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شهرستانها

اخبار کوتاه

همزمانی چهلمین سالگرد انقالب
با اجالس جهانی گردشگری افتخاری بزرگ است

گروه شهرســتانها :محمودرضا عراقی بعد ظهر شنبه در نشست خبری
چهلمین اجالســیه جهانی و گردشگری  UNWTOبا بیان اینکه این رویداد
بســیار مهم است گفت :علت این اهمیت مصادف شــدن اجالسیه با بازگشت
تحریمهایی است که از  13آبان ماه اعمال خواهد شد اما ما همچنان با اعتماد
به نفس کار خودمان را انجام میدهیم .معاون عمرانی استانداری همدان ادامه
داد :دشمنی آمریکا با ما امروز و دیروز نیست و ما از زمان پیروزی انقالب با این
دشمنیها مواجه شدیم اما این دشمنیها هیچگاه برای ما اهمیت نداشته و در
همه شــرایط با رهبری مدبرانه و به لطف خدا نگذاشتیم تا آمریکا به اهدافش
برسد .عراقی با بیان اینکه امروزه اجالس جهانی و گردشگری  UNWTOدر
همدان که با حضور اکثر کشــورها برگزار میشود و باعث شده است که نشان
بدهیم تحریمها هیچ تاثیری مثل گذشــته نداشــته افزود :ما روزی با انقالب و
تسخیر النه جاسوسی ابهت ایران را حفظ کردیم.
وی ادامه داد :در همه شــرایط آمریکا ســعی کرد به نظام ضربه وارد کند
اما ما با رهبری مدبرانه رهبری کبیر انقالب به لطف خدا تا به حال نگذاشــتیم
به اهدافش دســت پیدا کند .معاون عمرانی اســتانداری همدان با بیان اینکه
ما توسعه را براساس گردشــگری انتخاب کردیم افزود :این نه اینکه محورهای
دیگر همچون کشــاورزی نداریم اما آنها راه خــود را از قدیم االیام طی کرده
اما گردشــگری جدید اســت و باید جامعه را نسبت به آن حساستر کنیم تا از
این راه شــغل ایجاد و اقتصاد را شــکوفا کنیم و یکی از این کارها برند سازی
ســفال اللجین و مبل و منبت مالیر است .وی یکی دیگر از اقدامات شکوفایی
همدان را شناساندن ظرفیتهای آن به همه دنیا و کشور دانست و افزود :یکی
از راهها همایشها و اجالسهای بینالمللی است و میدانیم چندین همایش و
گردشگری داشتیم و مصادف با چهلیمن سالگرد انقالب شد و این ویژگی خوبی
اســت .عراقی با بیان اینکه دبیرخانه اجالس با  15کمیته در شرکت سیاحتی
علیصدر درحال فعالیت است و اصحاب رسانه و میراث فرهنگی حمایت خوبی
داشتهاند افزود :اگر یک جمله در ارتباط با تاثیر و نقطه مثبت بگوییم این است
که ما یادگرفتیم و دیدیــدم اگر اعتماد به بخش خصوصی کنیم خیلی خوب
کار میکند.
علــی مالمیــر در ادامه این نشســت خبری با اعالم رشــد  30درصدی
گردشــگری در استان همدان گفت :علیرغم همه مشکالت اقتصادی کشور ما
رشــد 30گردشگری در استانمان را داشتیم و این نشان از یک نتیجه زودبازده
میدهد .مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایع دســتی و گردشگری استان همدان
یکی از دســتاوردهای همدان  2018را پرداختن به موضوع تبلیغ و رســانهای
کردن موضوع دانســت و گفت :دردســتاوردهای این رویداد اصحاب رســانه
خودشــان را نادیده نگیرند و به عنوان یکــی از بزرگترینهای رویدادها به این
موضوع بپردازند .وی با اشاره به حضور کشورهای مختلف در اجالس گفت :هم
اکنون  157کشور عضو سازمان جهانی گردشگری هستند اما نیازی به حضور
همه کشورها در اجالس نیست .مالمیر با بیان اینکه همه به دنبال این هستیم
یک ویترین گردشگری داشته باشیم افزود :حساسیتزایی در همه ارکان استان
نسبت به مقوله گردشگری از دیگر دستاوردهای گردشگری و این رویدادهاست.
وی با اشــاره به اینکه نشســتها و رویدادهای گردشــگری از ارزانترین
نشستها است افزود :در این رویدادها بخشی از هزینه را خود مهمانها پرداخت
میکنند و هزینه صرف شده برای تهیه محتوا و نه برای مهمانها بوده است.

تولید بیش از  ۱۸هزار گیگاوات ساعت برق
در شش ماهه نخست سال  ۹۷در خوزستان

گروه شهرســتانها :معاون برنامهریزی و تحقیقات شرکت برق منطقهای
خوزستان گفت :خوزستان در نیمه نخست سال  ۹۷هجده هزار و  ۸۴۴گیگاوات
ســاعت برق تولید کرده است .به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه ای
خوزستان ،مهرداد بالدی موســوی اظهار داشت :سهم نیروگاههای برق آبی از
ابتدای سال تا پایان شهریور ماه برابر چهار هزار و  ۷۱۱گیگاوات ساعت (معادل
 ۲۵درصد) و ســهم نیروگاههای حرارتی و سیکل ترکیبی برابر با چهارده هزار
و  ۱۳۳گیگاوات ســاعت (معادل  ۷۵درصد) کل انرژی تولیدی بوده است .وی
افزود  :نیروگاههای حرارتی و گازی اســتان در سال جاری چهارده هزار و ۱۳۳
گیگاوات ساعت تولید داشته اند که از این میزان  ۴۹درصد توسط بخش دولتی
(نیروگاه رامین و ماهشــهر) و  ۵۱درصد توســط نیروگاههای بخش خصوصی
(زرگان ،آبــادان ،خرمشــهر ،بهبهان و فجر) تولید و به شــبکه تحویل گردیده
است .معاون برنامهریزی و تحقیقات شرکت برق منطقهای خوزستان بیان کرد:
نیروگاههای حرارتی و گازی استان در این دوره به طور متوسط در هر روز بیش
از  ۷۵گیگاوات ســاعت برق تولید و به شــبکه تحویل دادهاند .بالدی موسوی
تاکید کرد :پیک شــهریور ماه ســال جاری هفت هزار و  ۶۲۱مگاوات بوده که
نسبت به پیک بار در مدت مشابه سال قبل حدود  ۵درصد کاهش داشته است،
همچنین انرژی مصرفی در شــش ماهه نخست سال  ۹۷برابر با بیست و چهار
هزار و  ۳۹۴گیگاوات ساعت بوده که نشان دهنده حدود  ۳درصد کاهش مصرف
انرژی نسبت به مدت مشابه در سال قبل میباشد .وی تصریح کرد :شرکت برق
منطقهای خوزســتان تمهیدات الزم جهت تامین برق مطمئن و پایدار را برای
کلیه مشترکین درتمامی فصول سال فراهم نموده اما به منظور افزایش قابلیت
اطمینان شــبکه و استفاده بهینه از انرژی الکتریکی که یکی از مهمترین منابع
ملی محسوب میشود ،ضرورت مدیریت مصرف برق الزم و ضروری میباشد.

با تالش شش ماه ه فوالدمردان ،رشد  9درصدی
فروش داخلی شمش و افزایش تولید محصول
برای اولینبار رقم خورد
گروه شهرستانها :مدیر تحقیقات فروش و بازاریابی شرکت فوالد خوزستان
با اعالم خبر روند افزایشــی در فروش داخلی ،اظهار داشــت :از ابتدای امسال
تاکنون بطور همزمان فروش داخلی شــرکت از رقم  683هزار و 244تن عبور
کرده و شــاهد رشد  9درصدی در این زمینه بودهایم .مجید عبیات افزود :طی
شــش ماه اول امســال میزان صادرات محصوالت فوالدی یک میلیون و 197
هزارتن ثبت شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل 7 ،درصد رشد منفی داشته
که این کاهش صادرات در جهت تامین هرچه بیشــتر نیاز داخل و بر اســاس
برنامهریزیهــای صورت گرفته در وزارت صنعت ،معدن و تجارت اســت .وی
درباره روند رشد فروش داخلی گفت :همکاران سختکوش ما در بخش فروش
و بازاریابی عالوه بر دستیابی به اهداف برنامهریزی شده ،موفق شدند نسبت به
مدت مشابه عملکرد رو به رشدی داشته باشند که با توجه به تحریمهای اخیر
اقتصادی ،پیشی گرفتن از ارقام برنامه سال در این مدت تجربه ارزشمندی بود
که به تنهایی موفقیتی چشــمگیر در حوزههای بهرهبرداری و فروش شــرکت
محسوب میشود .مدیر تحقیقات فروش و بازاریابی افزود :اهمیت دستاوردهای
اعالم شده عالوه بر تالش منسجم و برنامهریزی شده کارکنان ،نباید از این نکته
غافل شــد که در مدت زمان  6ماهه اول سال ،بعلت اوج گرمای بهار و تابستان
و لزوم رعایت الگوی مصرف انرژی در اســتان خوزســتان حصول این نتیجه،
دستاورد بزرگ در شرایط یاد شده میباشد.
عبیات از تالش و همدلی کارکنان در تمامی حوزههای شــرکت بیان داشت
که با عزم یکپارچه فوالدمردان ،روند افزایشــی تولید و صادرات در بخشهای
بهرهبرداری و فروش تا تحقق اهداف برنامهریزی شده سال  97حفظ شود.

ایستگاه های خدمترسانی
در محورهای منتهی به شهر مشهد

معاون اماكن متبركه و امور زائران آستان قدس رضوی از برپایی  ۵۰ایستگاه
خدمترسانی درون شهری و برون شهری در محورهای منتهی به شهر مشهد
در دهه پایانی ماه صفر خبر داد .سید خلیلی منبتی معاون اماكن متبركه و امور
زائران آستان قدس رضوی در گفتوگو با آستان نیوز گفت :بیش از  ۵۰ایستگاه
خدمترسانی درون شهری و برون شهری در محورهای منتهی به شهر مشهد
به همت خدام بارگاه آســتان قدس رضوی به صورت خودجوش دایر شده که
خدمات شــبانه روزی به زائران ارائه میدهنــد .وی با بیان اینکه در نقاط صفر
مرزی ایســتگاههای خدمت رســانی به زائران پیاده برپا شده است ،افزود :این
ایســتگاهها خدمات اسکان و پذیرایی را به صورت  ۲۴ساعته و توزیع صبحانه،
نهار و شام را در ایستگاههای برون شهری به زائران پیاده ارائه میدهند .منبتی
تصریح کرد :ســعی داریم تا زائران پیاده حداقل یــک وعده غذایی را از غذای
متبرک میهمانسرای حضرت رضا(ع) بهرهمند شوند .وی اضافه کرد :همچنین
در این ایســتگاهها درمانگاههای کوچکی برای درمان سرپایی زوار برپا شده که
پزشکان نیز جزو خدمه آستان قدس رضوی هستند.
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خانههای نیمهکاره روی دست مردم زلزله زده کرمانشاه

بعد از گذشــت یکســال از زلزله  ۲۱آبــان  ۹۶هنوز
برخیها در تالش برای ســاخت یک سقف هستند؛ بعضی
آهنــگ کوچ کرده و بعضــی دیگر ماندهاند بــا خانههای
نیمهکارهای که روی دستشان مانده است.به گزارش مهر،
زلزله جانکاه  ۲۱آبان سال  ۹۶یکی از پرآالمترین اتفاقات
اخیر اســتان کرمانشــاه بوده که هنوز و در آســتانه یک
سالگی این رویداد ناگوار ،شاهد تبعات ناشی از آن هستیم.
با توجه به اینکه در این واقعه بسیاری از بناهای مسکونی
در شهرســتانهای زلزلهزده تخریب شد ،تعداد زیادی از
جمعیت این شهرستانها چادرنشین و کانکسنشین شدند
و یک سال گذشــته را در فقدان امکانات رفاهی  -که در
یک منزل مسکونی وجود دارد -و با رنج و مشقت سپری
کردند .مشــکالتی چون گرما و ســرما در فصول مختلف،
وجود جانوران موذی در محل اسکان زلزلهزدگان و تبعات
ناشی از آن ،پایان نیافتن ساخت و سازها و نداشتن سرمایه
کافی برای بازســازی از جمله دالیلی اســت که به گفته
برخی از ساکنان شهرستانهای زلزلهزده آنها را مجبور به
مهاجرت به سایر نقاط استان به ویژه شهرستان کرمانشاه
کرده است.
یار لی نصوری ،یکی از ساکنان شهرستانهای زلزلهزده
که به دلیل مشــکالت و به ناچــار ملک خود را در منطقه
زلزلهزده ســرپل ذهاب فروخته و به ســایر نقاط اســتان
مهاجرت کرده است در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت:
اوایل فصل تابســتان بود که از شهر سرپل ذهاب مهاجرت
کردیم و اکنون در کرمانشــاه زندگی میکنیم.وی افزود:
تعداد زیادی از مردم شهرســتان به خاطر زلزله شغل خود
را از دســت دادند و تا سرپا شــدن کامل شهر دیگر قادر
به فعالیت شغلی نیســتند ،لذا توان مشارکت در بازسازی
مساکن خود را ندارند.
این شهروند زلزلهزده سرپل ذهابی ادامه داد :در صورت
تمایل برای بازســازی دولت مبلغی را به عنوان تسهیالت
در اختیار ما قرار میداد ،امــا حقیقتا این مبلغ جوابگوی
ساخت و ســاز نبود به عالوه اینکه تا زمان ساخت منازل
ما باید حداقل یک مکان یا ســرپناه مناسب میداشتیم و
تعدادی از مردم بخشــی از این پول را صرف اجاره مکانی
در نقاط دیگر استان میکنند.
وی گفت :مبلغی را دولت در زمان اســکان موقت برای
خریــد کانکس تعیین کرده بود که چنانچه زلزلهزدگان از
آن استفاده نمیکردند و در چادر به سر میبردند ،این مبلغ
نیز به هزینه ساخت مسکنشان اضافه می شد ،اما حقیقتا
با سرما و گرمای فصول مختلف این شهرستان نمی شد در
چادر زندگی کرد و حتی کانکسها نیز مانع مقاومی برای
سرما و گرما به حساب نمیآمد.
وی گفت :افزایش یکباره قیمت مصالح ســاختمانی از
دیگر دالیل مهمی بود که باعث شــد ما از ســرپل ذهاب
کوچ کــرده و به دیگر نقاط اســتان برویم ،چــرا که اوال
تســهیالت پرداختی دولت برای ساخت و ساز کافی نبود
و ثانیا سرمایهای برای بازپرداخت تسهیالت فوق نداشتیم
و حتی شغل خود را از دست داده بودیم و درآمدی نیز به
این منظور وجود نداشت.
این زلزلهزده سرپل ذهابی تصریح کرد :تسهیالت وعده
داده شــده  ۴۰میلیون تومان بوده که به صورت قسطی به
افــراد تعلق میگیرد و مبلغی نیز برای معیشــت به مردم
پرداخت میشــود کــه باتوجه به اینکه تنها فندانســیون

مساکن حدود  ۲۰میلیون تومان هزینه میبرد و تسهیالت
معیشــتی نیز طبیعتا باید صرف معیشت شود ،تسهیالت
فوق برای ساخت مســکن کافی نیست و ساخت و سازها
در مراحل اولیه متوقف می شــود .نصوری همچنین گفت
که بسیاری از هموالیتیهایش تمام تسهیالت معیشتی را
هم صرف ساختن منزلشان کردهاند ،اما به دلیل افزایش
قیمت مصالح هنوز نتوانستهاند به طور کامل خانههایشان
را بسازند و بالتکلیفی ماندهاند.
فرماندار شهرستان ســرپلذهاب در گفتگو با خبرنگار
ن خصوص گفت :حوزه ســتاد بازســازی که در
مهر در ای 
شهرستان سرپلذهاب تشکیل شــد ،بیش از  ۸استان به
همراه بنیاد مســکنهای آن استانها در این منطقه مستقر
شدند و کار بازســازی شهرستان سرپلذهاب را انجام می
دهند.محبت جمالینیا افزود :روند بازسازی از آغاز اجرای
عملیات بازســازی چه در روستاها و چه شهر روند خوب و
قابل توجهی بوده اســت .وی خاطرنشان کرد :در پی زلزله
آبان ماه سال  ۹۶ما حدود  ۳۴هزار واحد آسیب دیده اعم
از تخریبی و تعمیری در شهرستان سرپلذهاب داریم که
هم اکنون عمال روند بازسازی بیش از  ۶۵۰۰واحد تخریبی
در شهر و روستا به پایان رسیده است.
این مسئول افزود :همچنین روند بازسازی بیش از ۱۰
هزار و  ۵۰۰واحد تعمیری نیز در شهر سرپلذهاب به پایان
رسیده است.وی از انجام عملیات بازسازی بیش از ۵۰۰۰
واحدهای تعمیری روســتایی نیز طی مدت سپری شده از
زلزله خبر داد و گفــت :بنابراین از مجموع  ۳۴هزار واحد
آسیب دیده درصد قابل توجهی را چه در حوزه تخریبی و
چه در حوزه تعمیری ،چه در شهر و چه در روستا بازسازی
کرده ایم و قابل بهره برداری شده است.
فرماندار شهرستان سرپل ذهاب در پاسخ به اینکه پایان
عملیات بازسازی نقاط زلزلهزده بر اساس برنامه زمانبندی
چه زمانی است ،گفت :هیچکس پیش بینی نمیکرده که

زلزلهای در ســرپل ذهاب حادث شده و اتفاق بیفتد و این
حجم از آسیبدیدگی وخسارت به همراه داشته باشد ،لذا
با این حجم از آســیبدیدگی و خسارت که زلزله مذکور
به بار آورد  ۳ماه شهرســتان درگیر اسکان موقت مردم در
چادر و کانکس ،تاسیســات آب و برق ،خدمات بهداشتی
و ...شد.
جمالینیــا گفت :بــه دلیل اینکه دولت تســهیالت و
امکانات را به صورت مســتقیم به مــردم می دهد و البته
خود دولت کار آواربرداری و پی کنی را نیز انجام می دهد،
مردم طرف قرار پیمانکاران هستند و برنامه زمانی پروسه
ساخت و ساز منازل شخصی به خود مردم بستگی دارد.
وی تصریح کرد :برای بازســازی منازل زلزلهزده دولت
 ۵میلیــون تومان را برای اســکان موقت بــه زلزلهزدگان
میپــردازد و  ۱۰میلیون تومان نیز به عنوان تســهیالت
معیشــتی و  ۴۰میلیــون تومان نیز تســهیالت بانکی در
اختیار مردم قرار می گیرد.
فرماندار ســرپلذهاب افزود :کسانی که زودتر پای کار
آمدند و با بنیاد مسکنها در پروسه بازسازی منازلشان  -به
ویژه در حوزه روستایی  -همکاری کردند ،کار بازسازی آنها
خوب پیش رفت و زودتر به پایان رسید و جشن بازسازی
نیز برگزار شد ،اما برخیها در شهر روند بازسازیشان را به
دلیل اینکه قصد تغییر در حوزه ســاختمان خود داشتند،
عملیات ساخت و ساز را دیر آغاز کردند.
وی گفت :این آغاز دیرهنگام پروســه ســاخت و ساز
توســط افراد مذکور در حالی اســت که بنیاد مســکن به
دلیل وضع موجود نقشه ســاختمانی را به صورت مجانی
در اختیار آنها قرار میداد و پروانه ســاخت نیز از ســوی
شهرداری مجانی صادر میشد.
جمالینیــا تصریح کرد :بــا توجه به آغــاز دیرهنگام
عملیات بازســازی توسط افراد فوق باعث شد که عملیات
ساخت تداوم داشته باشــد و براساس اقدامات انجام شده

گوش شنوایی که یافت نمیشود

آگهی نوبت اول فراخوان مناقصه

شاهوار شاهرود در معرض خطر نابودی
ســازمانهای مردم نهاد
طی نامهای خطاب به رئیس
مرکز پژوهشهای مجلس با
اشاره به فعالیتهای معدنی
درشاهوار شــاهرود ،این امر
را موجب اثرگــذاری منفی
بر روی اکوسیســتم منطقه
و نابــودی آن دانســتند.به
گزارش مهر دوســتداران
محیط زیســت و سازمانهای مردم نهاد فعال در این زمینه که پیشتاز مقابله
با تخریبهای معدن بوکســیت شــاهوار در کنار رســانههای استان سمنان
هستند ،نقش بسزایی در اطالع رسانی به جامعه و مسئوالن درباره مخاطرات
فعالیت معدن بوکسیت ایفا کردند که به انتشار گزارش مفصلی از سوی مرکز
پژوهشهای مجلس شورای اســامی انجامید ،لذا طی روزهای اخیر اقدام به
تنظیم نامهای سرگشــاده خطاب به کاظم جاللــی رئیس مرکز پژوهشهای
مجلس کردهاند که حاوی نکات مهمی در خصوص قول مســاعد وزیر صمت،
برای تعطیلی معدن بوکسیت تاش و  ...است.
در این نامه خطاب به رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شــورای اســامی،
جناب آقای دکتر کاظم جاللی تصریح شــده اســت که شاهوار سرافراز ،یگانه
کانون آب ســاز دشــت بسطام و شاهرود محسوب میشــود که سالها است
بیرحمانه توســط معدن گسترده و روباز بوکســیت تاش (آلومینای جاجرم)
غارت و چپاول میشود ،تشکلهای محیط زیستی شهرستان شاهرود اما طی
این ســالها بارها و بارها نسبت به عواقب این ویرانگری هشدار و انذار دادهاند.
متأسفانه دراینبین گوش شنوایی یافت نمیشود تا آنکه در آستانه سال ۹۷
برای نجات شــاهوار و شاهرود دست به اســتمداد بهسوی مرکز پژوهشهای
مجلس شورای اســامی دراز شد و الحق شما نخســتین مسئولی بودید که
صدای این سمنها را شنیده و بیدرنگ از شاهوار بازدید به عمل آوردید.
ماحصل این بازدیدها از سوی رئیس مرکز پژوهشهای مجلس اما جلسهای
بــا وزیر صنعت ،معدن و تجــارت وقت بود ،پسازآن نیز باارادهای ســتودنی
بررســی کارشناسی منطقه شاهوار در دســتور کار مرکز پژوهشهای مجلس
شورای اســامی قرار گرفت تا این امر به انتشار گزارشی مفصل و کارشناسی
از مخاطرات زیســتمحیطی معدنکاوی در شــاهوار انجامید.امروز اما پس از
ماهها گزارش کارشناســی مرکز پژوهشها به عنوان یک نهاد معتبر و رسمی
منتشــر و با برشــمردن یکایک تخریبهای معدن تاش بر دغدغههای فعاالن
محیط زیستی صحه گذاشتهشــده و بهترین راه را تعطیلی (جابجایی) معدن
بوکســیت تاش دانسته اســت .باید اعالم کرد که امروز در این برهه حساس
زمان گام برداشــتن جدی از ســوی رئیس مرکز پژوهشهای مجلس است.
به یاد داریم که وزیر صمت در جلســهای حضوری اظهار داشــت که چنانچه
آسیبرســانی معدن بوکسیت تاش به محیط زیســت و آینده شاهرود تائید
شــود بی درنگ دستور تعطیلی آن صادر میشود ،اینک گزارش رسمی مرکز
پژوهشهای مجلس شورای اسالمی محکمترین سند برای اثبات آسیبرسانی
معدن بوکســیت به محیط زیســت و زندگی صدها هزار نفر از ساکنان دشت
بســطام و شاهرود محسوب میشــود.لذا از رئیس مرکز پژوهشهای مجلس
میخواهیم تا با فوریت و جدیت بیشــتر دستور تعطیلی معدن بوکسیت تاش
را از وزیر صنعت ،معدن و تجارت گرفته و با نجات شــاهوار و شــاهرود ،مردم
سرافراز این شهرستان شهید پرور را غرق امتنان کنند.

قتلعام سگها در اهواز
تعدادی از فعاالن محیطزیســت خوزســتان از قتلعام صدها قالده ســگ
در اطراف شــهر اهواز خبر دادند .به گزارش ایلنا از خوزســتان ،یکی از فعاالن
محیطزیســت با ارسال مدارکی به خبرگزاری ایلنا در این استان ،مدعی شد که
حدود  ۲۰۰تا  ۳۰۰قالده ســگ ،شب  ۱۳آبان ماه ،توسط شهرداری اهواز پس
از قتلعام ،ســوزانده شدهاند.مسئوالن روابط عمومی و اجرائیات شهرداری اهواز
در گفت وگو با خبرنگار ایلنا ،این خبر و انتصاب آن به شــهرداری اهواز را کذب
دانستند.با درخواست ایلنا ،بازرس ویژه استاندار خوزستان به این ماجرا ورود کرد.

پروســه ساخت و ساز حتی تا نیمه اول سال  ۹۸نیز ادامه
یابد.وی یادآور شد :شهر سرپل ذهاب قبل از  ۲۱آبان ۹۶
تعداد  ۶۷۰۰پروانه شــهرداری صادر شده برای واحدهای
تخریبی دارد ،اما اکنون نزدیــک به  ۱۰هزار واحد پروانه
ســاخت دریافت کردند و به آن معناست که حدود ۳۳۰۰
واحد به شهرستان اضافه شده است.
این مســئول گفت :طی جریان ارزیابی کنندهها ستاد
بازســازی در داخل شهر و اعالم شــهرداری ما که ۶۷۰۰
واحد مســکونی پروانه داشته و تخریب شده است ،اکنون
بیش از  ۳۰۰۰پروانه ســاخت بیشتر درخواست شده و به
حدود  ۱۰هزار درخواســت پروانه ساخت و نقشه رسیده
است.
وی گفت :این اتفاق به آن معناست که شهرستان از این
نظر دگرگون شــده و تغییر یافته است و دارد به جمعیتی
باالتر از  ۸۵هزار و  ۶۱۶نفر جمعیت خود می رسد.جمالی
نیا تصریح کرد :به نظر آقای اســتاندار و درخواست وی و
همچنین درخواســت معاون اول رئیس جمهور در هیئت
دولت مصوب شد از خرداد ماه به بعد عالوه بر کمک های
بالعوض و تسهیالت ذکر شده ۱۰ ،میلیون تومان دیگر نیز
به عنوان تســهیالت معیشتی و  ۵میلیون تومان بالعوض
دیگر نیز به سر فصل تسهیالت و ساخت و ساز شهرستان
اضافه شــد و در مجموع تســهیالت چشمگیری از سوی
دولت در اختیار زلزله زدگان قرار گرفت.
وی در خصوص اظهــارات زلزله زدگان در زمینه تورم
در قیمت مصالح ســاختمانی نیز گفت :در خصوص تورم
قیمت مصالح ســاختمانی طی ،تیر و مرداد و شهریور نیز
همانطور که گفته شد دولت افزایش تسهیالت را در قالب
 ۱۰میلیون تومان معیشتی و  ۵میلیون تومان بالعوض در
هیئت دولت به تصویب رساند.
این مســئول افزود :عالوه بر موارد فــوق دولت تدابیر
دیگــری را نیز برای کمک به زلزله زدگان در جریان تورم
قیمت مصالح ســاختمانی دید کــه از آن جمله می توان
به اعطای  ۱۶۰کیســه ســیمان رایگان و آهن تعادلی (به
دلیــل افزایش قیمت آهن) و زیر قیمت بازار  -براســاس
نیاز واحدهای تخریبی -از سوی بنیاد مسکن اشاره کرد.
اظهارات فرماندار سرپلذهاب در حالی است که استاندار
کرمانشاه در ستاد هماهنگی بازســازی مناطق زلزله زده
استان که  ۹آبان ماه امسال در استانداری کرمانشاه برگزار
شــد ،از کوتاهی وزارت راه و شهرســازی در تامین زمین
مســتاجران نقاط زلزله زده انتقاد کرد.هوشــنگ بازوند،
اســتاندار کرمانشــاه ،عدم تامین زمین برای مستاجرین
زلزلهزده و مســکن مهر را ناشــی از کوتاهی وزارت راه و
شهرسازی دانست و خواستار تسریع در انجام آن شد.
رضا خواجه ای ،رئیس ستاد بازسازی مناطق زلزلهزده
استان کرمانشاه نیز در همین جلسه در خصوص وضعیت
مســتاجران زلزلهزده گفت :هنوز به  ۴۰۰۰واحد مستاجر
زلزله زده زمین تخصیص نشــده است.نگاهی به مشکالت
مطرح شده از ســوی زلزلهزدهها تا حدی مهاجرت آنها را
توجیه میکند و البته اظهارات اخیر رئیس ستاد بازسازی
مناطق زلزلهزده استان و اســتاندار کرمانشاه نیز میتواند
مهر تاییدی بر بخشــی از این ادعا باشد ،لذا انتظار میرود
مسئولین مربوطه هر چه ســریعتر تدبیری کنند تا بیش
از این شــاهد مهاجرت زلزلهزدگان به سایر نقاط استان و
تبعات ناشی از آن نباشیم.
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 -6مهلت زمانی ارائه پیشنهاد در سامانه ستاد :تا ساعت  8صبح روز پنجشنبه مورخ 97/9/1
 -7الزم به ذکر اســت کلیه شــرکتکنندگان در مناقصه عالوه بر ارسال مدارک به صورت الکترونیکی در سامانه ستاد ،پاکت الک و مهر شده «الف»
را که حاوی تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار میباشد ،حداکثر تا ساعت  9صبح مورخه  97/9/1به دبیرخانه اداره کل راه و شهرسازی سیستان
و بلوچستان به آدرس :زاهدان میدان شهداء تحویل داده و رسید دریافت نمایند.
 -8رشته مورد نظر :راه و ترابری
 -9این پروژه پیش پرداخت ندارد و مبلغ کارکرد از محل اعتبارات طرحهای عمرانی به صورت اسناد خزانه اسالمی قابل پرداخت میباشد.
 -10شماره تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه 021-41934
 -11اطالعات این مناقصه در پایگاه ملی اطالعرسانی مناقصات نیز ثبت میگردد.
شناسه آگهی282463 :
مالف1764/

اداره کل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئیننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی وساختمانهای فاقد
سندرسمی حوزه ثبتی شهرستان فومن
برابــررای شــماره  97/3/28 ،139760318003002411هیــات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی و
ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی فومن تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضی آقای شهریار نجفیزاده
الدمخی فرزند عباس به شــماره شناسنامه  245صادره ازفومن به شــماره ملی  2668471680ششدانگ یک قطعه زمین
مشــتمل برخانه و محوطه وانباری به مســاحت  1503/22مترمربع پالک  109فرعی از  42اصلی مفروز و مجزی شده
ازپالک  1فرعی از 42اصلی واقع درالدمخ بخش  24گیالن خریداری از مالک رسمی مرحوم عباس نجفی زاده الدمخی
محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم دردونوبت به فاصله 15روز آگهی میشود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت
متقاضیان اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به اداره ثبت اسنادو
امالک محل تســلیم وپس از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا به مرجع قضایی
تقدیم نمایند .بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد
شد.مالف1051/
تاریخ انتشارنوبت اول-97/8/1 :تاریخ انتشارنوبت دوم97/8/15 :
سرپرست ثبت اسنادوامالک شهرستان فومن-علی نصرتی
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئیننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد
سندرسمی حوزه ثبتی شهرستان فومن
برابررای شماره  97/6/6 ،139760318003004577هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد ســند رسمی مستقر در واحد ثبتی فومن تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضی خانم اشرف عالم خوش خلق نودهی
فرزند عزت اله به شماره شناسنامه  7798صادره ازفومن به شماره ملی  2668023033ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر
بنای احداثی انباری به مساحت  473مترمربع پالک  224فرعی از  68اصلی مفروز و مجزی شده ازپالک  51فرعی از
 68اصلی واقع درنوده بخش24گیالن خریداری از مالک رسمی آقای نقی و عزت اله عالم خوش خلق محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم دردونوبت به فاصله 15روز آگهی میشود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت
متقاضیان اعتراضی داشــته باشند میتوانند ازتاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به اداره ثبت اسنادو
امالک محل تسلیم وپس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه ازتاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا به مرجع قضایی تقدیم
نمایند.بدیهی اســت درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات ســندمالکیت صادرخواهدشد.
مالف1059 /
تاریخ انتشارنوبت اول-97/8/1 :تاریخ انتشارنوبت دوم97/8/15 :
سرپرست ثبت اسنادوامالک شهرستان فومن-علی نصرتی

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئیننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد
سندرسمی حوزه ثبتی شهرستان فومن
برابــررای شــماره  97/6/27 ،139760318003005464هیــات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی فومن تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضی آقای اسماعیل حبیبی
فرزند غالم رضا به شماره شناسنامه 12579صادره ازفومن به شماره ملی  2668070953ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل
بر خانه مســکونی دارای پروانه ســاختمان به مساحت  528مترمربع پالک  174فرعی از  76اصلی مفروز و مجزی شده
ازپالک  1فرعی از  76اصلی واقع درماوردیان بخش24گیالن خریداری از مالک رســمی آقای غالم رضا حبیبی واقعی
محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم دردونوبت به فاصله 15روز آگهی میشود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت
متقاضیان اعتراضی داشــته باشند میتوانند ازتاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد
و امالک محل تســلیم وپس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه ازتاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا به مرجع قضایی
تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادرخواهدشد.
مالف1061/
تاریخ انتشارنوبت اول-97/8/1 :تاریخ انتشارنوبت دوم97/8/15 :
سرپرست ثبت اسنادوامالک شهرستان فومن-علی نصرتی
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئیننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد
سندرسمی حوزه ثبتی شهرستان فومن
برابررای شماره  97/7/7 ،139760318003005710هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی فومن تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضی آقای بهرام صدیقی فرزند زکریا به شماره
شناسنامه  361صادره ازفومن به شماره ملی  2669320538ششدانگ یک باب خانه و محوطه به مساحت  194/41مترمربع
پالک  831فرعی از  67اصلی مفروز و مجزی شده ازپالک  86فرعی از 67اصلی واقع درسند بخش24گیالن خریداری
از مالک رسمی آقای جواد شریفی محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم دردونوبت به فاصله 15روز آگهی میشود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت
متقاضیان اعتراضی داشــته باشند میتوانند ازتاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به اداره ثبت اسنادو
امالک محل تســلیم وپس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه ازتاریخ تســلیم اعتراض دادخواست خودرا به مرجع قضایی
تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد
شد.مالف1097
تاریخ انتشارنوبت اول-97/8/15 :تاریخ انتشارنوبت دوم97/8/29 :
سرپرست ثبت اسنادوامالک شهرستان فومن-علی نصرتی

