دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  ۳۰۰۰۱۴۱۴۲7در میان بگذارید.

هشدار وزارت بهداشت درباره «ازن»

رئیس گروه ســامت هوای مرکز ســامت محیــط و کار وزارت
بهداشت ضمن هشدار نســبت به آالینده "ازن" و توصیه به مردم
و به ویژه بیماران تنفســی و کودکان جهت پرهیز از قرار گرفتن
در فضای باز در روزهایی که غلظت این آالینده هوایی زیاد اســت،
در عین حال بر لزوم جدی گرفتن استفاده از کاتالیست در صنایع
خودروســازی تاکید کرد .به گزارش ایسنا ،دکترعباس شاهسونی
گفت :بر اســاس سنجش صورت گرفته در  ۹۳روز ابتدای امسال،
۲۴روز از بهار  ۹۸را "ازن" ۱۳ ،روز را دیاکســید نیتروژن ()NO۲

و  ۱۵روز را ذرات کمتــر از  ۲.۵میکــرون ()PM۲.۵
آالینده مسئول بودهاند .بعد از ذرات معلق ۲.۵میکرون،
"ازن" خطرناکترین آالینده برای انسان است؛ خصوصا
برای بیماران تنفسی ،مبتالیان آسم و کودکان .زمانی
که غلظت ازن افزایــش مییابد ،احتمال بروز عالیم
تنفســی و سرفه در کودکان و افرادی که فعالیت زیادی در فضای
بیرون دارند ،بیشتر است .شاهســونی ادامه داد :توصیه بهداشتی
ما برای روزهایی که غلظت آالینده ازن زیاد اســت ،آن اســت که
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اجتماعی

همه افراد بهویژه کودکان ،مبتالیان آسم و افرادی که
در فضای بیرون فعالیت ســنگین دارند ،تا حد امکان
فعالیتهایشان در فضای بیرون از منزل را کاهش دهند
و بهویژه از ساعت  ۱۱صبح تا  ۴بعدازظهر تا حد امکان
در فضای آزاد حضور نیابند" .ازن" آالیندهای ثانویه است
و دی اکسید نیتروژن ( ،)NO۲پیشساز آن است؛ بنابراین هر جا
دیاکســید نیتروژن باشد ،ازن هم خواهد بود .از طرفی هر جا که
احتراق و اشتعال داشته باشیم ،دیاکسید نیتروژن را هم داریم.

ویژهبرنامههای«هفته بدون نایلکس» در منطقه3
باهدففرهنگسازیدراستفادهازموادتجزیهپذیردرچرخهمحیطزیست،ویژهبرنامههایهفته
بدوننایلکسدرمحالتمنطقه 3برگزارشد.کاظمکمالینسبمعاوناموراجتماعیوفرهنگی
گفت:برنامههایهفتهبدوننایلکسبهمنظورآموزششهرونداناجراشد.اینبرنامههاشامل
آموزشچهرهبهچهرهجهتآموزشضرورتعدماستفادهازکیسههایپالستیکیهمراهباتوزیع
کیسههایتجزیهپذیر،اجرایتبلیغاتمحیطیواجراینمایشومسابقهازبرنامههایاینهفتهبود.

آفتاب یزد گزارش میدهد

>سال90؛ ممنوعیت تردد خودروهای ناایمن

سال  90بود که چالش پلیس با خودروسازان بر سر
ایمنــی خودروهای تولید داخل باال گرفت و در پی
آن مســئوالن پلیس راهور با استناد به بررسیهای
انجام شــده در آن زمــان از کاهش کیفیت ایمنی
خودروهای داخلی تولید سال  90خبر داده بودند؛
آنها معتقد بودند که اگر حدود  200هزار خودروی
ناایمن به خودروهای کشور اضافه شود ،این وضعیت،
ایمنی تردد بهخصوص در جادهها را به جهت احتمال
افزایش وقوع تصادفات مرگبار با چالشهای جدی
مواجه خواهد کرد .در چنین شــرایطی ســرهنگ
محمدرضــا مهماندار فرمانده پلیسراه کشــور با
اشاره به کاهش ایمنی خودروهای تولیدی از بررسی
طرحی خبــر داده بود که در صــورت تصویب آن
تردد خودروهای ناایمن در جادههای کشور ممنوع
میشــد؛ او یکی از دالیل باال بودن شدت تصادفات
در کشور را بحث ناایمن بودن برخی از خودروهای
داخلی دانسته و گفته بود« :بررسی ممنوعیت تردد
خودروهای ناایمن در جادهها به طور جدی پیگیری
خواهد شــد چراکه برای پلیس هیچ چیز مهمتر از
حفظ جان راننده و سرنشینان خودرو نیست ».اما
این طرح هیچ وقت جامه عمل به خود نپوشید!

>سال92؛ خودروهاي بدون کيسه هوا
شمارهگذاری نمیشوند

ســال  92هم با افزایش تلفــات تصادفات جادهای
روبهرو بودیم و به همین دلیل هم ســردار سرتیپ
اسکندر مومنی رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی
گفته بود :هیچ خودرو سواری بدون ایربگ (کیسه
هوا) شمارهگذاری نخواهد شد .پلیس مصمم است
تا پایان امسال تعداد کیســه هوای تعبیه شده در
خودروهای ســواری تولید داخــل را حداقل به دو
کیســه هوا افزایش دهد ».البته این موضوع از سال
 97اتفاق افتــاد و در واقع از اویل ســال  97برای
خودروهایی مثل پراید کیسه هوا تعبیه شد اما باز هم
ایمنی الزم برای این خودروها لحاظ نشد .به همین
دلیل هم در طول این سالها همیشه پراید در صدر
جدول خودروها ناایمن قرار گرفته و بیشترین قربانی
را به خود اختصاص داده است.

حجــت نظــری عضو
کمیســیون فرهنگی و
اجتماعی شــورای شهر
تهــران گفت :بــا اجرای

>سال93؛ قرارنیست برای کارآفرینی عدهای را
به گور بفرستیم

در سال  93که هجمهها به خودرو سازان در رابطه
بــا خودروهای ناایمنی افزایش یافت خیلی از آنها
معتقد بودند که خودروسازی نوعی کارآفرینی است
و کســانی که در رابطه با این موضوع هجمه ایجاد
میکنند در حقیقت میخواهند از کارآفرینی و تولید
ملی جلو گیری کنند؛ در پی این اظهارات ســردار
احمدرضا رادان ،جانشــین فرمانده نیروی انتظامی
گفت« :پلیس برای حفظ جان مردم نظارت و کنترل
خود را افزایش خواهد داد ،نباید اینگونه باشــد که
برای کارآفرینی چند نفر ،چند صد نفر دیگر را راهی
گورستان کنند و اگر قرار بر کارآفرینی است باید جان
و امنیت مردم نیز در نظر گرفته شــود و امیدواریم
که استانداردها هر روز واقعیتر شده و رعایت شود.
ممکن است یک خودرو در یک زمانی استانداردهای
الزم را داشــته باشد اما اگر موضوع معاینه فنی در
وقت خــود و به صورت درســت انجام نگیرد خود
بهخود این خودرو به یک وسیله ناایمن وارد میشود
و لذا پیشنهاد میشود نمایندگان مجلس در بحث
معاینه فنی وارد شده تا نظارتی بر آن داشته باشند».

>سال 91؛ پراید ،وانت پیکان
و وانت نیسان ایمن نیستند

>سال94؛ نهصدهزار خودرو شمارهگذاری شد

حواشی مربوط به چالش بین پلیس و خودروسازان تا
جایی ادامه داشت که در سال  91خودروهای ناایمنی
که هر سال موجب حادثه میشوند را معرفی کرد؛
«اسکندر مومنی رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی
نیروی انتظامیگفته بود :علیرغم افزایش قیمت،
بهطور میانگین شــاهد کاهش ایمنی خودروهای
تولید داخل بودهایم .بیشترین آمار حوادث ترافیکی

سرهنگ احمد رســتمیمعاون فنی ،مهندسی و
خدمات پلیس راهور نیروی انتظامیدر ســال 94
اعالم کرده بود که در حال حاضر وانتهای ایسوزو،
فوتون و پــاژن و خودروهایی که فاقد فیلتر DPF
(دستگاه تصفیه هوا) باشند ،براساس مصوبه دولت
شمارهگذاری نمیشوند .او گفته بود«:پیشنیاز هر
گونه شــمارهگذاری خودرو و وسایل نقلیه کسب

تاییدیه سازمان ملی استاندارد ایران به لحاظ ایمنی
و کیفیت ،سازمان محیط زیست به لحاظ آالیندگی
و کارشناسان عالی پلیس از نظر فنی است .براساس
مصوبه دولــت هر خودرویی که تجهیزات ایمنی از
جمله ایربگ یا ضدقفل نداشــته باشــد و به تایید
سازمان ملی استاندارد نرسیده باشد ،شمارهگذاری
نمیشــود .در  11ماه امســال  900هزار دستگاه
خودرو نو شــماره شــد و حدود یک هــزار و 800
دستگاه خودروی دو تکه که در تصادفهای شدید
از قســمتهای عقب یا جلوی خودرو نیمه شده،
غیراســتاندارد بوده و نیمه دیگــری از خودروها به
خودرو نصب شده بود ،کشف شد».

نهاد میتوان به آمار ارائه شده از خودروهای ناایمن
اشــاره کرد .آذرماه همان ســال سردار تقی مهری
رئیس پلیس راهور ناجا با بیان اینکه استاندارهای
حداقلی حفظ جان رانندگان با سختگیری پلیس
روی خودروها اعمال شده است ،گفت« :در کل کمتر
از  ۳۰درصد از خودروهای داخلی ایمن هستند .در
حال حاضر  ۵۱تا  ۵۳اســتاندارد بر خودروها اعمال
میشود و خودروسازان به اجبار این استانداردها را
اجرا میکنند که در این میان دو اســتاندارد برای
حفظ جان رانندگان وجود دارد .پلیس پیگیریهای
الزم را انجام داد تا دو استاندارد حفظ جان راننده به
مرحله اجرا درآید ،در گذشته دو کیسه ایمنی هوا در
خودروهای سواری نصب میشد که طبق نظر پلیس
این رقم باید در جهت باال بردن ایمنی خودروها در
حفظ جان راننده و سرنشین افزایش پیدا کند.کمتر
از  ۳۰درصد خودروهای ســاخت داخل استاندارد
ح جادهها را رعایت میکنند،
کنترل خودرو در سط 
این استانداردها برای سواریها دو عدد و برای برخی
از وانتبارها یک عدد اســتفاده میشود که در کل
کمتر از  ۳۰درصد از خودروهای ما از این نظر ایمن
هستند .پلیس به دنبال ارتقای کیفی و استانداردهای
خودروهای داخلی بــوده و دولت نیز در این زمینه
اقداماتی انجام داده و برنامههایی نیز بهمنظور افزایش
ایمنی بدنه خودروها دارد ».اما با گذشــت بیش از
یک سال از این سخنان هنوز هم اقدام خاصی برای
ایمنسازی خودرو صورت نگرفته است!

>سال96؛ افزایش شمارهگذاری
خودروهای تولید داخل

>سال98؛ برخی خودروسازان ارابه مرگ
تولید میکنند

براساس اخبار منتشر شده در سال  ،٩٦شمارهگذاری
خودروهــای تولید داخل با همان اســتانداردهای
گذشته و ایمنی که در آنها رنگ باخته بود افزایش
یافت! به طوری که ســرهنگ علی محمدی رئیس
مرکز شــمارهگذاری پلیس راهــور ناجا گفته بود:
« ٨١٠هزار خودروی نوشــماره پالک کردهایم که
نسبت به سال گذشته  ١٥و  ٧دهم افزایش داشته
است .در خصوص خودروهای نوشماره به تفکیک،
 ٤٧هزار و  ٨٢٠دستگاه خودروی وارداتی نوشماره
داشتهایم که این رقم نسبت به سال قبل ٣٢ ،درصد
افزایش داشته اســت .همچنین  ٧٦٢هزار و ٨٠٠
دستگاه خودرو نو شماره تولید داخل شمارهگذاری
شده است که نسبت به سال گذشته ١٤ ،و  ٨دهم
درصد افزایش داشته است ».همین آمار سبب شد
که سال  97به عنوان سالی با بیشترین تلفات حوادث
رانندگی معرفی شود ،به طوری که به گفته مسئوالن
 17هزار نفر آمار کشــتههای ناشی از تصادفات در
سال  97است.

در این هشتســال همچنان درگیریهــا درباره
خودروهای ناایمن ادامــه دارد و حاال هم که اعالم
شــده که به علت تحریمها ایمنی خودروها کاهش
خواهد داشت! همین چند هفته پیش بود که سردار
سیدکمالهادیانفر ،رئیس پلیس راهور درباره تاثیر
کیفیت خودرو در تصادفات و تلفات جادهای گفته
بود« :حتماً آسیبهای خودرو به سرنشینان به دلیل
ناایمن بودن تا چند ســال آینده افزایش مییابد و
مشــکالتی در پی دارد .اکنون واردات خودروهای
ایمن خارجی منع شده است .قطعات این خودروها
نیز به درســتی وارد نمیشــود .همچنین قطعات
خودروهای داخلی هم به خوبی تامین نمیشود .این
روند در آینده زیانهای بسیاری برای تصادفات در
پی خواهد داشت .اگر ایمنی خودرو باال باشد میزان
جراحت و آســیب افراد هم کمتر میشود در واقع،
هر قدر ایمنی خودروها باالتر باشــد ،تصادف فوتی
به تصادف خسارتی تبدیل میشود و از سویی دیگر
از تعداد فوتیها کاسته و به تعداد مجروحان افزوده
میشــود ».پس از آن هم سردارهادیانفر اعالم کرد
که برخی خودروســازان ارابه مرگ تولید میکنند،
آردی و پرایــد نباید در جادههــا تردد کنند و باید
خودروسازان ما به سمت تولید خودروهای امن بروند.

>سال95؛ خودروها نایمن شمارهگذاری
نمیشوند!

سال  95بود که زمزمههایی از شمارهگذاری نشدن
خودروهای ناایمن شنیده شــد و در پی آن سردار
حســین اشــتری فرمانده ناجا اعالم کرد؛ بنابر بر
هشدارهای گذشته از ادامه شمارهگذاری خودروهای
ناایمن جلوگیری خواهیم کرد .او گفته بود«:این امر
توســط پلیس راهور عملیاتی خواهد شد ،این در
حالی است که ما با خودروسازان نیز جلساتی برگزار
کردهایم ».نکته حائز اهمیت این است که این اتفاق
هم هیچوقت رخ نداد و از آن سال تاکنون همچنان
خودروهای ناایمن شمارهگذاری میشوند و همچنان
در جادههای کشور جان افراد را میگیرند!

>سال97؛ بیش از  ۷۰درصد خودروهای داخلی
ناایمن هستند!

نوروز  97با بیشترین آمار تلفات تصادفات جادهای
روبهرو بود .به همین دلیــل هم پلیس راهور ناجا
واکنشهای بسیاری در رابطه با خودروهای ناایمنی
که دلیل اصلی تلفات جادهای محسوب میشوند،
نشان داده بود .اما از جمله مهمترین واکنشهای این

کوهتراشی در لواسان
جلو چشم مقامات محلی!

ساماندهی «اسم رمز»
برخورد با دستفروشان

آمار نشان میدهد که افزایش شمارهگذاری خودروهای داخلی در سال  96سبب
شده تا در سال  97با آمار وحشتناکی از کشتهشدگان تصادفات جادهای روبهرو
باشیم! این یعنی افزایش شمارهگذاری خودروهای تولید داخل با افزایش
استاندارد در این خودروها همراه نبوده و همچنان خودروهایی ناایمن و فاقد
استاندارد تولید میشوند! چرا پلیس ناجا از شمارهگذاری خودروهای ناایمن و
پرخطرجلوگیرینمیکند؟
آفتاب یزد-گروه اجتماعی :صحبت از ارابههای
مرگ چند سالی است که مطرح میشود و هر سال
هم پلیس راهــور ناجا خودروهای ناایمن را یکی از
اساســیترین دالیل افزایش تلفــات در تصادفات
جادهای عنوان میکند؛ تصادفاتی که بارها تصاویر
آن در شــبکههای اجتماعی دست به دست شده
و نشاندهنده این است که سرنشینان خودروهای
ناایمن به فجیعترین شــکل ممکــن در البهالی
آهنپارههای خودرو له شدهاند! این در حالی است
که سالهاست خبر بازنشستگی خودروهای ناایمنی
مثل پراید منتشر شده و پلیس راهور ناجا بارها اعالم
کرده است که این خودروهای ناایمن شمارهگذاری
نخواهند شــد اما اینها همگی در حد حرف باقی
مانــده و پراید یا همان ارابه مرگ سالهاســت که
تولید و شــمارهگذاری میشود و هنوز هم در زمان
ثبت نام سایپا و ایرانخودرو با هجوم میلیونی افرادی
روبهرو هســتیم که برای خرید این گونه خودروها
صف میکشند! با همه این اوصاف سوالی که مطرح
میشود این است که چرا پلیس راهور ناجا با وجود
هشــدارهایی که هر ســال میدهد هنوز هم اقدام
جدی برای پالک نشدن ارابههای مرگ انجام نداده
است؟

گزارش

نقل قول

چرا ارابههای مرگ
شمارهگذاریمیشوند؟

در کشور مربوط به خودروهای پراید ،وانت پیکان و
وانت نیسان بوده و از نظر پلیس این خودروها ایمن
نیستند ».حاال اما با گذشت نزدیک به ششسال از
این اظهارات همچنان خودرو پراید تولید میشــود
و به فروش میرســد و همچنان خودروهایی مثل
وانتنیســان در جادهها رفت و آمد میکنند و جان
میگیرند!

3

سهشنبه 25تیر ۱۳۹۸شماره5504

>چرا از شمارهگذاری خودروهای ناایمن
جلوگیری نمیشود؟

آمار نشــان میدهد کــه افزایش شــمارهگذاری
خودروهای داخلی در ســال  96ســبب شــده تا
در ســال  97با آمار وحشــتناکی از کشتهشدگان
تصادفات جادهای روبهرو باشیم! این یعنی افزایش
شــمارهگذاری خودروهای تولید داخل با افزایش
اســتاندارد در این خودروها همراه نبوده و همچنان
خودروهایی ناایمن و فاقد استاندارد تولید میشوند!
با همه این اوصاف ســوالی که در این بین بهوجود
میآید این است که چرا پلیس ناجا از شمارهگذاری
خودروهای ناایمن و پرخطر جلوگیری نمیکند؟

رئیس کارگروه راه و شهرسازی گفت :متأسفانه
ویالسازی ،ســاخت و ساز غیرمجاز ،تراشیدن
کوهها و دستاندازی به منابع طبیعی و محیط
زیســت در لواسان شــدت گرفته و مقامهای
محلی و دســتگاههای اجرایی ،اقدامیجدی
برای جلوگیری از این اقدامات نشان نمیدهند.
به گزارش ایســنا ،حسین معصوم اظهار کرد:
ساخت و ســازها در منطقه لواسان بر اساس
توافق بین مرجع صدور پروانه و متقاضی انجام
میشود که آن هم انواع و اقسامیدارد؛ گاهی
متقاضیان با مقام محلی توافق میکنند و گاهی
در شــورای برنامهریزی استان ،مجوز نهایی را
اخذ میکنند .اگر هم کســی شکایت کند ،به
او میگویند که آنجا طرحهــادی ندارد .وی
افزود :طرحهادی باید در منطقه به سرعت به
تصویب برسد و با کسانی که تخلف یا اغماض
میکنند برخورد شود .همه این مسائل به این
علت اســت که مهلت طرحهادی در بعضی از
روســتاهای لواسان منقضی شــده یا در حال
مطالعه است که مطالعه نیز به طول انجامیده
و به مرحله تصویب نرســیده است .وی ادامه
داد :همین حاال برخی در حال شکافتن کوهها
در منطقه هستند و برای ساخت و ساز مجوز
میدهند .وقتی مراقبت را بیشتر میکنیم ،آنها
به پشت کوه میروند و آنجا فعالیت خود را ادامه
میدهند .رئیس کارگروه راه و شهرسازی با بیان
اینکه انواع و اقسام تخلفات به نفع زمینخواران
و سازندگان غیرمجاز سرعت گرفته است گفت:
بهانه دستگاهها برای عدم برخورد این است که
ما امکانات و نیروی انسانی نداریم .اگر مسئولی
هم بخواهد جلوسازندگان را بگیرد با شکایت
علی ه او پروندهسازی میکنند.
دستگاهها آنطور که باید ارادهای برای مقابله
با زمینخواری و کوهخواری در لواسان ندارند
معصــوم با بیان اینکه کســانی که بر اجرای
قانون در حوزههای ســاخت و ســاز پافشاری
میکنند مــورد حمایت قرار نمیگیرند گفت:
زمینخواران و سازندگان غیرمجاز به قدرت و
ثروت متصل هســتند .در سوی دیگر کسانی
که از تخلفات جلوگیری میکنند جایگاهی در
نظام اداری ندارند و سریع حذف میشوند .به
گفته وی ،امروز دستگاه قضائی بر جلوگیری از
اتفاقات لواسان عالقهمند است و برای آن وقت
میگذارد .حتی مسئوالن قضائی ،دستگاههای
اجرایی را هماهنگ میکنند که وسط میدان
بیاینــد؛ در حالی کــه باید برعکس باشــد.
دستگاهها آنطور که باید ارادهای برای مقابله
با زمینخواری و کوهخواری در لواسان ندارند.

مصوبه شــورا در خصوص
ساماندهی مشاغل بیکانون
قطعاً ساماندهی دستفروشان ،اسم رمزی برای
برخــورد با آنها نخواهد بود .هر لحظه ممکن
است بخشــی از نهادهای مســئول تصمیم
بگیرند تا در یک فضایی دستفروشان حضور
نداشته باشند یا تصمیم بگیرند که در فضای
مشخصی دستفروشان حضور داشته باشند.
در واقــع این موضوع هیچ نظم ،قاعده ،قانون
و معیار مشخصی ندارد .البته در اصل قاعده
و مقــررات وجود دارد اما اعمال نمیشــود.
بنابراین بــه دنبال این هســتیم که مصوبه
ساماندهی مشاغل سیار و بیکانون را اجرایی
کنیم و در این راستا مشخصاً شهرداری تهران
مسئول است و باید ورود کند /.مهر

خیابانشهیدنجاتالهی
یک طرفه شد

ولی مسگر نجاتی معاون
حمل و نقــل و ترافیک
شــهرداری منطقــه ۶
شهرداری تهران از اجرای

طرح یکطرفه شدن خیابان
شــهید نجات الهــی (ویال
ســابق) خبر داد و گفت :بــه همین منظور
خیابان شــهید نجات الهی از خیابان سمیه
تا کریمخــان همچون بخش جنوبی خیابان،
یکطرفه میشــود و خودروها از محور جنوب
به شــمال خیابان امکان تردد دارند .خیابان
حافــظ و خیابان عضدی جنوبــی به عنوان
مسیر جایگزین تعریف شــده تا بار ترافیکی
ایجاد نشود/.مهر

ستون سبز

اکسیژن درون آب
تاالب انزلی کاهش یافت

ط زیســت گیالن
مدیــرکل حفاظت محی 
گفت:آلودگی آب در تاالب انزلی باال رفته و
اکسیژن درون آب در تاالب بهشدت کاهش
یافته است.
به گزارش ایسنا ،محمدپور ،گفت :در تاالب
انزلی ســرعت ،حجم و تداوم چندینساله
ورود رســوبات و آالیندهها باعث شــد که
تــوان خودپاالیی طبیعی تــاالب قادر به
حل مشــکل نباشــد و تجمع رسوبات و
آالیندههای بیوشــیمیایی روزبهروز بیشتر
شــود .بهطوری که هماکنــون در برخی
مناطــق تاالب ،عمق رســوبات به بیش از
۵متر میرسد.
محمدپــور ادامه داد :آلودگــی آب در این
تــاالب نیز باال رفته و اکســیژن درون آب
در تاالب انزلی بهشــدت کاهــش یافته و
همین موضوع نیز کاهش جمعیت آبزیان و
تضعیف تنوع زیستی تاالب انزلی را تشدید
کرده است.
ط زیســت
مدیــرکل اداره حفاظــت محی 
اســتان گیالن با دفاع از طرح اجراشــده
بایوجمیبــرای احیای تاالب انزلی ،گفت:
ی بهصورت آزمایشــی در
طــرح بایوجمــ 
۴نقطه از تاالب بینالمللی انزلی اجرا شــد
و نتایــج خوبی به همراه داشــت تا جایی
که ۳۰سانتیمتر از عمق رسوبات تاالب را
کاهش داد .بخشی از مشکالت تاالب انزلی
مربوط به رسوبات آلی ناشی از فاضالبهای
انسانی ،کشاورزی و معدنی است.
محمدپــور تصریح کرد :تا بــه امروز برای
برداشــت رســوبات معدنی بــه ویژه آن
دســته که برای کار عمرانی با ارزش است،
پیشنهادات خوبی داده شده است ،ولی برای
جابهجایی بیش از 7هزار هکتار از رسوبات
آلی که به عمق 8تا 12متر در تاالب انزلی
وجــود دارد هیچ پیشــنهاد و راهکاری از
سوی دانشگاهها داده نشده است.

>گیت ورودی باستیهیلز تخریب شد

وی دربــاره تخریــب گیت ورودی شــهرک
«باستیهیلز» که در روزهای اخیر به دستور یک
مقام مسئول در لواسان انجام شده است گفت:
ساخت و سازهایی از نوع باستیهیلز به صورت
شهرک نیستند .وقتی در یک شهر ،مجموعهای
ساخته میشود ،مالک اجازه ندارد برای عموم،
دیوار باالتر از یک متر و  ۷۰ســانتیمتر ایجاد
کند؛ مگر اینکه مجوز شــهرک داشته باشد.
ساخت دیوار بلند ،ایجاد گیت ورودی و فاصله
ایجاد کردن به اشرافیت ساکنان میانجامد و
عارضههای اجتماعی وسیعی را دامن میزند که
از همه جهت شایسته کشور نیست.

در شهر

از هر  ۱۰۰ایرانی  ۱۱نفر
در تهران زندگی میکنند

نگاهی بــه وضعیت شهرنشــینی در ایران
نشــان میدهد که از هــر  ۱۰۰نفر ۱۱ ،نفر
در شــهر تهــران زندگی میکننــد؛ یعنی
ی میکنند.
۱۱درصد ایرانیها در تهران زندگ 
به گــزارش ایســنا ،مــروری بــر وضعیت
شهرنشــینی ایران در آمار مرکز آمار از این
حکایت دارد که تا پایان سال  ،۱۳۹۵تهران
به عنوان پرجمعیتترین شــهر ایران بوده و
جمعیت آن سه برابر شــهر مشهد (دومین
شــهر پرجمعیت) و هشــت برابــر اهواز به
(هشتمین شهر پرجمعیت) بوده است.
نوبت اول

آگهی تجديد مزایده عمومی

شــهرداری پرند باســتناد مجوزشــماره 588مورخ1398/3/11شورای اسالمی شــهر پرند در نظر دارد نســبت به اجاره دادن فضاي تابلوهاي تبليغاتي شهر پرند به شركت ها
(كانونها)ی تبليغاتي داراي مجوز تبليغات محيطي از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي از طریق مزایده عمومی اقدام نماید.
موضوع مزايده

تعداد تابلوها

مدت اجاره

قيمت پايه اجاره بها ماهيانه
به ريال

مبلغ سپرده شركت در
مزايده به ريال

توضيحات

اجاره تابلوهاي تبليغاتي
شهر پرند
فاز صفر،يك و دو

 81عدد

يك سال

1/088/400/000
يك ميليارد و هشتاد و هشت ميليون
و چهارصد هزار ريال

660/000/000
ششصد و شصت
ميليون ريال

دارا بودن مجوز تبليغات
محيطي از وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمي

 -1مهلت و محل توزیع و عودت اسناد :محل دریافت اسناد واحد امور پیمانهای شهرداری پرند می باشد .مهلت توزیع و عودت اسناد به مدت ده روز از تاریخ درج آگهی نوبت
دوم می باشد(.روز انتشار آگهی محاسبه میشود).
 -2محل و تاریخ گشایش پاکات پیشنهاد قیمت :گشايش پاکت ها روز شنبه مورخ  1398/5/12می باشد.
 -3شهرداری در قبول یا رد هر يك از پیشنهادها مختار است.
 -4هزینه دریافت اسناد مزایده  1/000/000ریال می باشد.
-5هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.
الزم به ذکر اســت در صورت عدم تمایل نفرات اول و دوم و ســوم برنده در مزایده جهت انعقاد قرارداد ،ســپرده ایشان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد .اطالعات تکمیلی در
اسناد مزایده ذکر گردیده و متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مزایده به نشانی:کیلومتر 30اتوبان تهران – ساوه  ،شهرجدید پرند  ،میدان بصیرت ساختمان شهرداری
مراجعه نمایند.
سعيدآگشته-شهردارپرند

