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اخبار کوتاه

اصفهان پايلوت طرح مطالعات جامع
مجتمعهاي بين راهي كشور شد

گروه شهرستانها :مديركل راهداري وحمل ونقل جادهاي استان اصفهان
گفت :طرح جامع مطالعاتي مجتمعهاي بين راهي كشور به صورت پايلوت توسط
كارشناســان اين اداره كل انجام میشود .مهدي خضري درحاشيه اولين نشست
كارگروه منطقهاي بازرگاني و ســرمايه گذاري منطقه چهار كشــور اظهار كرد:
سند چشم انداز توسعه استان اصفهان نگاه ويژهاي به توسعه صنعت گردشگري
دارد .وي با بيان اينكه ســفر در بستر جادهها و با استفاده از سيستمهاي حمل
ونقل عمومي ارتباط مســتقيمي با اين نهاد دارد ،گفت :ســرعت توسعه وارتقا
زيرساختهاي گردشــگري ،تعداد سفرها و تعداد مجتمعهاي بين راهي بايد با
يكديگر هماهنگ باشــد .مديركل راهداري و حمل ونقل جادهاي استان اصفهان
خاطرنشان كرد :يكي از شاخصههاي راههاي مواصالتي استان اصفهان يكنواختي
است كه در بسياري از موارد موجب ايجاد خواب آلودگي در راننده و بروز حوادث
جادهاي میشــود .وي تصريح كرد :احداث مجتمعهاي بين راهي در محورهاي
مواصالتي اســتان اصفهان میتواند تصادفات جادهاي يا واژگوني را كاهش دهد.
خضــري تصريح كرد :در بحث مجتمعهاي بين راهي نيازمند يك الگوي فاخر و
يكســان براي ســاماندهي اين اماكن و افزايش بهره وري مردم وسرمايه گذاران
هستيم .مديركل راهداري و حمل ونقل جادهاي استان اصفهان خواستار تدوين
پيوستهاي اقتصادي ،فرهنگي و اجتماعي براي مجتمعهاي خدماتي رفاهي شد
و گفت :براي اولين بار در كشــور مطالعات جامعي در اين باره با محوريت استان
اصفهان انجام خواهد شد .خضري گفت :فروشگاههايي كه دراين مجتمعها احداث
میشــود ،خدماتي كه به همشهريان ارائه میشود و حتي نوع غذايي كه در اين
مجتمعها ســرو ميشــود و بر روي رفتار ترافيكي رانندگان اثرگذار است در اين
طرح مطالعاتي بررسي و پيشنهاداتي براي رفع مشكالت كنوني ارائه خواهد شد.

برقداری خط  ۱۳۲کیلوولت گتوند  -اللی
در خوزستان

گروه شهرستانها :عملیات احداث ورود و خروج خط گتوند  -اللی در پست
عقیلی به طول  ۲کیلومتر شــامل تامین تجهیزات ،نصب برج و سیمکشــی به
پایان رسید و برقدار شد .به گزارش روابط عمومی شرکت سهامی برق منطقهای
خوزستان ،مجری طرحهای خطوط این شرکت ،ارزش سرمایهگذاری این پروژه
را بالــغ بر  ۱۲میلیارد ریال اعالم کرد .غالمرضا ذاکر مشــفق گفت :تامین برق
مطمئن و پایدار در نواحی تحت پوشــش ،افزایــش ظرفیت و ضریب اطمینان
شبکه و کاهش خاموشیها و افزایش پایداری شبکه از اهداف بهرهبرداری از این
پروژه است.

تجمع کارکنان بیمارستان امام خمینی (ره) کرج
مقابل استانداری البرز

جمعی از کارکنان بیمارســتان امام خمینی(ره) کرج صبح دیروز در اعتراض
به حدود یکسال حقوق معوقه خود در مقابل استانداری البرز تجمع کردند.قاسم
طاهری ،نائب رئیس شورای اسالمی کار بیمارستان امام خمینی(ره) کرج با بیان
اینکه سی و سومین تجمع کارکنان این بیمارستان مقابل استانداری البرز برگزار
شــد گفت :برخی مشکالت این بیمارستان را غیرقابل حل میدانند در حالی که
اقتصاد درمان در شــرایط فعلی از سودمندترین فعالیتهاست و به خاطر همین
اســت که پزشــکان چندان تمایلی به مهاجرت به خارج از کشور ندارند.طاهری
افزود :بیمارستان امام خمینی(ره) کرج هم در بهترین موقعیت مکانی قرار گرفته
و از برند ،تجهیزات و پزشکان و پرسنل عالی برخوردار است اما متأسفانه به علت
سوءنیت یا سوءمدیریت به چنین وضعیتی گرفتار شده است.وی ادامه داد :برخی
مشــکل این بیمارستان را ناشی از دولتی شــدن تعرفهها میدانند اما در همان
ابتدای تغییر تعرفهها ،پیشــنهادهای کاربردی زیادی به مســئوالن داده شد اما
گویا برخی خواهان حل مشــکل نبودند.طاهری با بیان اینکه میشد با افزایش
خدمات و جذب بیماران بیشــتر ،تهدید را به فرصــت تبدیل کرد ،گفت :یکی
دیگر از پیشــنهادات این بود که بیمارستان به شرکت تعاونی پرسنل یا همیاری
واگذار شود اما کسی توجه نکرد.نائب رئیس شورای اسالمی کار بیمارستان امام
خمینی(ره) کرج تصریح کرد :به مســئوالن استان گفتیم مذاکراتی برای تملک
مجدد بیمارســتان با بنیاد شهید انجام دهند تا مرکزی مشابه مرکز خاتماالنبیا
ایجاد شود اما کسی وقعی به این پیشنهاد ننهاد.وی با بیان اینکه ما معتقدیم این
پیشنهادات کاربردی میتوانست مشکل بیمارستان را حل کند گفت :باید کسانی
که با ســوءنیت و یا سوءمدیریت پرسنل بیمارستان را با مشکالت زیادی مواجه
کردهاند را پای میز محاکمه کشــاند.طاهری از دادســتان عمومی و انقالب کرج
خواست به این موضوع به عنوان مدعیالعموم ورود کند.

تحریمها عامل تاخیر انتقال لوله گاز
به سیستان وبلوچستان

نماینده سیســتان و بلوچستان در شورای عالی اســتانها گفت :دولت برای
مشکل سوخت این استان چاره ای بیندیشد.عزیز سارانی در گفتو گو با خبرنگار
ایلنا درباره مشــکالت گازرسانی به استان سیستان بلوچستان گفت :چهار سال
اســت موضوع گاز رسانی به این اســتان مطرح شده و قرار شد ابتدا از ایرانشهر،
زاهدان و بعد به زابل برســد اما هنوز خبری نیســت.وی افزود :در آخرین سفر
رئیسجمهور به اســتان قرار شد تا پایان مهرماه امسال شعله گاز به زابل برسد
که متاســفانه نه شعله گاز در سیستان روشن و نه شهرستان زابل گازکشی شد
.نماینده سیستان و بلوچستان در شــورای عالی استانها در ادامه به وعدههای
عملی نشــده دولت در بخش گازرسانی اشــاره کرد و افزود :دولت هم اکنون به
دلیل تحریمهای موجود برای خط لولهکشــی گاز به شهرستانهای این استان
به مشکل برخورده است اما در قبال این مشکالت راهکارهایی نیز وجود دارد .به
نظرم برای حل شــدن این مشکل میتوان با مشارکت بخشهای خصوصی و
ســرمایهداران داخلی و خارجی استفاده کرد تا مشکل حل شود.سارانی اضافه
کرد :تاکنون فقط چند محله از شهرستان زاهدان لوله کشی گاز شده و متاسفانه
مردم از لحاظ انواع سوخت دچار کمبود و مشکل هستند این در حالی است که
اســتانهای همجوار مانند هرمزگان و کرمان از این نعمت برخوردارند.وی گفت:
سهمیه ســوخت مصرف ماهانه در این اســتان  300لیتر است که به دویست
لیتر نیز کاهش یافت که این هم مشــکل مضاعفی اســت آن هم با توجه به
مسافتهای طوالنی ،جادههای خاکی و گرمای طاقتفرسای استان که از شمال
تا جنوب آن حدودا  1000کیلومتر اســت و اغلب رانندگان نیز مجبورند از کولر
ماشین خود استفاده کنند.سارانی در پایان افزود :مسئوالن استانی و دولتی باید
در زمینه کمبود نفت ،گاز و بنزین استان سیستان و بلوچستان چارهای بیندیشند
چرا که مردم واقعا در شرایط سختی به سر میبرند و برای پر کردن سیلندرهای
گاز خانگی و نفت ساعتها در صف میمانند و انتظار میکشند.

مرنجاب را نجات دهیم

معاون اداره کل میراث فرهنگی -صنایع دســتی و گردشگری استان اصفهان
گفت :برای ســاماندهی مرنجاب باید یک برنامه عملی و دقیق طراحی شــود و
در کنار آن یک ســرمایهگذار بزرگ و با برنامه جامع و هدفمند مشغول فعالیت
شود.به گزارش خبرنگار ایسنا ،محسن یارمحمدیان در جلسه کارگروه ساماندهی
کویر مرنجاب در ســالن اجتماعات فرمانداری آران و بیدگل ،اظهار کرد :یکی از
دغدغههای فکری و کاری بنده و خیلی از دوستان در اداره کل ،ساماندهی منطقه
کویر مرنجاب بوده و هســت و برای رســیدن به این هدف کارگروههای زیادی
تشــکیل شده و بحثهای کارشناسی زیاده صورت گرفته ،ولی به نتیجه کامل و
واحدی نرســیده است.وی افزود :بنده اعتقاد دارم اگر چند سرمایهگذار کالن در
کویر مرنجاب داشتیم هماکنون وضع جاده چنین نبود و نیازی نبود اینهمه جلسه
بگیریم و دولتیها مدام پیگیری کنند .سرمایهگذار جاده میسازد ،تابلو میزند و
برای بهرهمندی امکانات را به روزتر میکند.یارمحمدیان تصریح کرد :از گذشته
تاکنون مشکالتی بود ،ولی ســرمایهگذار زمانی میآید که طرح آماده تحویل و
بهرهبرداری باشد نه اینکه در شروع کار از چندین کانال بخواهد استعالم و اجازه
بگیرد و در بین ادارات مختلف درگیر پرونده شــود.وی گفت :وقتی سرمایهگذار
قدم جلو میگذارد که ببیند حمایت و همکاری همه سازمانها را با خود دارد و
ما این کار را انجام دادهایم .باید سرمایهگذار در چندین جلسه با ادارات مرتبط با
گردشگری بنشیند و راههای بهتر بهرهبرداری و خدمت رسانی به گردشگر و کویر
مرنجاب را بررســی و عملیاتی کند تا سود آن برای همه قابل فهم و لمس باشد.
معاون اداره میراث فرهنگی اســتان اصفهان ،گفت :یک شرکت برای ساماندهی
مرنجاب در مناقصه برنده شد ،باید با ارائه برنامههای خود به مجموعههای مرتبط
با گردشگری ،منابع طبیعی و محیط زیست و جهاد کشاورزی و سایر دستگاههای
وابسته برنامههای خود را با این نهادها در میان بگذارد.

شیرابهها بالی زیست بوم تنکابن

خطر حریق در مناطق دپوی زباله وجود دارد
نفوذ شــیرابهها در زمین خطر آسیب زدن به الیههای
آهکی زمین و انفجار ناشــی از جمع شدن گاز متان را در
مناطق دپوی زباله تشدید کرده است.
به گزارش مهر ،وضعیت نابســامان زباله و شیرابه ناشی
از آن در مازندران بر هیچ کس پوشــیده نیست اما گویی
اراده ای برای ســاماندهی آن در این استان وجود نداشته
و خطرات ناشــی از آن جان مردم این خطه سبز را تهدید
میکند.
پرده ســر تنکابن و کالکولی رامسر دو منطقه جنگلی
بکر و زیبا هســتند که بــه عنوان محل دفــن زبالههای
این دوشهرســتان انتخاب شده و سالهاســت که دیگر از
زیباییشــان خبری نیســت بلکه نام آنها با بوی مشمئز
کننده زباله و شیرابه ناشی از آن گره خورده است ،مناطقی
که به اذعان اعضای شــورای شــهر و فرمانداران به نقطه
بحران رسیده و باید درباره آنها چاره اندیشی جدی شود.
بنابر اعتقاد کارشناســان ،شــیرابه ناشــی از زبالهها
بخشــی در روی زمین روان بوده که با بــارش باران وارد
آبهای ســطحی شده و گستره ای از مناطق پایین دست
را آلود ه میکند و بخشــی دیگر هــم با نفوذ در الیههای
زیر زمین وارد آبهای زیر زمینی شــده و سبب میکروبی
شــدن این آبها میشــود .همچنیــن دامهایی که در
اطراف محلهای دفن زباله تغذیه میکنند ،خواه یا ناخواه
آلودگیهای ناشــی از شیرابه وارد بدنشان شده و آن را به
انسان منتقل میکنند.
بر اســاس مطالعات پژوهشــی ،خطری که اکنون این
مناطق را تهدید میکند ،جمع شدن گاز متان در زیر این
زبالههاست که بسیار خطر ناک بوده و باید هرچه سریعتر
تدبیری صحیح اتخاذ شود تا جان مردم از بروز این خطرات
در امان قرار گیرد .این کارشناسان و پژوهشگران معتقدند
که با نفوذ شیرابهها به زیر زمین ،بخشهایی از الیههای
آهکی زمین در همان مناطق خورده شــده و خطر رانش
آن هم به لیست خطرات دیگر افزوده میشود.
مرجان مالحســینی فعال محیط زیست در گفتوگو با
مهر با بیان وضعیت نابسامان مراکز دفن زباله در مازندران
میگویــد :تمامی مراکز دفــن زباله در کشــور بویژه در
مازندران غیراصولی بوده و به همین دلیل شیرابه ناشی از
آن وارد آبهای سطحی و زیر زمینی شده و به این ترتیب
بیماریهای بسیاری به انسان منتقل میشود.
وی افزود :زنگ خطر شــیرابه زباله سالهاســت که در
کشــور به صدا در آمــده و مرگ هفت تــن در زیر زباله
 ۴۰هزار تنی ســایت زباله شیراز در سال  ،۹۲آتش سوزی
در ســایت زباله چالوس ،اهواز و ســنندج از همین دست

خطرات است.
نماینده کارگروه پسماند شبکههای مردم نهاد مازندران
با بیان اینکه این آتش سوزیهای خطرناک بواسطه جمع
شــدن گاز متان در زیر زبالهها رخ میدهد ،اظهار داشت:
گازمتــان یکــی از گازهای با ارزش گلخانــه ای بوده و از
نظر اقتصادی دارای ارزش باالیی اســت اما اگر کنترل و
جمعآوری نشــود با ترکیب شدن با  ۵تا  ۱۵درصد هوای
آزاد مشتعل شده و آسیبهای زیست محیطی فراوانی را
در پی دارد .مالحسینی با بیان اینکه محققان بروز بیش از
 ۲۰نوع سرطان را حاصل وارد شدن شیرابهها به آبهای
سطحی و زیر زمینی میدانند ،خاطر نشان کرد  :مازندران
از لحاظ رتبهبندی ســرطان در رتبه دوم و از نظر سرطان
گوارش در رتبه نخســت قرار دارد که بیشترین دلیل آن
ناشی از دفن غیر بهداشتی و غیر اصولی زبالههاست.
ایــن بانوی فعال محیط زیســت در ادامه تصریح کرد:
بــارش باران و برف و رطوبت باال بر تاثیر گذاری شــیرابه
زبالهها میافزاید و سبب میشــود تا آنها با آبهای روان
مخلوط شــده و باعث بروز بیماریهای خطرناکی شوند
و متاســفانه برای دفن اصولی و بهداشتی زبالهها در کشور
مقاومت وجود دارد در حالیکــه چاره کار اینگونه نبوده و

حتی سوزاندن آنها هم راهکار اصولی نیست.
مالحســینی با اشــاره به اهمیت تفکیک زباله از مبدا
افزود :تنها راه کاهش زبالهها تفکیک درســت زباله از مبدا
توســط خانوادهها بوده و باید پسماندهای خطرناک چون
زبالههای عفونی و تکنولوژی مانند باتریها از پسماندهای
تر به درستی جدا شوند تا خطرات کمتری شاهد باشیم.
سیدامیر حسینی جو فرماندار ویژه تنکابن هم در این
باره به خبرنگار مهر میگوید :یکی از مهمترین نگرانیهای
مازنــدران بویــژه در مناطــق پرباران ،کنتــرل و هدایت
شیرابههای زباله بوده و این مهم دغدغه عمده این مناطق
است و در سایت پرده ســر تنکابن هم به واسطه رطوبت
باالی زمیــن و آبهای موجــود در زبالههای تر ،حجم
باالیی از شیرابه تولید میشود و نمیتوان خطرات ناشی
از آن را نادیده گرفت.
وی با بیــان اینکه به همین منظور از دفتر مقام معظم
رهبری برای ســاخت کارخانه کمپوست و تصفیه شیرابه
به شهرســتان تنکابن اعتبار اختصاص داده شــد ،اضافه
کرد :با پیگیریهای مدیران اســتانی و شهرستانی و همت
مدیریت شــهری تنکابن فاز نخســت کارخانه کمپوست
تنکابن گشــایش یافته و هدایت و ســاماندهی شیرابه

هم در ســایت پرده سر در حال انجام است .فرماندار ویژه
تنکابن با بیان اینکه باید برای دراز مدت باید برروی زباله و
درآمد ناشی از آن برنامه ریزی کرد ،اظهار داشت به همین
منظور شــهرداری تنکابن قراردادی را به منظور ســاخت
کارخانــه تولید زباله به برق امضا کــرد و انجام این مهم
اولویت شهرستان تنکابن اســت .حسینی جو با تاکید بر
تفکیک زباله از مبدا توسط مردم ،گفت :این امر بهترین راه
برای کاهش زباله بوده و به این ترتیب میتوان دست کم
 ۳۰درصد از زباله ورودی به سایت پرده سر را کاهش داد.
در عیــن حالهادی منصور کیا رئیس محیط زیســت
تنکابن هم در این باره به خبرنگار مهر میگوید :روشهای
دفن زباله در ایران به طور کل اســتاندارد نبوده و برخالف
دنیاســت زیرا در دنیا اگر بخواهند برای زباله برنامه ریزی
کنند دست کم بسترهای مناسبی را برایش فراهم میسازد
در حالیکــه ما ابتدا با روشهای غیر اصولی زبالهها را دفن
کردیم و اکنون میخواهیم برای کاهش آلودگی شــیرابه
برنامهریزی کنیم.
محمد زرودی شهردار تنکابن هم در گفتگو با خبرنگار
مهر از آغاز ســاخت پروژه تصفیه شــیرابه در سایت زباله
تنکابــن خبر داد و گفت :تا زمان آغاز ســاخت این پروژه
فرآیند بســیار پیچیدهای طی شده و پیش بینی میشود
که این پروژه برای نخســتین بار به عنوان نمونه ای موفق
در کشــور اجرایی شود و این امر به هیچ وجه بلند پروازانه
نبوده و در تنکابن در حال انجام است.
زرودی با بیان اینکه همین خورده شدن الیههای آهکی
و حرکت طولی زمین ســبب شده بود تا فونداسیون سوله
اولیه کارخانه کمپوست در سالهای گذشته تخریب شود،
تصریح کرد :بدین ترتیب و با نکات مهمی که از شــرکت
مذکور در اختیارمان گذاشته شد و با توجه به پایان سال
مالی  ۹۶و احتمال برگشــت اعتبار ما پیشنهادمان را به
کمیته فنی اســتان فرستادیم و در آنجا بر سر این موضوع
بحث و بررسی بسیاری شکل گرفت.
وی ادامه داد :در نهایت با ادله قوی شــهرداری تنکابن،
پیشنهادمان پذیرفته شد و کار شرکت طرف قرارداد برای
انجام گمانه زنی برای استخراج شیرابه در سایت پرده سر
آغاز و همچنین راه دسترســی آن نیز که خود ،یک پروژه
پیچیده بود نیز انجام شد.
بر این اســاس میتوان گفت با خطراتی که از شــیرابه
زباله جان مردم را تهدید میکند ،نادیده گرفتن آن و سهل
انــگاری در جمعآوری بنوعی خیانت به مردم بوده و الزم
اســت دستگاهای اجرایی مرتبط این زنگ خطر را بیش از
پیش جدی بگیرند.

روایت خانههایی در مسیر سیالب در پلدختر

ساختوسازهای غیرمجازی که بالی جان مردم شد
خانههایی روی آب ،خســارت به زیرساختها ،تلف شــدن دامها و  ...روایت
مردم و مسئوالنی است که به هشدارها توجهی نکردند و امروز سیالب همه چیز
را با خود برده اســت .به گزارش مهر ،سیالب اخیر که براثر بارشهای رگباری و
بیسابقه پس از چندین سال خشکسالی در پلدختر اتفاق افتاد ،مردم منطقه را
غافلگیر و خسارات کالنی به آنها وارد کرد بهطوریکه مناطقی از شهر پلدختر
مانند مســکن مهر و «دردیا» و حدود  ۱۰۰روستا از این شهرستان کموبیش در
حوزههای مختلف دچار خسارتهای سنگین شدند.
یکی از ساکنان مسکن مهر پلدختر با انتقاد از مهندسی ساخت مسکن مهر و
جانمایی غلط آن به خبرنگار مهر ،اظهار داشت :کسانی که از ابتدا ساخت مسکن
مهر پلدختر را عهدهدار بودهاند یا ســواد این کار را نداشــتهاند یا اینکه بیش از
آنکه به فکر مردم باشند به فکر جیب خود بودند.
شــاهین میراحمدی ،افزود :مجتمع مســکن مهر پلدختر عالوه بر جانمایی
غیراصولی و عدم احداث پارکینگ ،جدولکشی و حصارکشی نشده است و بدتر
اینکه کانال آبهای ســطحی که از وســط خیابان آن میگذرد همیشه هنگام
بارندگیها برای ساکنان دردسرســاز بوده و سیالب وارد منازل ساکنان شده و
باعث وحشــت زن و بچهها میشــود .یکی از اهالی منطقه «دردیا» پلدختر در
گفتوگو با خبرنگار مهر ،گفت :شــنبه هفته گذشــته که شدت باراش بارشها
بیسابقه بود و دو روز پشت سرهم ادامه داشت ،در خانه نشسته بودم با خانواده
که یکدفعه صدای مهیبی شــنیدیم و وقتی بیرون رفتیم متوجه سیالب شدیم
که دیوار را تخریب کرد و خانهایمان را در برگرفت .محمد شفیعی ،افزود :وقتی
ســیالب وارد حیاط و منزل ما شد تمام ســعیمان این بود که جان خود و زن
و بچههایمان را نجات دهیم و در جریان این ســیل متأسفانه منازل مسکونی ما
خســارت دید و بدتر از آن  ۳۰۰رأس گوسفند که حاصل یکعمر زحمت خود
و خانوادهام بود تلف شد و برخی گوسفندانم را نیز دو کیلومتر پایینتر برد.
زن  ۵۰ساله ساکن مسکن مهر که یکی از اتاقهای خانه خود را سوپرمارکت
کرده بود بــه خبرنگار مهر ،گفت :در فصول بارندگی هــرگاه چند دقیقه باران
میبارد منازل ما پرآب میشــود عالوه بر آن کوچه و خیابان هم که آســفالت
نشده است.
وی که خود را عصمت معرفی کرد ،افزود :کوچه و خیابانهای مســکن مهر
که محل زندگی ما اســت با هر بار بارندگی پر از گلوالی میشــود ،ما دیگر از
این وضعیت خسته شدهایم چند بار برای تغییر مسیر کانال به شهرداری مراجعه
کردهایم اما تاکنون اقدامی صورت نگرفته و کســی به فکر ســاکنان این منطقه
نیست .یکی از اهالی روستای «چاله» به خبرنگار مهر ،گفت :سیل بیسابقه اخیر
تمام زندگی ما را از بین برده ،آب وارد منازل برخی اهالی شده و کلی خرابی به
بار آورده و وضعیت زندگی مردم را با مشکل مواجه ساخته است.
نظام میر رضایی ،افزود :عالوه بر این ،ســیل و شدت بارندگی علوفه دامهای
اهالی را که تمام تابســتان با زحمت خریــداری و جمع کرده بودند نابود کرده،
بهطوریکه کاه ،جو و ســایر علوفه کامل از بین رفته و در این وضعیت ســخت
اقتصادی ما قادر به تهیه علوفه نیستیم و از دولت درخواست کمک داریم.
صمد چراغی پور شــهردار پلدختر در این رابطه در گفتوگو با خبرنگار مهر،
گفت :در جریان سیالب اخیر حدود پنج میلیارد تومان به تأسیسات شهری این
شهر خســارت واردشده و نزدیک به هشــت میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل
کانالهای جمعآوری آبهای سطحی در سطح شهر و بازسازی نقاط آسیبدیده
دیواره ساحلی بهمنظور ایمنسازی در برابر سیالبهای آینده نیاز است.
وی ،اظهار داشت :سه منطقه از شهر پلدختر شامل «دردیا»« ،کوی شهرداری»
و «کوی بســیجیان (تنگ علی) » هرساله به دلیل ساختوسازهای غیرمجاز و
غیر کارشناســی و دســت بردن در طبیعت در زمان بارندگیهای شدید دچار
آبگرفتگی میشود .شهردار پلدختر ،گفت :در منطقه «دردیا» ساختوسازهای
غیرمجاز و بدون پروانه در مســیلها باعث بروز خســارات به مردم شده است و
بدیهی است هرگاه در بستر یا حریم رودخانههای فصلی ساختوسازها انجام شود
این خرابیها و خسارت به بار میآید.
فریدون خودنیا مدیرعامل شرکت توزیع برق استان لرستان نیز در گفتوگو
با خبرنــگار مهر ،گفت :در جریان ســیالب اخیر مبلغ یک میلیــارد تومان به
زیرساختهای این شرکت در پلدختر خسارت واردشده است.
وی ،اظهار داشــت :با توجه به بارشها و رعدوبرقهای مداوم و شدت سیالب
در مسیلها و معابر چند دســتگاه ترانسفورماتور ،چندین دستگاه برقی و سایر
تجهیزات الکتریکی شرکت توزیع برق شهرستان پلدختر دچار آسیب و خسارت
شد .مدیرعامل شرکت توزیع برق لرستان بابیان اینکه تالش میشود شبکههای
آســیبدیده ترمیم و بازسازی شود ،گفت :برخی شبکههای روستایی حدفاصل
معموالن تا پلدختر در مسیر ســیالب هستند و مقر رشد هفت کیلومتر از این
شبکهها جابجا شوند.
نعمتاهلل دســتیاری فرماندار پلدختر نیز در گفتوگو با خبرنگار مهر ،اظهار
داشت :باوجود اعالم هواشناسی مبنی برشدت بارندگیهای سوم و چهارم آذرماه
جاری و آمادگی همه نیروهای ستاد بحران شهرستان اما بارشها غافلگیرانه بود.
وی ،افزود :در جریان این بارندگیها که در عرض ســه ساعت منجر به بارش
 ۷۰میلیمتری در شهرســتان شد ،شدت آن خســارت در حوزههای شهری و

روستایی به مردم شهرستان وارد کرد .فرماندار پلدختر ،افزود :دو منطقه مسکن
مهر و «دردیا» پلدختر در جریان سیالب به دلیل قرار گرفتن در مسیر سیالب از
نقاط حساس شهر پلدختر بود که خسارت و مشکالت عدیدهای را برای ساکنان
ایجاد کرد .دستیاری از جانمایی نادرست و غیراصولی مسکن مهر این شهر انتقاد
کرد و گفت :متأسفانه مجتمع مسکن مهر در مسیر روانابهای منطقه بدون کار
کارشناسی ساختهشده و هنگام بارندگیهای شدید آب وارد ساختمانهای هم
کف این مجتمع میشود و ساکنان را با مشکالتی مواجه میسازد.
وی ،افزود :ســاکنان منطقه «دردیا» نیز اقدام به ساختوسازهایی در مسیر
کانال آب بر در دامنه کوه کردهاند و پس از خشکســالیها و شــدت بارشهای
غافلگیرانه منازل آنها دچار آبگرفتگی شدید شد و متأسفانه خسارات مادی به
برخی از آنها ازجمله تلف شدن چندین رأس گوسفند شد.
فرماندار پلدختر ،گفت :بنابراین برای برونرفت از مشــکالت و جلوگیری از
چنین اتفاقات تلخی در آینده الزم است بندهای خاکی و آبخیزداری در باالدست
دو منطقه «دردیا» و مسکن مهر اجرا شود.
دســتیاری ،افزود :ســیالب اخیر همچنین در حوزههای منازل مســکونی
روســتاها ،راههای روســتایی ،ابنیه ،پلها ،جادههای بین مــزارع ،آبگرفتگی

زمینهای کشاورزی ،کانالهای زه کشی و شیالت به مردم شهرستان خسارات
زیادی وارد کرده است.

آگهی مزایده اموال غیر منقول (اسناد رهنی)
آگهی مزایده مال غیرمنقول پرونده اجرایی کالسه 9700040
مطابــق پرونده اجرایی کالســه  9700040آقای ابراهیم آزاد منش ف ســید کریم ش ش  279ش ملی
 2871569886به نشــانی مهاباد شــهرک کارمندان کوچه شــقایق پالک ( 20راهن) و آقای کریم آزاد
منش ف ابراهیم ش ش  1069صادره مهاباد ش ملی  2872328718بنشــانی مهاباد شــهرک کارمندان
کوچه شــقایق پالک ( 20مدیون) و پالک ثبتی چهارصدو هشتادو پنج فرعی از دوهزارو سیصدو پنجاه
و هشــت– اصلی مفروزی از  113الی  115بخش  15مهاباد بموجب اسناد رهنی شماره  106879مورخه
 95/8/15دفتر  4مهاباد و  37912مورخه  74/1/19و  38498مورخه  74/3/3دفتر  6مهاباد به بانک ســپه
شعبه مرکزی مهاباد جمعا مبلغ  2/755/000/000میلیون ريال در رهن بانک قرار گرفته و بدهکار میباشد
که منجر به صدور اجرائیه کالسه فوق گرددیده و موارد مزایده عبارت است از :
 -1ششدانگ یک باب خانه به مساحت  182/35مترمربع دارای پالک ثبتی چهارصدو هشتادو پنج فرعی
از دو هزارو ســیصدو پنجاه و هشت -اصلی مفروزی از  113الی  115بخش  15مهاباد -اصلی ذیل ثبت
 21292صفحه  16دفترجلد بنام ابراهیم آزاد منش (اهمند) صادر و تسلیم گردیده است .
 -2حدود و مشخصات
شماال اول بطول  5/35متر دوم که غربی بطول  1/90متر سوم بطور پخ بطول  1/20متر پی دیواریست به
دوبرگردان چهرم بطول  3/40متر دیواریست به کوچه  8متری
شرقا بطول  20/50متر پی به پی پالک  484فرعی
جنوبا بطول  9/60متر پی به پی پالک  470فرعی
غربا بطول  11/80متر پی به پی پالک  486فرعی از  2358اصلی
توصیف اجمالی :زمین مذکور دارای یک ســاختمان به صورت جنوبی درب بههال دو طبقه با اســکلت
دیوار باربر با ســقف طاق ضربی و بدون شــناژ قائم و افقی که به صورت پارکینگ مسکونی که دارای
یکهال و آشپزخانه و یک خواب بمساحت  47/94مترمربع و طبقه اول به صورت مسکونی دارایهال و
آشپزخانه و دو عدد خواب و سرویس بهداشتی با نازک کاری متوسط داخل ساختمان بمساحت 142/96
مترمربع و خرپشته به مساحت  10/84مترمربع که دارای زیربنای کلی به مساحت  201/74مترمربع میباشد
که به موجب نظریه قطعی شده وارده به شــماره  139705013450003547مورخه  97/8/22کارشناس
رسمی دادگستری اعیانی احداثی در ملک مذکور به مبلغ  3/500/000/000/-ریال به حروف سه میلیارد
و پنجاه میلیون ریال ارزیابی قطعی شده است .
که در روز چهارشــنبه مورخه  97/10/12از ساعت  9صبح الی  12ظهر در محل شعبه اجرای اداره ثبت
اســناد و امالک مهاباد از طریق مزایده فروخته خواهد شد الزم به ذکراست پرداخت بدهیهای مربوط به
آب ،برق ،گاز اعم از حق انشــعاب و یا حق اشــتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها
باشــد و نیز بدهیهای مالیاتی و عوارض شــهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن
معلوم شــده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت
هزینههای فوق از محل مازاد به برنده مســترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول میگردد
ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رســمی گردد مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان
مقرر برگزار خواهد شد .مالف39/
تاریخ انتشار :روز پنج شنبه مورخه 97/9/15
رئیس ثبت اسناد و امالک مهاباد -صدیق رنجبر
آگهی تجدید مزایده
برابر محتویات پرونده کالسه  970275اجرای احکام مدنی دادگستری سردشت محکوم علیهیم  -1عبداهلل
 -2صدیق  -3عایشــه  -4فاطمه  -5دلشاد حسیننژاد  -6حسین  -7ابراهیم همگی حسین نژاد فرزندان
محمود محکومند به فروش ماترک مرحوم حســین نژاد شــامل یک باب ساختمان مسکونی قدیمی واقع
در سردشــت خیابان شــهید عظیمی بعد از مدرسه پروین قادری به مســاحت  140مترمربع و به ارزش
 126/000/000تومان و تقســیم ثمن آن بین وراث به نسبت سهم خود برابر گواهی حصر وراتث در حق
محکوم لهما ماریا حســین نژاد و کرتی مصطفیپور که وفق نظریه کارشناســی و با مشخصات فوق از
طریق مزایده به فروش میرســد فروش براساس نظریه کارشناســی و بر مبنای قیمت پایه به شرح فوق
شــروع و در اجرای ماده  131قانون اجرای احکام مدنی برای روز یکشنبه مورخه  1397/10/09ساعت
 11به مزایده گذاشــته میشود قیمتی که مزایده ســاختمان موصوف از آن شروع میشود به شرح نظریه
کارشناســی صدرالذکر قیمت پایه میباشد مال به کسی فروخته خواهد شد که باالترین قیمت را پیشنهاد
نماید ضمنا برنده مزایده بایستی  10درصد را نقدا و الباقی را ظرف یک ماه بپردازد و پس از انجام مزایده
تودیع نماید در غیر اینصورت عین ده درصد پس از کسر هزینههای اجرایی بنفع دولت ضبط خواهد شد
 .چنانچه شرکت کنندگان در مزایده تمایل به بازدید از امالک را داشته باشند  5روز قبل از مزایده به این
اجرا مراجعه تا هماهنگی الزم بعمل آید.
مدیر دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری سردشت -کریم خضری

متن آگهی
خواهان رونوشــت حصر وراثت خانم سمین سلطانی ف ارشد به شرح دادخواست تقدیمی ثبت
شده به کالسه  970321از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده
که شادروان مرحوم جعفر ملکزاده ظاهر کندی در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
 -1محمدرضا ملکزاده ظاهر کندی پسر متوفی
 -2علی رضا ملکزاده ظاهر کندی پسر متوفی
 -3نسترن ملکزاده ظاهر کندی دختر متوفی
 -4سمین سلطانی همسر متوفی
اینکه با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت آگهی میگردد تا چنانچه شخصی
اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او میباشــد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک
ماه به این شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد .
جهانگیر مسعودی -قاضی شعبه اول شورای حل اختالف بخش کشاورز
آگهي فقدان سند مالكيت
آقایان شهرام و شورش و علی همگی عادلی مدعیاند که اسناد مالکیت ششدانگ یکباب خانه به
مساحت  175/45مترمربع دارای پالک  767/1اصلی واقع در بخش  11مهاباد بنام آقای عبدالرحیم
عادلی صادر و تســلیم گردیده است سپس ششدانگ برابر سند رسمی شماره 84/10/24 -7801
دفتر یک سردشت به آقایان شهرام نسبت به سه دانگ مشاع و آقایان شورش و علی هرکدام نسبت
به  1/5دانگ مشاع انتقال قطعی یافته و به استناد دستور شماره  449/87بازپرس دادسرای سردشت
سهم شــورش عادلی در قبال مبلغ یکصد میلیون ریال بازداشت گردیده و نامبرده گان هرکدام با
ارائه دو برگ استشهادیه مصدق وارده به شمارههای -1397/07/23 -33236 -33235 -33234
دفتر یک سردشت اعالم نمودهاند اسناد مالکیت صادره فوق به علت اسباب کشی مفقود و تقاضای
صدور ســند مالکیت المثنی را بنام خود نمودهاند لذا مراتب به اسناد تبصره  1ماده  120آئين نامه
اصالحی قانون ثبت در یک نوبت بتاریخ ذیل آگهی میشود و در صورتی که تا ده روز از تاریخ
انتشــار آگهی اعتراضی نرسد و یا در صورت اعتراض اصل ســند معامله ارائه نشود اداره ثبت
المثنای سند مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد نمود .
تاريخ انتشار :پنجشنبه 97/09/15
رئيس ثبت اسناد و امالك سردشت -رسول ابراهيمي
رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای اســماعیل مهرالی دارای ش ش  15بشرح دادخواست به کالســه  970672از این دادگاه
درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان نصراله علینژاد به ش
ش  2در تاریخ  1389/5/5اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آنمرحوم منحصر است به:
 -1مارال محمد نژاد ش ش  217ت ت  1320/4/3صادره ماکو زوجه متوفی
 -2شیرین علی نژاد ش ش  239ت ت  1341/7/1صادره ماکو دختر متوفی
 -3نوراله علی نژاد ش ش  171ت ت  1343/3/11صادره ماکو پسر متوفی
 -4شکر علی نژاد ش ش  7503ت ت  1347/3/2صادره ماکو دختر متوفی
 -5محرم علی نژاد ش ش  7909ت ت  1348/6/11صادره ماکو پسر متوفی
 -6بهروز علی نژاد ش ش  7504ت ت  1351/1/1صادره ماکو پسر متوفی
 -7شعبان علی نژاد ش ش  8937ت ت  1355/6/1صادره ماکو پسر متوفی
 -8رضا علی نژاد ش ش  8791ت ت  1356/6/1صادره ماکو پسر متوفی
 -9مهدی علی نژاد ش ش  9594ت ت  1360/12/15صادره ماکو پسر متوفی
 -10فاطمه علی نژاد ش ش  156ت ت  1359/4/1صادره ماکو دختر متوفی
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت فقط ماهی یک مرتبه آگهی
مینماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد .
رئیس شعبه 14شورای حل اختالف ماکو

پرونده کالسه  ۹۵۰۹۹۸۲۱۰۹۶۰۰۲۰۱شعبه  ۱۰۳دادگاه کیفری دو شهرستان اسالمشهر ( ۱۰۳جزایی سابق) تصمیم نهایی
شماره شاکی :سازمان جهاد کشاورزی استان تهران با نمایندگی آقای سید حسن میرقنبریان سرخی فرزند سید زمان به نشانی
تهران بلوار کشــاورزخ برادران شــهید عبداله زاده ک سوم پ  - ۲متهم :آقای مهدی مهدوی به نشانی اسالمشهر روستای
ســیمون پ  ۶۳اصلی اتهام :تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغها -رای دادگاه :در پرونده کالسه ی  ۹۵۱۳۵۸این
دادگاه آقای محمدی مهدوی فاقد ســایر مشخصات به علت عدم دسترســی متهم است به تغییر کاربری غیر مجاز اراضی
کشــاورزی به صورت  ۲۰۰۰متر دیوار و محوطهسازی در روستای سیمون ،با عنایت به مندرجات اوراق پرونده ،گزارش
اداره می جهاد کشــاورزی ،تصاویر ارائه شده از طرف آن اداره ،صورتجلسه ی کمیسیون تقویم و ارزیابی اراضی زراعی
و باغها عدم حضور متهم و فقدان دفاع از ناحیه ی ایشــان ،دادگاه بزهکاری متهم را محرز و مســلم دانســته و مستندا به
مواد  ۳-۲-۱قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها اصالحی ســال  ۱۳۸۵متهم را عالوه بر قلع و قمع مســتحدثات به
پرداخت مبلغ 200/000/000ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت معادل یک برابر بهای اراضی زراعی محکوم مینماید.
رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین رنگ  :سپس ظرف بیست روز دیگر قابل
تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد .م/الف2040
امیر ایاره  -رئیس شعبه  ۱۰۳دادگاه کیفری  ۲اسالمشهر

دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اسالمشهر به موجب کیفرخواست
شــماره  ۹۷۱۰۴۵۲۸۸۰۰۰۳۰۷۳در پرونده کالسه ۹۷۰۹۹۸۲۸۸۳۵۰۰۲۷۳
برای رضا رجب زاده فرزند جمشــید به اتهام صدور چک بالمحل تقاضای کیفر
نموده که رســیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه
97/10/15ساعت  9:00گردیده اســت  .با عنایت به مجهولالمکان بودن وعدم
دسترســی به متهم و در اجرای مقررات ماده  ۴۴قانون آئین دادرســی کیفری
مراتب یک نوبت منتشــر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتســابی در وقت مقرر در
دادگاه حاضر گردد .بدیهی است در صورت عدم حضور ،مطابق مقررات رسیدگی
غیابی به عمل خواهد آمد .م/الف2041
متصدی امور دفتر شعبه  ۱۰۳دادگاه کیفری  )۲اسالمشهر  -پور محمدی

دادنامه

