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«همدلی» از مراکز آموزشی فرسوده در تهران گزارش میدهد

آموزش زیر وحشت آوار

از چند گاهی از میان دانشآموزان قربانی میگیرد.
مــرگ تلخ «دنیا ویســی» دانشآمــوز پایه اول
دبستان روســتای «گرماش» شهرستان سنندج،
بر اثر ریزش دیوار حیاط مدرســه شاهدی بر این
مدعاست .مدیرکل آموزش و پرورش کردستان بعد
از حادثه فروریزی دیوار بر جســم نحیف دنیا در
مقابل رســانه ها مدعی شد که نسبت به مدارس
غیراستاندارد بارها هشدار و تذکر داده است.
بر اســاس آنچه که مسئوالن آموزش و پرورش
شــهر تهران بارها و بارها اعــام کرده اند و به آن
تاکید داشــته اند  ،وضعیت مــدارس پایتخت به
مراتب بغرنج تر و نا ایمن تر از ســایر استان های
کشور است و این موضوع زمانی حادتر می شود که
بدانیم تهران شهری بالخیز است و هر لحظه خطر
یکند .بال خیز بودن این شهر
زلزله آن را تهدید م 
نشان میدهد که یکی از مهمترین مسئولیتهای
مســئوالن کشــور مدیریت بحران حوادث است،
امــا نمیتوان مدیریــت بحران را تنهــا در زمان
بحران انجــام داد .بنابراین خانههای مســکونی،
بیمارستانها ،دانشگاهها و از همه مهمتر مدارس
کشور باید نوسازی و مطابق با استانداردهای ایمنی
ساخته شوند.
از ســال 87دائما زمزمههایی مبنی بر نوسازی

مدارس شــنیده میشود .در ســال 89مسئوالن
وقت نوســازی ،توســعه و تجهیز مدارس کشور
از فرســوده و قدیمیبودن 60درصــد از مدارس
خبر دادند که در ســال 96این رقم به 30درصد
کاهش یافت .همچنین در ســال۴۳ ،95درصد
کالسهای درس استانداردسازی گرمایشی شدند
و کار ۵۷درصــد باقی ماند .در طول هفتســال
نیمی از مدارس کشور بازسازی و نوسازی شدهاند
و این میزان نســبت به اهمیت موضوع نوسازی و
بازسازی مدارس و با درنظرگرفتن تعداد سالهای
سپریشده رقم چندان قابل توجهی نیست
مسئوالن امر همواره کمبود اعتبار و اختصاص
نیافتن بودجه الزم برای بازسازی مدارس فرسوده
را دلیل مشــکالت موجود میدانند .هر ســال
نیــز با وجــود وعدههای فراوان این مشــکل به
قوت خود پابرجاســت و هر سال به سال آینده
منتقل میشود .با وجود این که مسئوالن ذیربط
قول تخصیص اعتبــار الزم در بودجه  97را داده
بودند اما آنطور که رخشانیمهر ،رئیس سازمان
نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس کشور میگوید،
اعتبار مورد نیاز برای مقاومسازی مدارس در سال
 97برآورد نشده است .او درباره این موضوع گفت:
« 70درصد مدارس مقاومسازی شدهاند با وجود

سهم دارو از اعتبار یک میلیارد دالری «تولید نهادههای
کاالهای اساسی» چقدر میشود؟

این  30درصد مدارس کشــور نیازمند تخریب،
بازســازی و مقاومسازی هستند که برای مدارس
تخریبی به  13هزار میلیارد تومان اعتبار و برای
مقاومســازی  5هزار و  700میلیارد تومان اعتبار
نیاز است؛ البته این میزان اعتبار برای تا پایان سال
 96برآورد شده و برای سال  97هنوز برآورد نشده
اســت .هر لحظه امکان ریزش مدارس خشتی و
گلی بر سر دانشآموزان وجود دارد ،چرا که نزدیک
به یک هزار کالس خشتی و گلی در کشور وجود
دارد که برای تخریب و نوســازی آنها یک هزار و
 700میلیارد ریال اعتبار نیاز است و البته انتظار
میرود تا پایان ســال تحصیلی  98-97تمامی
کالسهای خشتی و گلی جمعآوری شوند».
یک عضو مجلس شورای اسالمی با بیان این که
فضای آموزشی غیراستاندارد بسیاری از کالسهای
درس در مدارس تهران معضلی است كه قابل انکار
نيســت .به همدلی گفت :از آن جا که شهر تهران
شــهری قدیمی اســت مدارس آن هم به خاطر
عمر ساختمانهای آن از قدمت باالیی برخوردار
است« .داود محمدی» افزود در طول این سالها
تعدادی از این ساختمانها نوســازی یا بازسازی
شدهاند اما این تعداد کافی نیست و هنوز مدارس
زیادی در بافت فرسوده وجود دارد که نیاز به توجه

ویژه عمرانی دارد.
وی گفت :مدارس فرســوده کشور و همچنین
مدارس فرسوده تهران همواره یکی از دغدغههای
مهم کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس بوده
اســت و این کمیســیون در این زمینه به صورت
جدی پیگیــر اســت .در بودجه ســال  97نیز
اعتباراتی برای این امر در نظر گرفته شد ،اعتبار
رقم باال و درخور توجه بود که میتوانست بسیاری
از مشکالت مدارس را حل کند ،اما با وجود این که
در این زمینه اهتمام جدی نیز صورت گرفت اما به
دلیل محقق نشدن منابعی که برای این امر در نظر
گرفته بودند ،مشکل به قوت خود باقی ماند.
وی با اشــاره به جلســاتی که در این زمینه
کمیسیون آموزش ،تحقیقات و فناوری مجلس با
دستگاههای زیربط مانند معاونت نوسازی مدارس
کشور ،شورای شهر ،و  ...برگزار کرده بودند ،افزود:
پیگیریهای زیادی برای حل این مشکل صورت
گرفته اســت و در ایــن زمینه بــا وزیر آموزش
و پرورش نیز رایزنی شــده اســت و حتی به وزیر
تذکراتی نیز دادهایم.
این نماینده مجلس ،به نقش خیرین مدرسهساز
اشــاره کرد و تصریح کرد :خیرین مدرســه ساز
بزرگترین سازمان مردم نهاد کشورهستند که در
زمینه مدرسه سازی سالهاست که تالش جدی
دارند ،اما از آن جا این تصور در خیرین مدرسه ساز
وجود دارد که مدارس تهران به نســبت مدارس
شهرستانها شرایط بهتری دارند بر ساخت مدارس
در شهرســتانها تمرکز میکنند .اما واقعیت این
است که مدارس شهر تهران به لحاظ فرسودگی
نسبت به کل کشور وضعیت بسیار وخیمی دارد .در
بعضی از مناطق ساخت و ساز صورت گرفته است و
مردم ساکن شدهاند اما مدارس ساخته نشده است
،در بعضی از مناطق قدیمی نیز مدارسی که عمر
مفیدشان به سر آمده و فرسوده شدند وجود دارد.
محمــدی در ادامه افــزود :از آن جا که دغدغه
مدارس فرسوده دغدغه نمایندگان مجلس است،
بدون تردید در بودجه سال  98این موضوع جدیتر
پیگیری میشود و امیدواریم بتوانیم بودجه کافی
را به این موضــوع اختصاص دهیم .ضمن این که
دستگاهها و سازمانهای دیگر مانند شورای شهر،
آموزش و پرورش ،سازمان نوسازی مدارس و حتی
مردم و رسانهها نیز باید در این امر کمک کنند.

محیط زیست
رئیس مرکز امور بینالملل ســازمان حفاظت محیط زیست
با اشــاره به اینکه ایران از لحاظ ظرفیت علمی در حوزه گرد و
غبار جزو کشورهای مطرح و مرجع دنیا به حساب میآید ،گفت:
ارتباطات و تعامالت بینالمللی به منظور کاهش خطرات بالیای
طبیعی از جمله گرد و غبار ضروری است.
به گزارش ایسنا ،ناصر مقدسی دیروز در نشست تخصصی و
بین المللی مشترک در زمینه همکاریهای منطقهای برای ایجاد
آمادگی در مواجهه با بالیای طبیعی از جمله طوفانهای گرد و
غبار اظهارکرد :مســئله گرد و غبار در سالهای اخیر در منطقه
غرب آســیا و کشور تشدید شده است به همین منظور از سال
 ۲۰۱۰تالشهایی بین کشــورهای موثر و متاثر از گرد و غبار
در این زمینه انجام شــده است .وی ادامه داد :متاسفانه تالشها
و همکاریها برای مقابله با گرد و غبار به دالیل متعدد ،پیشرفت
ثمربخشی نداشته است .گرد و غبار یک بحران فرامرزی است و
راه حل ریشهای و درمان آن به تعامل کشورها بر میگردد.
رئیس مرکز امور بینالملل ســازمان حفاظت محیط زیست
افزود :غرب آســیا و شــمال آفریقا به دلیل خاصیت طبیعی و
اکوسیســتمی بهشــدت از پدیده گرد و غبار آسیب پذیر است
همچنین در این مناطق مناقشاتی در زمینه منابع آبی وجود دارد.
کمبود بارش و افزایش دما از مختصات مربوط به این مناطق به
حساب میآید.
مقدســی در ادامه اظهار کرد :بر اســاس گزارشهای هیات
بینالدولــی تغییــر اقلیــم ( ،)IPCCمناطقی مثــل ایران از
خسارتهای ناشی از تغییر اقلیم بسیار متاثر است .قطعا چنین
شرایطی به تالش و همکاری جمعی همه کشورها نیاز دارد.

ش کرت ملی پاالیش و پخش فرآروده اهی نفتی اریان
ش كرت خطوط لوهل و مخاربات نفت اريان

مرجعیت علمی ایران در زمینه گرد و غبار
وی با اشاره به شناسایی کانونهای بحرانی گرد و غبار در داخل
کشــور گفت :کانونهای بحرانی گرد و غبار در ایران شناسایی
شــده است همچنین بر اساس مطالعات مراکز تحقیقاتی ایران
و  UNEPکانونهــای بحرانی فرامرزی گــرد و غبار در عراق،
عربستان و سوریه قرار دارند و در این مناطق خوشههای فرستنده
گرد و غبار وجود دارند .عمده این اراضی به دلیل از دست دادن
رطوبت خــاک در معرض حرکت قرار گرفتهانــد و با وزش باد
کیلومترها منتقل میشــوند .به همین علت استانهای غربی و
جنوب غربی ایران متاثر از این مناطق هستند.
رئیس مرکز امور بینالملل ســازمان حفاظت محیط زیست
با بیان اینکه پدیده گــرد و غبار در دو قالب ملی و منطقهای و
بینالمللی پیگیری میشود ،اظهار کرد :دستگاههای اجرایی مثل
وزارت جهاد کشــاورزی در زمینه مهار کانونهای داخلی گرد و
غبار فعال هستند و سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان نهاد
هماهنگ کننده حاکمیتی وظایف نظارتی خود را در این زمینه
انجام میدهد .در بعد فرامرزی تالشهای بسیاری به منظور ایجاد
همکاری با کشورهای عراق ،سوریه و ترکیه صورت گرفته است
همچنین کنوانسیونهای بینالمللی مثل کنوانسیون مقابله با
بیابان زایی و مرکز  APDIMهمچنین ســازمان هواشناسی
جهانی در این زمینه کمک کننده هستند.
مقدسی ادامه داد :ایران از لحاظ ظرفیت علمی در حوزه گرد
و غبار جزو کشورهای مطرح دنیا به حساب میآید و در جریان
مذاکرات مربوط به گرد و غبار همواره دست باال را داشته است.

آگهي مزايده عمومي ()97/650/2571

شــركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران -منطقه لرستان در نظر دارد اقالم
ذيل را از طريق مزايده عمومي به فروش برساند  .شركت كنندگان مي توانند از زمان
چاپ آگهي نوبت اول تا  5روز پس از چاپ آگهي نوبت دوم در ساعات اداري ،پس از
واريز مبلغ  300/000ريال به حساب IR 370100004101046871202050
بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران به نام تمركز وجوه درآمد شركت خطوط لوله
و مخابرات نفت ايران – منطقه لرســتان واريز و به همراه فيش واريزي و معرفي
نامه معتبر و ارائه درخواســت كتبي حضورا ً جهت بازديد ،خريد و دريافت اسناد و
مدارك مزايده به آدرس؛ خرم آباد -کیلومتر  26جاده پلدختر -شرکت خطوط لوله و
مخابرات نفت ایران -منطقه لرستان -امور حقوقی و پیمانها مراجعه نمايند.
محل و مكان اجراي كار :منطقه لرستان -مرکز انتقال نفت شهید قلندری (پل
باباحسین) واقع در جاده کمربندی خرم آباد
مدت اجراي كار :دو ماه
نام دستگاه نظارت :شــرکت خطوط لوله و مخابــرات نفت منطقه لرستان-
تدارکات کاال
قيمت ها متناسب با كاالي ساخت داخل با لحاظ كيفيت ارائه گردد.
شرايط و مدارك :
ارائه كد اقتصادي و شناســه ملي و كد ثبت نام در پايگاه ملي مناقصات جهت
اشخاص حقوقي
ارائه كد ملي و كد ثبت نام در پايگاه ملي مناقصات جهت اشخاص حقيقي
ارائه فيش واريزي به مبلغ  %5مبلغ پيشنهادي به عنوان سپرده شركت فرآينـد

بنابراین کشور ما از لحاظ علمی در زمینه گرد و غبار مرجع به
حساب میآید اما باید به منظور مقابله با این پدیده ارتباطات و
تعامالت خود را توسعه دهیم.
وی با اشاره به اینکه مناطق بیابانی ایران پتانسیل اقتصاد پایدار
دارند ،گفت :کشــورهای مختلف بهویژه چین در زمینه اقتصاد
پایدار در مناطق بیابانی فعال هستند و تجربیات ارزشمندی دارند
بنابراین تبادل اطالعات و تجربیات به منظور مقابله با بیابانزایی و
مهار کانونهای گرد و غبار امری ضروری است.
رئیس مرکز امور بینالملل ســازمان حفاظت محیط زیست
تاکید کرد :برای مقابله با بیابانزایی و مهار کانونهای گرد و غبار
اولین گام جلوگیری از توسعه بیابان است که از طریق حفاظت از
جنگلها و مراتع همچنین حراست از تاالبها صورت میگیرد.
اولویت دوم نیز آن است که کانونهای گرد و غبار را با توجه به
درجه شــدت بحرانی شناسایی کنیم و عملیات مقابله با بیابان
زایی را انجام دهیم.
مقدســی با اشــاره به ضرورت همکاریهای منطقهای برای
حل پدیده گرد و غبار اظهــار کرد :در بعد برون مرزی آمادگی
انجام مطالعات و حتی مطالعات پایلوت در کشورهای همسایه را
داریم اما تاکنون مسائل امنیتی مانعی برای اقدامات عملیاتی در
کشورهای همسایه بوده است .بخش بسیاری از منطقه غبارخیز
در مرز عراق و سوریه تحت تسلط نیروهای داعش قرار داشت و
به تازگی از حضور این نیروها تخلیه شده است.
رئیس مرکز امور بینالملل سازمان حفاظت محیط زیست با

نوبت دوم

شماره مجوز1397.3829 :

ارجـــاع كار به حساب شــماره  IR 370100004101046871202050بانك
مركزي جمهوري اسالمي ايران و به نام تمركز وجوه درآمد شركت خطوط لوله و
مخابرات نفت ايران – منطقه لرستان و يا ارائه ضمانت نامه بانكي معادل مبلغ فوق
از ضمانت نامه هاي مندرج در بند هاي الف ،پ ،ج ،چ ،ح ماده  4آيين نامه تضمين
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سال چهارم شماره 1011

پیشخوان

ایسنا

همدلی| گروه اجتماعی 1000 -مدرسه در
تهران در بافت فرســوده قرار گرفته اســت و نیاز
به مقاوم سازی و نوسازی دارند .این آمار هولناک
را دیروز عضو هیات رییسه شــورای شهر تهران
همزمان بــا روز دانشآموز اعالم کــرد .زهرا نژاد
بهرام با بیان این کــه یک چهارم مدارس تهران
با مشکل فرســودگی مواجه هستند .گفت :این
مدارس بیشــتر در مناطق  12 ،9 ،10 ،11و 14
وجود دارند و با توجه به اینکه دانشآموزان در این
مدارس حضور پیدا میکنند ،لذا جان آنها در خطر
اســت و باید هر چه زودتر این مدارس نوسازی و
بهسازی شوند.
نژادبهرام با بیان این که ایمنی شرط اول مدیریت
شــهری است و شهروندان با اتکا به مدیریت های
شهری در ســطح شــهر تردد می کنند ،گفت:
شهرداری مکلف است که در اسرع وقت ستادهای
نوســازی و بهســازی را در قالب انجمن خیرین
مدرسه ساز ،شهرداران و مدیران و مسئوالن منطقه
ای و ...راه اندازی کند.
این بار اولی نیســت که زنگ هشــدار مدارس
فرســوده به صدا در میآید .چنــد ماه پیش نیز
رئیس ســازمان نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس
کشــور ،مدارس فرســوده کشــور را  27درصد
اعالم کرد« .مهراله رخشــانی مهر» گفت:حدود
 27درصد مدارس کشــور به لحاظ ســاختمانی،
تخریبی محسوب می شوند ،نزدیک به  34درصد
به بازســازی نیاز دارند و فقط  39درصد مدارس
مستحکم هستند .این در حالی است که طبق اصل
سی ام قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران دولت
موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان که
مدارس امن را نیز شامل میشود را برای همه ملت
تا پایان دوره متوسطه فراهم کند.
آمار مدارس فرســوده برای اولین بار نیست که
تن دانشآموزان و خانوادههای آنان را میلرزاند.
هر از چند گاهی آماری از مدارس فرسوده نه فقط
در شــهر تهران بلکه در کل کشــور بر تارنمای
رسانهها قرار میگیرد که نشان از وضعیت بحرانی
مدارس کشــور دارد .با آنکه در سالهای اخیر به
کمک خیریــن و البته بودجههــای دولتی ،گام
هایی برای نوســازی مدارس تهران برداشته شده
اما مدارس فرسوده همچنان پاشنه آشیل امنیت
فضاهای آموزشــی پایتخت به شمار می رود و هر
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اشاره به ضرورت کاهش ریسک بهداشت فردی ناشی از پدیده
گرد و غبار گفت :تقویت بهداشــت و درمان ،تجهیزات انفرادی،
تجهیزات فرودگاهها ،تقویت ایستگاههای هواشناسی همچنین
رشد سیستمهای هشدار دهنده از جمله نیازهای ما برای مقابله با
گرد و غبار و اثرات مخرب ناشی از آن است.
مقدســی در پایــان اظهارکرد APDIM :بــه عنــوان
زیرمجموعه  ESCAPمیتوانــد در کاهــش خطرات بالیای
طبیعی از جمله گرد و غبار نقش موثری داشته باشد .برای حل
این معضل ما نیز در حوزه برون مرزی تماسها و ارتباطات مکرر
با کشورهای مختلف داریم .برگزاری کنفرانس بینالمللی تغییر
اقلیم که در نوامبر ســال جاری در لهستان برگزار میشود یکی
از مهمترین اجالسها برای پیگیری مسائل محیط زیستی کشور
ما است.
به گزارش ایسنا نشست تخصصی و بین المللی مشترک در
زمینه همکاریهای منطقهای بــرای ایجاد آمادگی در مواجهه
با بالیای طبیعی با همکاری ( APDIMمرکز توسعه مدیریت
اطالعات بالیا در آســیا و اقیانوسیه)(ESCAP ،کمیســیون
اجتماعی اقتصادی آسیا اقیانوسیه سازمان ملل متحد) ،سازمان
حفاظت محیط زیســت ،وزارت امور خارجه و سازمان برنامه و
بودجه آغاز به کار کرده است .این نشست امروز و فردا با اهداف
بررسی پیش نویس اطلس بالیای فرامرزی ،توافق بر سر عناصر
تبــادل اطالعات و چهارچوب توســعه ظرفیت برای حمایت از
تصمیم گیری در خصوص بالیای تدریجی مثل طوفانهای گرد
و غبار و ایجاد شــبکه مشارکتی به منظور اجرا از طریق برنامه
کار  APDIMبرگزار میشود.

رییس ســازمان غذا و دارو با اشاره به تخصیص یک میلیارد دالر از صندوق
توسعه ملی به منظور حمایت از تولید نهادههای کاالهای اساسی در داخل کشور،
بر لزوم تخصیص  ۲۰درصد از این مبلغ به حوزه دارو و حمایت از داروهای تولید
داخل تاکید کرد.
دکتر غالمرضا اصغری در گفتوگو با ایســنا ،در این راستا از معاونت علمی،
فرهنگی و اجتماعی ســازمان برنامه و بودجه کشــور خواست که با توجه به
استراتژیک بودن تولید مواد اولیه دارویی و داروها در داخل کشور ،جهت تامین
داروهای مورد نیاز نظام سالمت کشور ،این بخش را در تخصیص این اعتبارات
به طور ویژه لحاظ کنند.
رییس ســازمان غذا و دارو از سازمان برنامه و بودجه خواست تا حداقل ۲۰
درصد از این یک میلیارد دالر ،در اختیار شــرکتهای تولید کننده مواد اولیه
دارویی و داروهای ساخته شده در داخل کشور قرار گیرد.

راهی که آموزش و پرورش برای کاهش حقوق ارزی
معلمانانتخابکرد

رئیس مرکز امور بینالملل و مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش
از صدور مجوز تاسیس  ۱۵مدرسه غیردولتی در خارج از کشور خبر داد و گفت:
تاســیس و اداره یک مدرســه در خارج از کشور کار بسیار سختی است و باید
هماهنگیهای ویژه با دولت میزبان صورت گیرد
غالمرضا کریمی در گفتوگو با ایســنا ،از صدور مجوز تاسیس  ۱۵مدرسه
غیردولتی در خارج از کشور خبر داد و اظهار کرد :تعدادی تقاضا برای راهاندازی
مدارس غیردولتی دریافت کردیم که برای حدود  ۱۵مورد مجوز صادر شد.
وی افزود :تاسیس و اداره یک مدرسه در خارج از کشور کار بسیار سختی است
و باید هماهنگیهای ویژه با دولت میزبان صورت گیرد و استانداردهایی رعایت
شود .با این حال ما اعالم امادگی کردیم تا تسهیالت الزم را در اختیار هر شخصی
که توانمندی دارد قرار بدهیم.
کریمی همچنین با بیان اینکه به منظور کاهش هزینهها در سال تحصیلی
جاری در پی شــرایط اقتصادی اخیر شمار معلمان اعزامی به خارج از کشور را
کاهش دادیم اظهار کرد :به منظور جبران کمبود از نیروهای محلی و دانشجویان
ایرانی خارج از کشور که ناچار نبودیم حقوق ارزی به آنها بپردازیم ،استفاده کردیم
و بخشی از معلمان ارزبگیر به ایران برگشتند.
وی ادامه داد :البته قبول داریم که با این اقدام کیفیت آموزش مقداری کاهش
مییابد که امکان استفاده از سامانه فضای مجازی برای برخی دروس تخصصی
را فراهم کردیم.
کریمی افزود :بودجه مرکز حدود  ۱۷۰میلیارد تومان بود که از طریق آن ۴۰
میلیون یورو ارز تامین میشد که در شرایط حاضر برای تامین همین میزان ارز
و جبران کسریها باید بودجه ریالیمان دو برابر شود.

کاهش ۶۵درصدی تخلفات ساختمانی
در محله خاک سفید

شهردار منطقه  ۴از کاهش  ۶۵درصدی آمار تخلفات ساختمانی در محله خاک
سفید (گلشن) نسبت به سالهای گذشته خبر داد .به گزارش ایسنا ،سیدعلیرضا
حسینی با اعالم این خبر گفت :متأسفانه اغلب ساختمانهای محله خاک سفید
(گلشن) فاقد مجوز قانونی ساخت و ساز و سند بوده و طی سالهای گذشته به
طور غیرقانونی و بدون رعایت استانداردهای شهرسازی بنا شده است.
وی ادامه داد :احداث امالک ناپایدار در سنوات گذشته باعث رویش و به وجود
آمدن بافتی کامال فرســوده و ناکارآمد در محله خاک سفید شده است که در
راستای جلوگیری از افزایش تخلفات اینچنینی درشمال شرق تهران به خصوص
محله مذکور تالشهای جدی مقابله با این تخلفات صورت گرفته است.
شــهردار منطقه  ۴با اشاره به تخلفات ساختمانی سال گذشته در این محله
گفت :پیامهای تخلفات ساختمانی ثبت شده در سال  ۹۶در محله خاک سفید
 ۱۵۶۳مورد بوده اســت که با کاهش  ۶۵درصدی امســال روند کاهشی پیدا
کرده است.
بر اساس گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ، ۴حسینی خاطرنشان کرد:
تعداد پیام های ثبت شده درخصوص اینگونه تخلفات ساختمانی در سال ،۹۵
 ۱۲۱۹مورد و در سال  ۱۲۵۴، ۹۴مورد بوده که اکنون این تعداد کاهش یافته
است.
وی گفت :محله خاک ســفید در سالهای گذشــته به موجب مهاجرت از
شهرستانها و ساخت و سازهای غیر مجاز و بی برنامه ،از بدو شکل گیری به
یکی از محلههای پرآسیب شهر تبدیل شده و به همین دلیل از امکانات مناسب
خدمات شهری محروم بوده است.

ﺁﮔﻬﻲ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻣﻨﻘﻮﻝ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ  970081/2ﺝ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺁﻗﺎﻱ ﺷﺮﻛﺖ
ﭘﺎﺭﺱ ﻣﺘﺎﻝ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ342/518/663ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ ﻭ
ﻣﺒﻠﻎ3/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﻭ ﻣﺒﻠﻎ500/000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﻧﺸﺮﺁﮔﻬﻲ
ﺩﺭ ﺣﻖ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ ﺑﻬﺎﺩﺭ ﺑﺮﺯﮔﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺩﺍﻭﺩ ﻧﺼﻴﺮ ﻭ ﻣﺒﻠﻎ1/800/000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﻧﻴﻢ
ﻋﺸﺮ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻟﺬﺍ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﻱ ﻭﺻﻮﻝ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ ﺍﺯ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﻧﻈﺮ
ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﺯ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻣﻨﻘﻮﻝ ﻳﻚ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺗﺮﺍﺷﻜﺎﺭﻱ ﺳﻲ ﺍﻥ ﺳﻲ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ
ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺑﻔﺮﻭﺵ ﻣﻲ ﺭﺳﺪ.
ﻧﻈﺮ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ :ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺗﺮﺍﺷﻜﺎﺭﻱ ﺳﻲ ﺍﻥ ﺳﻲ ﺩﻭﻭ ﻣﺪﻝ  200Ecoturnﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ
ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻓﺎﻧﻮﻙ  10ﺗﻲ 12ﺍﺑﺰﺍﺭ ﺳﻪ ﻧﻈﺎﻡ  200ﮔﻴﺮﺑﻜﺲ ﺩﺍﺭ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻣﺮﻏﻚ ﻭﻛﺎﻧﻮﺍﻳﺮ ﻭ
ﻗﻄﺮ ﻣﺎﺷﻴﻨﻜﺎﺭﻱ  230ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﻭ ﻃﻮﻝ ﺁﻥ  420ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﻭ ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺧﺖ 1986ﺑﻪ ﺳﺮﻳﺎﻝ
 pm6-86848ﻭ  sp250-il6381ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻓﻮﻕ ﻭ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﻣﻮﺟﻮﺩ
ﻭ ﺟﻤﻴﻊ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﻴﻬﺎﻱ ﻭ ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﺑﻌﻤﻞ ﺁﻣﺪﻩ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ
ﺍﻳﻨﺠﺎﻧﺒﺎﻥ ﺑﺎ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻛﻠﻴﻪ ﺟﻮﺍﻧﺐ ﺍﻣﺮ ﺑﺮﺭﺳﻴﻬﺎﻱ ﻣﻴﺪﺍﻧﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﻭ
ﻗﻴﻤﺖ ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﻣﺒﺎﺩﻱ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﺣﻲ ﺁﺗﻲ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻲ ﺩﺍﺭﺩ ﻗﻴﻤﺖ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ
ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ 540/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ.
ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻓﻮﻕ ﻭﻗﺖ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻣﻮﺭﺥ 1397/8/30ﺳﺎﻋﺖ  9ﻟﻐﺎﻳﺖ 10ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﻭ ﻣﺤﻞ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻱ ﺁﻥ ﺷﻬﺮﺯﻳﺒﺎ ﺥ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻔﺘﺢ ﺷﻌﺒﻪ 2ﺍﺟﺮﺍﻱ
ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻔﺘﺢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﺴﺎﻧﻴﻜﻪ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻗﻴﻤﺖ
ﺭﺍ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻛﻨﻨﺪ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﺎﻳﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺩﻩ ﺩﺭﺻﺪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻧﻘﺪﺍ
ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﺭﺍ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﺤﺴﺎﺏ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻱ ﻭﺍﺭﻳﺰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ
ﺍﻳﻨﺼﻮﺭﺕ ﺑﺪﻭﺍ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﻛﺴﺮ ﻭ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﻨﻔﻊ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺩﻭﻟﺖ ﺿﺒﻂ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﻃﺎﻟﺒﻴﻦ
ﻣﻴﺘﻮﺍﻧﻨﺪ  5ﺭﻭﺯ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﺪﻓﺘﺮ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﺷﻌﺒﻪ  2ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ
ﺗﺎ ﻣﻮﺟﺒﺎﺕ ﺑﺎﺯﺩﻳﺪ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﮔﺮﺩﺩ.

110/91282

ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  2ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻔﺘﺢ ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺁﮔﻬﻰ ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ ﮔﻮﺍﻫﻲ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﺳﺪﺯﺍﺩﻩ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺳﻴﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﺭﻭﺣﺎﻧﻲ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  31300ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ 498/61/98
ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ
ﺣﺒﻴﻪ ﻣﺮﻏﭽﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  202ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  97/4/27ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ
ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﻭ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ  -1ﻣﺤﻤﺪ ﺍﺳﺪﺯﺍﺩﻩ ﺑﻪ ﺵ
ﺵ 31300ﻣﺘﻮﻟﺪ 1366ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻲ -2ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺍﺳﺪﺯﺍﺩﻩ ﺑﻪ
ﺵ ﺵ 18687ﻣﺘﻮﻟﺪ 1355ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻲ -3ﻋﻠﻲ ﺍﺳﺪﺯﺍﺩﻩ ﺑﻪ ﺵ
ﺵ 5794ﻣﺘﻮﻟﺪ 1358ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻲ -4ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﺍﺳﺪﺯﺍﺩﻩ ﺑﻪ ﺵ ﺵ8
ﻣﺘﻮﻟﺪ 1325ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻫﻤﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻲ ﻭ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻭﺭﺛﻪ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ
ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ،ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﺎﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ  361ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﺣﺴﺒﻰ ﺩﺭ ﻳﻚ
ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﺮﻛﺲ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ ﺍﻯ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﺑﺎﺷﺪ
ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻜﻤﺎﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺻﺎﺩﺭ
ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

110/91284

ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  61ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ  2ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺁﮔﻬﻲ ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻣﻨﻴﮋﻩ ﺍﻟﺴﺎﺩﺍﺕ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﭘﻮﺭ -ﻋﻴﺴﻲ
ﺳﻠﮕﻲ -ﻗﺎﺳﻢ ﺳﻠﮕﻲ -ﺍﻣﻴﺮ ﺳﻠﮕﻲ -ﺣﺴﻴﻦ ﺳﻠﮕﻲ -ﺳﻤﻴﻪ ﺳﻠﮕﻲ -ﺯﻫﺮﺍ ﺳﻠﮕﻲ -ﺳﺮﻭﮔﻞ
ﺳﻠﮕﻲ -ﻗﻤﺮﺗﺎﺝ ﺳﻠﮕﻲ -ﺭﺳﻮﻝ ﺳﻠﮕﻲ -ﻗﺎﺳﻤﻌﻠﻲ ﺳﻠﮕﻲ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﻇﺮﻑ ﺳﻪ ﺭﻭﺯ
ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺩﺭ ﻓﺮﺟﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺎ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺍﺣﻜﺎﻡ
ﺷﻌﺒﻪ 127ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﺿﻤﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻭ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺍﺑﺮﺍﺯﻱ
ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺭﺳﻤﻲ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻱ ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﭘﻼﻙ ﺛﺒﺘﻲ ﺷﻤﺎﺭﻩ  48/2593ﺩﺭ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﺟﺮﺍﻱ
ﺍﺣﻜﺎﻡ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻲ ﺩﺍﺭﺩ ﻧﻔﻴ ًﺎ ﻳﺎ ﺍﺛﺒﺎﺗ ًﺎ ﻛﺘﺒﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺁﺩﺭﺱ ﺟﻬﺖ ﺍﺑﻼﻍ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

110/91291
ﺷﻌﺒﻪ  127ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ

ﻋﻤﻮﻣﻲ

ﺣﻘﻮﻗﻲ

ﻣﺠﺘﻤﻊ

ﻗﻀﺎﻳﻲ

ﻋﺪﺍﻟﺖ

ﺩﻓﺘﺮ
ﺗﻬﺮﺍﻥ

