعآوري زباله خشک ابالغ کردهايم تا اجازه
حضور زباله گردها در سر مخازن را ندهد و اگر به موردي برخورد کنيم
قرارداد پيمانکار فسخ مي شود .تأکيد ميکنم که هيچ کتفي نبايد بر سر
مخازن زباله باشند.

مشايي در دادگاه تجديد نظرحاضرنشد

مركز خريد اطمينان ايرانيان طبقه دوم واحد129

09120061772
33451731-33451641

خ ت97/9/15 -76

دستگاه مزايدهگزار :شركت توزيع نيروي برق سيستان و بلوچستان
نوع مزايده :عمومي يكمرحلهاي
موضوع مزايده :فروش حدود  260تن انواع سيم آلومينيوم اسقاط
زمان ،مهلت و نحوه دريافت اسناد مزايده:
متقاضيان ميتوانند از تاريخ  1397/09/17لغايت  1397/09/22به سامانه الكترونيكي تداركات دولت به آدرس  www.setadiran.irمراجعه و نسبت به دريافت
اسناد مناقصه اقدام نمايند.
اطالعات تماس مزايدهگزار:
تلفن  054-31137337و  31137340فكس  054-31137050پيام كوتاه 09307280200
پست الكترونيك sbepdc@gmail.com :وبwww.sbepdc.ir :
مبلغ و نوع تضمين شركت در مزايده :ضمانتنامه بانكي يا واريز مبلغ  1/701/000/000ريال به حساب جاري  103403815002بانك صادرات شعبه برق زاهدان به نام
ساير درآمدها شركت توزيع نيروي برق سيستان و بلوچستان
مهلت ارائه پيشنهاد قيمت و تحويل اصل پاكات :پيشنهاددهندگان ميبايست ضمن ارائه پيشنهاد قيمت در سامانه الكترونيكي دولت تا ساعت  15روز سهشنبه
مورخ  1397/10/04نسبت به ارسال اصل مدارك مطابق شرايط درج شده در اسناد مزايده در پاكات الك و مهرشده تا مهلت تعيين شده فوق به دبيرخانه شركت
آدرس نشاني زاهدان خيابان دانشگاه حدفاصل دانشگاه  37و  39شركت توزيع نيروي برق سيستان و بلوچستان اقدام نمايند .الزم به ذكر تمامي فرايند مزايده
از طريق سامانه تداركات دولت صورت ميپذيرد.
تاريخ و محل بازگشايي پاكات ،پيشنهادات ارائه شده ساعت  10روز چهارشنبه مورخ  1397/10/05در سالن كنفرانس شركت توزيع نيروي برق سيستان و بلوچستان
گشايش خواهد شد.
در ضمن شركتكنندگان در صورت عدم عضويت قبلي در سامانه تداركات دولت ،ميبايست به سايت يادشده مراجعه و نسبت به ثبتنام و دريافت امضاء الكترونيكي
اقدام نمايند .جهت اطالعات بيشتر در اين خصوص ميتوانيد با تلفنهاي ذيل تماس حاصل فرماييد.
مركز تماس  021-41934مركز ثبتنام 021-88969737 :و 021-85193768
مدت قرارداد :يك ماه
ضمنا متقاضيان ميتوانند جهت كسب اطالعات بيشتر به سايت معامالت توانير به نشاني  Tender.tavanir.org.irيا سايت شركت توزيع نيروي برق سيستان
و بلوچستان به نشاني  www.sbepdc.irهمچنين پايگاه ملي مناقصات به آدرس  www.iets.mporg.irمراجعه فرمايند .بديهي است شركت در رد يا قبول
پيشنهادات مختار است.
"ساير اطالعات و جزئيات در اسناد مزايده مندرج است".
تاريخ انتشار نوبت اول97/9/15 :
خ ش97/9/15 :
تاريخ انتشار نوبت دوم97/9/17 :

و به هنگام سرماي هوا ،دود و دم حاصل از اتومبيل ها
و کارخانه ها از اين کاسه باال مي رود و همين که
ميخواهد از بين رشته کوه هاي البرز رد شود ،يک مرتبه
اليه هواي سرد روي آن قرار مي گيرد و نمي گذارد
دود و دم خارج شود ،اصطالحا به اين مسئله وارونگي
مي گويند بنابراين کاري نمي توانيم انجام دهيم چرا
که بخش زيادي از اين اتفاق به موقعيت جغرافيايي
کالنشهر تهران باز مي گردد.
«اما دولت در اين شرايط چگونه مي تواند گام هايي
در جهت بهبود وضعيت کالنشهر تهران بردارد؟ گفته
مي شود آالينده ها در يکسوم روزهاي سال ،مهمان
پايتخت هستند و حدود  18هزار ميليارد تومان به اين
کالنشهر خسارت وارد مي کنند .با اين وجود وظايف
و ماموريت دولت چيست؟ آيا تاکنون عملکرد موفقي
داشته است؟»کهرم معتقد است :تمام اقداماتي که دولت
مي تواند در اين حوزه انجام دهد ،مربوط به کنترل ترافيک،
اجراي طرح زوج و فرد ،معاينه فني و ارائه بنزين با کيفيت
است و حتي به اين مسئله اعتراف مي کند که دولت
نمي تواند ترافيک را کنترل کند لذا بايد معاينه فني را
تشديد کند ،در حال حاضر هم طرحي در اين زمينه
اجرايي شده تا اتومبيل هايي که معاينه فني ندارند از
طريق دوربين ها شناسايي و جريمه شوند.
وي با اشاره به اجراي طرح زوج و فرد مي افزايد :دو سال
پيش کشور فرانسه که خودروها و بنزين مصرفي اش
استاندارد است ،اين طرح را اجرا کرد بنابراين اقدامات
دولت محدود است و کار ديگري نمي تواند انجام دهد.
در تمام دنيا همين است .البته آنها مي توانند کيفيت
بنزين را ارتقاء داده و بنزين يورو  4توزيع کنند اما اگر
در مجموع نگاه کنيد ،مي بينيد اقدام ديگري نمي شود
انجام داد .حتي سازمان حفاظت محيط زيست هم کار
ديگري از دستش برنمي آيد .راهنمايي و رانندگي نيز
حداکثر کاري که مي تواند انجام دهد ،همين است که
خودروهاي دودزا را متوقف کند.
کهرم در پاسخ به اين پرسش که چرا دولت نسبت به
توسعه و نوسازي ناوگان حمل و نقل عمومي توجهي
ندارد ،مي گويد :معموال بودجه دولت در آنجايي که بايد
صرف نمي شود ،وگرنه توسعه و نوسازي اين ناوگان
ضرورت دارد.
«روزانه  3/5ميليون خودرو در شهر تهران تردد
مي کنند که تعدادي از آنها دودزا بوده و روغن سوزي
دارند بنابراين بايد از طريق طرح معاينه فني ايرادات
آنها رفع شود .آمارها نشان مي دهد ،کمتر از يک
ميليون موتور سيکلت نيز روزانه در حال تردد هستند
که  80تا 90درصد آنها موتورهاي کاربراتوري دارند و
بسيار آلوده اند بنابراين بايد با اتخاذ تدابيري؛ نوسازي
و يا برقي شوند».
وحيد حسيني ،مديرعامل شرکت کنترل کيفيت هواي
تهران با بيان اينکه ماده  8قانون هواي پاک تردد
خودروهاي فرسوده را ممنوع اعالم کرده به روزنامه
رسالت مي گويد :با اجراي اين قانون ديگر شاهد تردد
خودروهاي فرسوده  22سال به باال نخواهيم بود .از
سوي ديگر خيلي ها درباره وضعيت سوخت و سهم آن
در توليد آالينده ها سخن مي گويند در حالي که امروز
سوخت بنزين و گازوئيل استاندارد شده است.
وي با اشاره به نوسازي ناوگان حمل و نقل عمومي
هم اظهار مي کند :براي تحقق اين امر بايد دولت
بودجه بگذارد اما وضعيت دولت به گونه اي نيست که
بتواند اعتباري را به اين بخش اختصاص دهد .از سوي
ديگر مي توان تا زمان نوسازي ،شهرداري و صاحبان
خودروها مسئله بازسازي ناوگان حمل و نقل را جدي
بگيرند .اتوبوس هاي ما سرمايه ملي است و نمي توان
اين ها را دور انداخت و يک ميليارد تومان براي خريد
اتوبوس نو هزينه کرد .در همين زمينه مصوباتي هم
وجود دارد که وزارت کشور موظف است به اين ناوگان
رسيدگي کند .بسياري از کشورهاي دنيا ،خودروهاي
قديمي خود را نوسازي کرده اند و هيچ گونه آالينده اي
هم ايجاد نميکنند.

فرمانده نيروي انتظامي گفت :جرائم درفضاي مجازي امسال نسبت به
سال گذشته  71درصد افزايش داشته است اما پليس فتا توانسته است
بيش از 80درصد جرائم را کشف کند.به گزارش فارس ،سردارحسين
اشتري درحاشيه نشست ساالنه روساي پليس فتاي سراسرکشور ،گفت:
رشد جرائم در فضاي مجازي روبه رشد وفزاينده است اما ظرفيت پليس
فتا نيزخوب است؛ چرا که توانسته 80درصد جرائم را کشف کند که اين
آمارنسبت به سايرکشورهاي پيشرفته که خيلي زودتر از ما اين ظرفيت را
درپليس خود ايجاد کردهاند ،ستودني است .وي با تاکيد براين مطلب که
پليس فتا درخدمت مردم است وآمادگي دارد تا اگر فردي مورد تعدي و
ظلم واقع شود به حقوقاش رسيدگي کند ،وجود کالهبرداران درفضاي
مجازي را نگران کننده عنوان کرد .فرمانده نيروي انتظامي گفت :کالهبرداران
درفضاي مجازي موجب ناراحتي مردم ميشود که ما دراين خصوص
آگاهيهاي کامل را به مردم و بانکها ارائه کردهايم؛ به مردم گفتهايم که
چگونه ازخود درمواجهه با کالهبرداران به صورت حضوري ،تلفني وحتي
پيامرسانها مراقبت کنند تا نقشه شوم آنها باطل شود؛ همچنين به بانکها
توصيه کردهايم چگونه عمل کنند تا مانع ورود افراد به حسابهاي ديگران
باشند واينکه رمزها قابل تغييرباشد.سردار اشتري درپاسخ به سؤال ديگري
درخصوص ارتباط نرخ بيکاري و بروز جرائم سايبري گفت :نرخ بيکاري
دربروزجرائم سايبري تأثيردارد.

