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طرح ترافيك در پايتخت براي 
موتوسيكلت ها اجباري مي شود

كشف بخشي از سازه هاي احمد دنيامالي در گفت وگو با »اعتماد« توضيح داد
آبي زيرزميني در اصفهان

ميراث آريا| مديركل ميراث فرهنگي 
اس��تان اصفهان اطالع��ات جديدي از 
كشف راه آبه مس��جد امام و كشف بخشي از سازه هاي 
زيرزميني هدايت آب در شهر تاريخي اصفهان در محور 
شمال غرب مسجد تاريخي امام)ره( اعالم كرد. فريدون 
الهياري از بازديد خود از آخرين تحوالت در محور معبر 
جديد كشف شده در مسجد تاريخي امام اصفهان خبر 
داد و گفت: با توجه به اينكه اصفهان از زمان هاي قديم 
به صورت باغ شهر طراحي شده بود و با عنايت به كمي 
بارش هاي جوي در اين جلگه، مردمان اين شهر تاريخي 
همواره از زاينده رود براي رفع نيازهاي آبي خود استفاده 
مي كردند، به همين دليل شبكه گسترده اي از نهرهايي 
كه از بخش هاي مختلف زاينده رود منشعب مي شدند 
در پهنه دشت اصفهان وجود داشته كه معروف ترين آن 
مادي نياصرم است. مديركل ميراث فرهنگي استان در 
ادامه سخنانش درباره تاريخچه اين نهرها گفت: سوابق 
و اسناد تاريخي نشان مي دهد كه قدمت اين شهرها به 
دوران حكومت شاهان آريايي تبار )ماد( مي رسد، لذا اين 
نهرها در گويش محلي اصفهان با لفظ )مادي( خوانده 
مي شود كه محققين معتقدند اين نام برگرفته شده از 
نام قوم )ماد( از نخستين اقوام آريايي تبار ايراني است. 

مديركل مي��راث فرهنگي اس��تان در بخش ديگري از 
سخنانش عنوان كرد: بدون شك كشف چندين آبراهه 
زيرزميني هداي��ت آب به ويژه در قل��ب بافت تاريخي 
اصفهان، همچون كش��ف دو آبراهه روباز و سرپوشيده 
در مركز ميدان امام حسين )دروازه دولت( و همچنين 
كش��ف آبراهه هادي در ميدان امام علي)ع( )عتيق( و 
س��پس كش��ف اين معبر منحصربه فرد در مسجد امام 
و همچنين آبراهه ه��اي هدايت آب در تفرجگاه عظيم 
چهارباغ، اين ايده را در ذهن باس��تان شناسان تقويت 
مي كند كه به احتمال بسيار زياد در ادوار پيش از صفوي 
يعن��ي حداقل از س��ده پنجم هجري قم��ري به بعد و 
سپس در عصر صفوي در س��ده يازدهم هجري قمري 
ش��بكه اي پيچيده و عظيم از س��ازه آب��ي ويژه هدايت 
آب به ص��ورت زيرزميني در بخش هاي مختلف ش��هر 
اصفهان براي انتقال آب شرب يا دفع آب هاي سطحي 
و مواردي ازاين دس��ت ايجادشده بود كه در هماهنگي 
كامل با شبكه آب رس��اني درروي زمين )مادي ها( قرار 
داش��ت. با اين وصف با تفكر جديدي مواجه هس��تيم 
كه در صورت اثب��ات آن رهيافت هاي جديدي از تاريخ 
معماري و شهرسازي اصفهان به عنوان يكي از كهن ترين 
شهرهاي ايران و جهان را كه ناشي از تفكر واالي نياكان 
بوده است را مي تواند به ما نشان دهد. الهياري همچنين 
اظهار داشت: هم اينك مس��يري در حدود 200 متر از 
اين آبراهه كشف ش��ده است و اين در حالي است كه در 
فاصله اندك از اين س��ازه آبي زيرزميني، نهر بزرگي در 
داخل ميدان امام قرار داشت كه آب را از طريق باغ هاي 
پيرامون كاخ چهلستون به ميدان امام و سپس به محور 
شرق اصفهان درروي زمين هدايت مي كرد، با اين وصف 
بعيد نيست با شبكه اي عظيم و پيچيده از سازه هاي آبي 
زيرزميني در شهر اصفهان مواجه باشيم كه احتماالً آب 
شرب مردم را به بخش هاي مختلف شهر انتقال مي داده 
است يا اينكه آب هاي سطحي را جمع آوري و از طريق 
اين ش��بكه زيرزميني درعين حال كه س��فره هاي آب 
زيرزميني شهر تغذيه مي شد، آب مازاد به صورت منظم 
به رودخانه انتقال مي يافت. طرح مرمت و درعين حال 

ادامه كاوش اين آبراهه در دستور كار قرارگرفته است. 

 رييس مجمع نمايندگان خوزس�تان ب�ا انتقاد از 
عملكرد س�ازمان حفاظت محيط زيست گفت: در 
حال حاضر آب تاالب ش�ادگان را تنها پساب شور 
نيشكر تشكيل مي دهد و فاجعه بسيار دردناكي در 

تاالب رقم خورده است. ايسنا
  ريي�س انجم�ن دندانپزش�كي عموم�ي ايران: 
دندانپزشكان جوان در بازار كار رها شده اند و به كار 
كردن در درمانگاه هاى دندانپزشكى سه شيفته با 

تعرفه بسيار كم روى آورده اند. اعتماد 
 روز گذشته گروهي از بازنشستگان صنعت فوالد 
كشور كه از ش�هر ها و استان هاي مختلف به تهران 
آمدند براي دومين ب�ار در ماه جاري مقابل مجلس 

شوراي اسالمي تجمع كردند. ايلنا
 معاون كتابخانه ملي ايران از قاچاق برخي از نسخ 
بسيار كهن ش�يعي به خارج از كش�ور و همچنين 

معدوم شدن آنها خبر داد. مهر

سرخط خبرها ميراث  فرهنگي گفت و گو

هزينه طرح 
موتورهاي 

انژكتوري نصف 
خواهد بود

 80  -90 ح�دود  االن 
درص�د موتورهاي�ي كه 
در ش�هرهاي م�ا ت�ردد 
مي كنن�د كاربرات�وري 
هس�تند. در اي�ن طرح 
انژكت�وري  موتوره�اي 
ه�م بايد ط�رح ترافيك 
بگيرن�د. منته�ا ب�راي 
تشويق مردم به استفاده 
از موتورهاي انژكتوري، 
ع�وارض و هزين�ه طرح 
نص�ف  آنه�ا  روزان�ه 
موتوره�اي كاربراتوري 

خواهد بود. 

يك هفت��ه پس از ارس��ال 
تمام��ي  ب��ه  دعوتنام��ه 
كشورهاي اسالمي از جمله ايران، از سوي 
وزارت حج عربس��تان، بعث��ه مقام معظم 
رهبري از پاسخ مثبت ايران به اين دعوتنامه 
خبر داد و اعالم كرد به زودي هياتي از ايران 
به عربستان اعزام خواهد شد تا در خصوص 
وضعيت حج س��ال 96 مذاكره كنند. اين 
اخبار همزمان شده اند با اظهارات »سلمان 
بن عبدالعزيز« پادش��اه عربستان كه اعالم 
كرده امسال با افزايش سهميه حضور حجاج 
داخلي و خارجي در مناس��ك حج موافق 
است. هر چند حجت االسالم والمسلمين 
سيدعلي قاضي عس��كر، نماينده ولي فقيه 
در ام��ور حج و زي��ارت، آمادگي جمهوري 
اسالمي ايران براي اعزام هياتي از كشورمان 
به عربس��تان را در تاريخ پنجم اسفند ماه 
)25 جمادي االول( تاييد كرده اس��ت، اما 
هنوز صحبتي در م��ورد تركيب اين هيات 
اعزامي مطرح نشده است. اما در سال هاي 
گذش��ته عالوه ب��ر رييس س��ازمان حج و 
زيارت، نمايندگاني از وزارت امور خارجه، 

س��ازمان هواپيمايي و امور بين الملل بعثه 
مقام معظم رهبري در اين مذاكرات حضور 
پيدا مي كردند. حج امسال برگزار مي شود 
يا خير؟ اين سوال دو سال است كه تبديل 
به مهم ترين مس��اله كساني شده است كه 
هر سال برنامه هاي مربوط به حج را دنبال 
مي كردند. البته سال گذشته حج به دليل 
كارشكني هاي عربستان لغو شد و حجاج 
ايراني امكان حضور در مناسك حج را پيدا 
نكردند. اما امس��ال با ارس��ال دعوتنامه از 
سوي عربستان و تمايل به انجام مذاكره از 
سوي ايران، بايد ديد سرنوشت حج 96 چه 
مي ش��ود. آيا براي دومين سال پياپي حج 
بدون حضور ايرانيان برگزار خواهد ش��د يا 
مذاكرات منتج به برگ��زاري حج با حضور 
حجاج ايراني خواهد بود. پ��س از اتفاقات 
دي ماه 94 و حمله عده اي به كنسولگري 
عربستان در مش��هد، اين كشور اعالم كرد 
كه رواب��ط ديپلماتيك خود را با ايران قطع 
كرده است و پس از اعالم اين خبر چالش ها 
و بحث ها پيرامون وضعيت حج آغاز ش��د. 
هر چن��د پي��ش از اعالم عربس��تان براي 

قطع روابط ديپلماتيك ب��ا ايران، اتفاقاتي 
براي حجاج ايراني طي يك س��ال به وقوع 
پيوس��ت. فاجعه منا و كش��ته شدن شمار 
زيادي از هموطنان ايراني در مهر ماه سال 
94 و پي��ش از آن خبر تجاوز به دو نوجوان 
ايراني در فرودگاه جده، موضوعاتي بودند كه 
افكار عمومي را جريحه دار كرده بودند. اما 
پس از اعالم قطع روابط ديپلماتيك از سوي 
عربستان، موضوعي كه براي حجاج مطرح 
بود، موضوع گذرنامه حجاج بود؛ موضوعي 
كه همچنان به قوت خود باقيست. تا جايي 
كه چندي پيش سخنگوي وزارت خارجه 
ايران درباره وضعيت روابط ايران و عربستان 
در موضوع حج گفت: »همچنان در وضعيت 
سابق هستيم و براي حج سال آينده با توجه 
به ش��رايط موجود و حفظ ع��زت و امنيت 
حجاج ايراني تصميم مقتضي اتخاذ خواهد 
شد.« البته سرپرست حجاج ايراني پس از 
اعالم موافقت ايران براي اعزام هياتي براي 
مذاكره با عربس��تان گفت: »در مذاكرات 
با ط��رف مقابل، خواس��ته هاي جمهوري 
اس��المي اي��ران از جمله ام��ور مربوط به 

شهداي مسجدالحرام و منا مطرح خواهد 
شد و اميدواريم زمينه براي انجام يك حج 
باشكوه، عزتمند همراه با آرامش و امنيت 
زاي��ران فراهم ش��ود.«بيش از يك س��ال 
اس��ت كه موضوع حج تبديل به موضوعي 
پرچالش ميان ايران و عربستان شده است. 
مواضع اين كشور در قبال ايران و همچنين 
اتفاقاتي كه در اين يك سال به وقوع پيوست، 
دست به دس��ت هم داده اند تا برگزار شدن 
يا نش��دن حج تبديل به موضوعي شود كه 
ماه ها در صدر مسائل بين المللي و مذهبي 
ايران بنشيند. امنيت و عزت حجاج ايراني 
و همچني��ن موض��وع ص��دور گواهينامه 
موضوعاتي هس��تند كه مقامات ايراني در 
موضوع حج همواره ب��ر اهميت آن تاكيد 
دارند و مقامات عربستان حاضر به پذيرش 
خواسته هاي طرف ايراني نبودند؛ تا جايي 
كه مراجع تقلي��د در اظهاراتي صريح نظر 
خود را در خصوص ح��ج 95 بيان كردند و 
آيت اهلل مكارم شيرازي صراحتا اعالم كردند: 
»بايد فكر حج امسال را از سر بيرون كرد.« و 
آيت اهلل نوري همداني تاكيد كردند: »وقتي 

امنيت و عزت حجاج در خطر اس��ت، ديگر 
حج واجب نيست« . برگزاري حج امسال، 
در ش��رايطي ك��ه مس��ووالن همچنان بر 
عزتمندانه بودن حج تاكيد دارند و عربستان 
همچنان روابط ديپلماتيك خود را با ايران 
قطع كرده اس��ت و امكان صدور ويزا براي 
حج��اج ايراني را ن��دارد و مقام��ات ايراني 
صدور ويزا در كشور ثالث را نيز نمي پذيرند، 
در گرو نتيجه مذاكراتي است كه 5 اسفند 

ماه صورت خواهد گرفت. 

اعتم�اد| در حال��ي كه با 
تصويب نمايندگان مجلس 
و بر اس��اس ماده 119 اليحه برنامه ششم 
توس��عه، سازمان بهزيس��تي مكلف شده 
كه نرخ طالق را طي اجراي برنامه شش��م 
توسعه 20 درصد كاهش دهد، حبيب اهلل 
مس��عودي فريد، معاون ام��ور اجتماعي 
س��ازمان بهزيس��تي كش��ور در توضيح 
وظايفي ك��ه در پي اين مصوب��ه بر عهده 
اين س��ازمان خواهد بود گفت: »در حال 
حاضر سازمان بهزيستي براي كاهش نرخ 
طالق حدود 5 ميليارد تومان از ش��وراي 

اجتماعي كشور دريافت كرده و حدود 15 
ميليارد تومان هم بودجه هر ساله سازمان 
بهزيس��تي ب��راي اين منظور اس��ت اما با 
توجه به مصوبه جدي��د مجلس در برنامه 
ششم توس��عه و واگذاري مسووليت هاي 
جديد، س��ازمان مديريت برنامه و بودجه 
بايد بودجه اي جداگانه براي دستگاه هايي 
كه در كاهش نرخ طالق متولي شده اند در 
نظر بگيرد. بنا بر مصوبه مجلس، سازمان 
بهزيس��تي موظف به ارايه مش��اوره هاي 
پيش از ازدواج اس��ت و وزارت بهداش��ت 
وظيفه انجام آزمايش ه��اي قبل ازدواج و 

قوه قضاييه مس��ووليت ارايه مشاوره هاي 
پيش از طالق در كنار دادگاه هاي خانواده 
را ب��ر عهده دارن��د.«  مس��عودي فريد در 
گفت وگ��و با باش��گاه خبرن��گاران جوان 
افزود: »س��ازمان بهزيس��تي تنها متولي 
كاهش نرخ طالق نيس��ت و متولي اصلي 
كاهش نرخ طالق در برنامه ششم توسعه، 
ش��وراي عالي انقالب فرهنگي است و در 
جلس��ات ش��وراي عالي انقالب فرهنگي 
به طور مس��تمر وظايفي كه هر دس��تگاه 
بايد انجام دهد ابالغ مي ش��ود و س��ازمان 
بهزيس��تي وظيفه كاهش ن��رخ طالق در 

اس��تان ها را بر عهده دارد.« بر اساس ماده 
119 اي��ن اليحه كه ب��ا 159 راي موافق 
تصويب ش��د، س��ازمان بهزيستي مكلف 
اس��ت در راس��تاي كنترل و كاهش نرخ 
طالق به ميزان 20درصد سال پايه در طول 
قانون برنامه زمينه سازي الزم را از طريق 
مركز فوريت هاي اجتماعي و مددكاري و 
مراكز مشاوره و خدمات روان شناختي به 
عمل آورد و جهت پيشگيري از اختالف و 
بحران هاي خانوادگي و پيش��گيري وقوع 
طالق و با كمك نهادهاي مردمي اقدامات 

خود را گسترش دهد. 

مه�ر | مجتب��ي عبدالهي، 
مع��اون ام��ور اجتماع��ي و 
فرهنگي شهرداري تهران از فعاليت 3692 
گش��ت فوريت هاي اجتماعي پايتخت در 
سه شيفت 8 ساعته در طول شبانه روز خبر 
داد و با اش��اره به آسيب هاي اجتماعي شهر 
تهران گفت: وضعيت كودكان كار و خيابان 
با توجه به مسائل جامعه به ويژه شهر تهران 

مناس��ب نيس��ت و اين كودكان از جايگاه 
حقيقي و حقوقي كودكان شايس��ته خود 
برخوردار نيس��تند. عبداله��ي گفت: »15 
مددس��را با گنجايش بيش از س��ه هزار نفر 
براي نگهداري كارتن خواب ها، دو سامان سرا 
در اسالمشهر و لويزان با ظرفيت 370 نفر، 
در تهران، سامان س��راهاي وي��ژه مردان و 
زن��ان، 16 مركز پرتو با ظرفي��ت 3 هزار نفر 

براي كودكان كار و خيابان، 24 مركز بهاران 
با گنجايش 2500 نفر جهت توانمندسازي 
معتادان و زمينه س��ازي براي بازگشت آنان 
به آغوش گرم خانواده هاي خود، سه كمپ 
ترك اعتياد با ظرفيت نگهداري 700 نفر به 
صورت شبانه روزي، راه اندازي دو مجموعه 
همراه س��را در كنار دو بيمارس��تان دولتي 
تهران از جمله مراكزي است كه شهرداري 

تهران براي كاهش آس��يب هاي اجتماعي 
راه اندازي و فعال كرده اس��ت. تعداد 3692 
گشت فوريت هاي اجتماعي در سه شيفت 8 
ساعته در طول شبانه روز فعاليت مي كنند. 
در طرح س��اماندهي متكديان از 9 مرداد تا 
12 دي ماه امس��ال 13 ه��زار و 352 نفر از 
متكديان و بي خانمان ها را شناسايي كرده 

و به مراكز تابعه ارجاع داده است .

پاسخ مثبت ايران به دعوتنامه عربستان

وظايف جديد بهزيستي براي كاهش طالق در كشور 

جمع آوري بيش از 13 هزار نفر در طرح ساماندهي متكديان از سطح پايتخت

اعزام هيات ايراني به عربستان براي مذاكره پيرامون حج 96
حج

رفاه اجتماعي

شهري

دي�روز از ق�ول ريي�س 
كميت�ه عمران ش�وراي 
شهر خبري منتش�ر شد مبني بر اينكه 
از سال آينده، موتورها نيز براي تردد در 
محدوده مركزي شهر بايد طرح ترافيك 
بگيرند. اي�ن مس�اله از آن جهت حايز 
اهميت است كه در حقيقت نخستين گام 
عملي براي ساماندهي موتورسوارهاي 
شهر تلقي مي ش�ود؛ موتورهايي كه به 
گفته كارشناسان چندين برابر خودروها 
آلودگي ايجاد مي كنند. همين مس�اله 
بهانه اي ش�د ب�راي گفت وگو ب�ا احمد 
دنيا مال�ي، رييس كميس�يون عمران و 
حمل و نقل ش�وراي شهر؛ گفت وگويي 
كه عالوه بر بحث ياد ش�ده به بررس�ي 
داليل بروز ترافيك اين روزهاي تهران 
و تاثير اجراي طرح  LEZ هم مي پردازد. 

دي�روز خب�ري منتش�ر ش�د كه 
حكايت از آن داشت كه از اين پس 

بايد موتوره�ا نيز براي ت�ردد در 
داخل مركز شهر، مانند خودروها 
طرح ترافيك بگيرند. اما در مورد 
جزييات آن توضيح چنداني داده 
نشده اس�ت. قرار است اين طرح 

چگونه اجرايي شود ؟
همان طور كه مي دانيد، هر موتوس��يكلت 
كاربراتوري 5، 6 برابر يك خودرو آاليندگي 
دارد. از سويي در تهران حدود يك ميليون و 
500 هزار موتوسيكلت داريم كه تازه اينها 
آمارهاي رس��مي اس��ت و به نظر مي رسد 
حجم موتوسيكلت ها چندين برابر اين رقم 
باشد. به بياني موتوسيكلت ها نقش موثري 
در آلودگي هواي تهران دارند. همين مساله 
باعث ش��د تا طرحي در كميسيون مطرح 
شود كه براس��اس آن موتوسيكلت ها نيز 
مانند خودروها، براي تردد در مركز شهر، 
بايد مجوز ط��رح ترافيك بگيرن��د. البته 
شرايط طرح ترافيك براي موتورها متفاوت 

خواهد بود. 
يعني چطور؟ 

مثال موتورهاي برق��ي نيازي به اخذ طرح 

ترافيك ندارن��د و مي توانند ه��ر كجا كه 
مي خواهند تردد كنند. در عوض موتورهاي 
كاربراتوري بايد حتما طرح ترافيك داشته 

باشند آنهم بعد از معاينه فني. 
و موتورهاي انژكتوري چطور؟

االن حدود 90- 80 درصد موتورهايي كه 
در شهرهاي ما تردد مي كنند كاربراتوري 
هستند. در اين طرح موتورهاي انژكتوري 
هم بايد طرح ترافيك بگيرند. منتها براي 
تش��ويق مردم به اس��تفاده از موتورهاي 
انژكتوري، عوارض و هزينه طرح روزانه آنها 

نصف موتورهاي كاربراتوري خواهد بود. 
قيمتي ه�م براي ط�رح ترافيك 
براي موتورها در نظر گرفته شده 

است؟
بله. براس��اس اين طرح، قيمت طرح هاي 
روزانه موتوره��اي كاربراتوري 20 درصد 
و قيمت طرح ه��اي ترافي��ك موتورهاي 
انژكتوري 10 درصد قيمت طرح ترافيك 

خودروها خواهد بود. 
يعني موتورها فقط مي توانند طرح 

روزانه بگيرند؟

نه. براي آنها طرح هاي س��االنه هم در نظر 
گرفته شده است. قيمت آن هم متناسب 
با همين فرم��ول براي طرح ه��اي روزانه 

مشخص شده، تعيين مي شود. 
موضوع بع�دي، بح�ث چگونگي 
نظ�ارت و رص�د ورود و ت�ردد 
موتوس�يكلت ها در داخ�ل طرح 
ترافيك است. مشكل اصلي پليس 
اين اس�ت ك�ه ني�روي الزم براي 
برخورد با موتورسوارهاي متخلف 
را ندارد. پس چط�ور مي خواهيد 

طرح داشتن آنها را كنترل كنيد؟
براساس هماهنگي هاي انجام شده با پليس 
بعد از آغاز اين طرح، طرح داشتن موتورها 
نيز مانند خودروها، توسط دوربين ها رصد 

مي شود. 
و  از كي اين طرح اجرا خواهد شد؟

اگر بدون مش��كل در صحن شورا تصويب 
شود، از سال 96 اجرايي خواهد شد. 

از حدود يكي، دو م�اه قبل، بحث 
ترافي�ك س�نگين عصرگاه�ي 
خيابان ه�اي ته�ران، ب�ه يكي از 
سوژه هاي داغ رسانه اي تبديل شد 
ولي به يكباره اين موضوع رها شد 
و ديگر كسي نپرسيد كه براي حل 
معضل ترافيك عصرگاهي تهران 
چ�ه كاري انجام ش�د. واقعا دليل 

اصلي ترافيك تهران چيست؟
اين مساله يك موضوع چندوجهي است. از 
طرفي در تهران 640 هكتاري، 8 ميليون 
نفر با فشردگي زيادي زندگي مي كنند كه 
تردد آنها خودش باعث ترافيك مي شود. 
اين درحالي است كه در شهرهاي بزرگ 
جهان در همين مس��احت، نصف يا حتي 
كمتر از 1/3 اين جمعيت زندگي مي كنند. 
يعني سرانه زندگي در اين شهرها بسيار 
باالتر از تهران اس��ت. از س��ويي در بحث 
آلودگي تهران با اين مساله مواجهيم كه 
شمال و ش��رق تهران، از لحاظ موقعيت 
طبيع��ي بس��ته اس��ت و در حقيقت اين 
مناطق در گودال بزرگي قرار گرفته اند كه 
آلودگي هوا را تشديد مي كند. به خصوص 
در فصل زمستان كه موضوع وارونگي هوا 
مطرح است اين مساله شديدتر است. اين 
مس��اله در كنار كوتاه بودن روز و كاهش 
س��اعت كاري مراكز تج��اري و مغازه ها و 
شبكه نه چندان متناس��ب اتوبوسراني و 
مترو، باعث مي ش��ود تا با يك فش��ردگي 
ترافيك��ي در عصرگاهان و س��اعت هاي 
ابتدايي شب مواجه باش��يم. در حقيقت 
اينه��ا يكس��ري عواملي اس��ت كه وقتي 
در كنار هم، قرار مي گيرن��د باعث ايجاد 

ترافيك ه��اي س��نگين در زمس��تان ها 
مي شوند. 

ام�ا اين ترافيك، به ش�يوه امروز 
آن، تقريب�ا در هيچ س�الي ديده 
نشده است. شايد به همين دليل 
باش�د كه نظ�رات مختلف�ي در 
م�ورد داليل ايجاد اي�ن ترافيك 
مط�رح مي ش�ود. از س�اختگي 
بودن ترافيك تا ديدگاهي معتقد 
اس�ت اجراي ط�رح LEZ باعث 
شده تا امسال ترافيك اينچنين 
گلوي شهروندان تهراني را فشار 
دهد. از ديد شما به عنوان رييس 
كميس�يون عمران و حمل و نقل 
شورا، اجراي طرح LEZ مي تواند 
دليلي براي ايج�اد ترافيك چند 

هفته اخير پايتخت بوده باشد ؟
همان طور كه مي دانيد، طرحي كه االن در 
حال اجراست، به هيچ عنوان طرح كامل 
LEZنيست و تنها بخشي از آن است. در 
واقع ناقص است. ضمن آنكه ما معتقديم، 
در كن��ار اج��راي اين ط��رح، بايد طوري 
برنامه ريزي كرد كه به ازاي هر خودروي 
نو و جديدي كه وارد بازار مي ش��ود، يك 
خودروي فرس��وده از چرخه حمل و نقل 
خارج شود. از س��ويي كارشناسان بر اين 
باورند كه ح��دود 30 درص��د از ترافيك 
تهران، ناش��ي از رفتارهاي غلط ترافيكي 
اس��ت. مثل اينكه ما هنوز نتوانس��ته ايم 
اين مس��اله را نهادينه كنيم كه بايد بين 
خطوط س��فيد رانندگي كرد. تا وقتي كه 
اين مسائل حل نش��ود، نمي توان به حل 

ترافيك تهران اميدوار بود.  
من هنوز جواب�م را نگرفتم. به هر 
ح�ال معتقدي�د كه اج�راي طرح 
LEZ باعث افزاي�ش ترافيك در 

تهران شده است يا خير؟  
نمي توان به ش��كل قاط��ع در اين زمينه 
اظهارنظ��ر كرد. چون اين طرح به ش��كل 
كامل اجرا نشده تا بتوان در مورد تاثيرات 

مثبت و منفي آن صحبت كرد. 
بعد از جنجالي كه در مورد ترافيك 
برپا شد، آيا با پليس راهور تهران 
جلسه اي داشته ايد تا اين مساله را 

بررسي كنيد؟
قرار بود همين سه ش��نبه مديران پليس 
راهور در كميسيون عمران حاضر شوند و 
در اين مورد صحبت كنيم كه به دليل فوت 
آيت اهلل هاشمي رفس��نجاني اين جلسه به 
بعد موكول ش��د. ولي در ه��ر صورت اين 
موضوع در دس��تور كار كميسيون عمران 

و حمل و نقل قرار دارد. 

حميدرضا خالدي

حقوقیموسسه 

www.shamimedalat51@gmail.com

 آگهي مناقصه عمومي
 )يك مرحله اي( شماره 95/85 

روابط عمومي شركت سهامي برق منطقه اي كرمان 

شركت سهامي برق 
منطقه اي كرمان

شركت مناقصه گزار: شركت سهامي برق منطقه اي كرمان 
موضوع مناقصه: اجراي عمليات اصالح سيستم زمين و تعويض مقره هاي خط 132 كيلوولت سيرجان- بافت 
تاريخ و محل فروش اسناد مناقصه: از تاريخ 95/10/25 لغايت 95/10/28 به آدرس هاي ذيل مراجعه فرمايند: 

1- كرمان- بلوار شهيد عباسپور- شركت سهامي برق منطقه اي كرمان- امور تداركات و قراردادها 
2- تهران- ميدان ونك- خيابان برزيل- ساختمان شهيد عباسپور )توانير(- بلوك اول- طبقه 4 واحد 111 تلفن )88676462(. 

مبلغ خريد اسناد مناقصه: 200.000 ريال واريز شده به شماره حساب سيبا 2175093806008 نزد بانك ملي ايران- شعبه برق منطقه اي كرمان. 
مبلغ و نوع تضمين شركت در فرايند ارجاع كار: مبلغ 168.000.000 ريال به صورت يك يا تركيبي از ضمانتنامه هاي مندرج در ذيل: 

- رسيد واريز وجه به شماره حساب 2175093806008 بانك ملي ايران- شعبه برق منطقه اي كرمان 
- ضمانتنامه بانكي و يا ضمانتنامه هاي صادره از سوي موسسات اعتباري غيربانكي كه داراي مجوز فعاليت از سوي بانك مركزي هستند. 

- ساير ضمانتنامه هاي مقرر در بندهاي )پ(، )ج(، )چ(، )ح( ماده 4 آيين نامه تضمين معامالت دولتي به شماره 123402/ت50659 ه� مورخ 94/9/22.
مهلت تحويل پاكات مناقصه: حداكثر  تا ساعت  14 روز دوشنبه مورخ 95/11/11 

محل تحويل پاكات مناقصه: كرمان- بلوار شهيد عباسپور- اداره دبيرخانه شركت سهامي برق منطقه اي كرمان. 
زمان و محل بازگشايي پاكات مناقصه:  ساعت 13:30 روز سه شنبه مورخ 95/11/12 

ساختمان شماره يك- طبقه دوم )اتاق كنفرانس( شركت سهامي برق منطقه اي كرمان. 
- به پيشنهادهايي كه فاقد سپرده يا امضاء، مشروط، مخدوش، سپرده هاي كمتر از ميزان مقرر، چك شخصي و نظاير آن و پيشنهادهائي كه پس از 

انقضاء مدت مقرر در آگهي واصل شود مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد. 
- ساير اطالعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است. 

ضمناً اين آگهي در سايت اينترنتي به آدرس هاي www.krec.co.ir  و http://iets.mporg.ir و WWW.Tavanir.org.ir در دسترس مي باشد. 

نوبت دوم

نظرات خود را 
برای ما 

پيامك كنيد

30004753

خواهان شريفه احمدي فرزند عبدالقادر دادخواستي به طرفيت خواندگان 1-  خانم شهال صالحي فرزند عثمان 2-  آذر صالحي فرزند 
عثمان 3-  ش�ريفه صالحي فرزند عثمان 4-  مريم فروتن  نژاد 5-  علي صالحي حبيب اهلل 6-  رضا صالحي فرزند حبيب اهلل 7-  حميد 
صالحي فرزند حبيب اهلل 8-  ليال صالحي فرزند حبيب اهلل 9-  ش�هال جوتاشي 10-  محمدسهند صالحي 11-  سحر صالحي 12-  شيما 
صالحي 13-  فرميسك صالحي 14-  شيدا صالحي 15-  شيوا صالحي 16-  دنيا صالحي 17-  شراره صالحي 18-  بهاره صالحي 19-  سيران 
صالحي  همگي فرزندان ش�كراهلل به خواسته اثبات زوجيت تقديم دادگاه هاي عمومي شهرستان سنندج نموده كه جهت رسيدگي 
به شعبه يازدهم دادگاه عمومي )حقوقي( ارجاع و به كالسه پرونده 950718 ثبت گرديده و وقت رسيدگي آن 95/12/14 و ساعت 12 
صبح تعيين شده است. به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان و به  تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي 
عمومي و انقالب در امور مدني و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثيراالنتشار آگهي مي شود تا خواندگان پس از نشر 
آگهي و اطالع از مفاد آن به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش�اني كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت 

مقرر فوق جهت رسيدگي حاضر گردد.
 منشي شعبه يازدهم دادگاه حقوقي- سنندج

)آگهي ابالغ وقت رسيدگي(
دادگستري كل استان كردستان

خواهان موالن صفري دادخواس�تي به طرفيت خوانده فواد خليلي تجره به خواس�ته مطاله چك تقديم دادگاه هاي 
عمومي شهرستان سنندج نموده كه جهت رسيدگي به شعبه سوم شوراي حل اختالف شهرستان سنندج واقع در 
سنندج ارجاع و به كالسه 9509988752300385 ثبت گرديده كه وقت رسيدگي آن 1395/11/16 و ساعت 16:00 
تعيين شده است. به علت مجهو المكان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسي 
دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور مدني و دس�تور دادگاه مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثيراالنتش�ار آگهي 
مي ش�ود تا خوانده پس از نشر آگهي و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني كامل خود نسخه دوم 

دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي حاضر گردد.

مسوول دفتر شعبه سوم شوراي حل اختالف شهرستان سنندج - زماني

شعبه سوم شوراي حل اختالف شهرستان سنندج
متن آگهي دادگستري كل استان كردستان

كيفيت هواي استان تهران براي پنجمين روز مستمر 
در شرايط ناسالم براي گروه هاي حساس قرار گرفت 
و به سالمندان، بيماران، كودكان و زنان باردار توصيه 
مي شود تا از منزل خارج نش��وند؛ شاخص آلودگي، 
شهر ري را آلوده ترين و نازي آباد را سالم ترين منطقه 
تهران اعالم كرد. به گزارش تسنيم ، ميانگين شاخص 
عدد ذرات معل��ق كمتر از 2/5 ميكرون در اس��تان 
تهران ظهر چهارشنبه 22 دي ماه به روي عدد 124 
قرار گرفت. در حال حاضر منطقه 21 اس��تان تهران 
)شهر ري( با عدد شاخص 162 آلوده ترين و منطقه 
16 )نازي آباد( با عدد 79 سالم ترين نقاط استان تهران 

محسوب  مي شوند.

اعتماد| روز سه شنبه انتشار تصوير توزيع پاكت هاي 
ش��ير ويژه مدارس در پ��رواز هواپيمايي كاس��پين 
خبرس��از ش��د. يكي از كاربران توييتر با انتش��ار اين 
عكس توضيح داد كه در بسته پذيرايي يكي از خطوط 
اين هواپيمايي، پاكت هاي شيري قرار دارند كه روي 
آنها نوشته شده: » غيرقابل فروش ويژه مدارس.« روز 
گذشته سايت ش��ركت هواپيمايي كاسپين با انتشار 
اطالعيه شركت پخشي كه ش��يرها را در اختيار اين 
هواپيمايي قرار داده اس��ت از »س��هل انگاري عامل 
انس��اني« به عنوان عامل اين اتف��اق خبر داد. در اين 
اطالعيه آمده اس��ت: »از مجموع بار ارس��الي، تعداد 
يك پالت مع��ادل 3240 ع��دد از كاالي تحويلي به 
دليل س��هل انگاري كارگر بارگيري اشتباها محصول 
توليد ش��ده براي توزيع در مدارس بارگيري و ارسال 
شده است كه بنا به اظهار بخش كترينگ آن شركت، 
تعداد 900 عدد از آن توزيع ش��ده است. بدين وسيله 
اين ش��ركت ضمن برخ��ورد با نفر خاط��ي بالفاصله 
دستور تعويض و جايگزيني را صادر كرده و صبح روز 
95/10/22 عمليات جايگزيني صورت پذيرفته است. 
مجددا شركت پخش سراسري كاالي كالبر از اشتباه 
صورت گرفته عذرخواهي كرده و متعاقبا مسووليت 
حقوقي موض��وع را بر عهده خواه��د گرفت.« . عصر 
ديرورز ايسنا خبرداد دو كارگر شركت لبني به دليل 

خطا اخراج شدند.

خبر كوتاه

آلودگي هوا به روز پنجم رسيد

 توزيع شير ويژه مدارس
 در پرواز تهران- اصفهان

خبرگزاري ايسنا


