
با وجود قانون مديريت پسماند، همچنان زباله هاي 
خطرن�اك بيمارس�تاني بي�ن ش�هرداري و وزارت 
بهداشت پاس�كاري مي ش�ود. اين معضل خطرات 
بس�ياري براي سالمت ش�هروندان و محيط زيست 
دارد و البت�ه با اراده وزارت بهداش�ت و مش�اركت 
دس�تگاه هاي متولي اين مش�كل قابل حل اس�ت. 
در اي�ن خص�وص، محققان دانش�گاهي ب�ه دانش 
فني ساخت زباله سوزهاي پالس�مايي براي امحاي 
زباله هاي خطرناك دس�ت يافتند. برهمين اس�اس 
قرار اس�ت تا پايان امس�ال دو پايل�وت يكي براي 
امح�اي پس�ماندهاي »صنعت�ي« و ديگ�ري براي 
پس�ماندهاي »بيمارس�تاني« راه ان�دازي ش�ود. 
به گفته مديركل دفتر آب و خاك سازمان محيط زيست 
»مديريت پسماند پزشكي كه برعهده وزارت بهداشت 
است، رضايت بخش ارزيابي نمي ش��ود.« يعني برخي 
بيمارس��تان ها از بي خطركردن پسماندهايشان شانه 

خالي مي كنند. با اجراي طرح پايلوت پالس��ما، مشكل 
پس��ماندهاي بيمارستاني به طرز چش��م گيري مرتفع 

مي شود. 
ناظر عالي بر مديريت پس��ماند پزشكي كشور، سازمان 
حفاظت محيط زيس��ت اس��ت كه به صورت تصادفي 
پايش هايي را انجام مي دهد و بر فعاليت بيمارستان ها و 
مطب ها نظارت مي كند. عالوه بر اين سازمان حفاظت 
محيط زيست به عملكرد شهرداري ها كه پسماندهاي 
پزشكي را از بيمارستان ها تحويل مي گيرند هم نظارت 
دارد تا بداند شهرداري بعد از دريافت پسماند پزشكي 

با آنها چه مي كند. 
از فناوري پالس��ما بس��ته به تركيباتي كه در آن وجود 
دارد، حجم زباله بين 95 تا 99 درصد كاهش مي يابد. به 
گونه اي كه تركيبات فلزي و شيشه به صورت مواد مذاب 
از پايين رآكتور خارج مي شوند و از آن مي توان در ساخت 

مصالح ساختماني به شدت مقاوم استفاده كرد. 

از لحاظ قانوني، سال هاست كه»قانون مديريت پسماند« 
را داريم كه براس��اس آن، وظايف هر دستگاه مشخص 
اس��ت. به طور كلي وظيفه جمع آوري زباله ها بر عهده 
شهرداري است، اما درباره پسماندهاي پزشكي و ويژه 
برمبناي قانون، وزارت بهداشت و مراكز درماني هم بايد 

در امحاي زباله نقش ايفا كنند. 
پژوهش��كده ليزر و پالسماي دانش��گاه شهيدبهشتي 
در س��ال 1390 اولين سيستم آزمايش��گاهي امحاي 
پسماندها به روش پالسما را در كش��ور ثبت و اختراع 
كرد. از سال 90تاكنون هم به مدت هفت سال است كه 
به دنبال صنعتي سازي اين دستگاه هستند كه تا پايان 

سال اتفاق خواهد افتاد. 
سازمان محيط زيس��ت عالقه خود به اين طرح را نشان 
داده و اگر وزارت بهداشت حامي باشد، اين طرح سرعت 

بيشتري خواهد گرفت. 
اين فناوري داراي چندين مزيت اس��ت ك��ه از جمله 
مي توان به قابل اس��تفاده بودن براي همه پس��ماندها 
اشاره كرد. پسماندهاي حاوي تركيبات آب، مواد نسوز 
يا پسماندهايي را كه به شدت خطرناك هستند و در اثر 
فرآيندهاي احتراقي معمول منجر به توليد آالينده هاي 
گازي مي شوند، در اين روش مي توانيم با استانداردهاي 
روز امحا كنيم؛ ضمن آنك��ه خروجي اين امحا نيز مواد 

ارزشمند است. 
 در حال حاضر براي رفع اين چالش عمليات »اتوكالو« 
انجام مي ش��ود؛ يعني روي زباله ها در دما و فش��ار باال 
فرآيند اس��تريل انجام مي ش��ود. ولي مطالعات نشان 
مي دهد كه در اين فرآيند، عمليات استريل به صورت 
كامل انجام نشده و حجم پسماندها كاهش محسوسي 
ندارند. از اين رو در اين روش ما همچنان با حجم زيادي 

از زباله مواجه خواهيم بود. 
فناوري پالس��ما در دنيا خود را اثبات كرده و مي تواند 
انواع پسماندهاي بيمارس��تاني، عفوني و غيرعفوني را 

به خوبي امحا كند.

حماس�ه ميليوني حضور عاش�قان حس�يني در 
راهپيمايي اربعين و همچنين راهپيمايي هزاران 
نفري عاشقان جامانده از كاروان عشق، يكبار ديگر 
به سرمنزل مقصود رسيد. امسال عاشقان حسيني 
از 60 كشور جهان باشكوه تر از هميشه به ميعادگاه 
عاشقي و كربالي معلي شتافتند تا در اربعين 97 
با شعار »حب الحسين يجمعنا« حماسه حضور را 
به نمايش عاش�قي منتظران ظه�ور پيوند بزنند؛ 
انگار جاده ظهور از كربالي حسين )ع( مي گذرد. 
دستور زبان عش��ق را همه آنهايي كه عاشق شده اند 
و عاش��قي كرده اند مي دانند، خاصه آنكه يك عشق  
ميليون ها نف��ر را گرد ه��م جمع كرده باش��د. انگار 
مغناطيس وجود سرور و ساالر شهيدان هر عاشقي 
را از هر گوش��ه اين دنيا به دنبال ش��مع وجود خود 
مي كشيد. حب الحسين)ع( همه را جمع كرد، فارغ 
از هر دين، رن��گ، نژاد و مليتي. كمي عنصر عش��ق 
و آزادگي در وجود هر انس��اني اعم از شيعه و سني، 
 مس��يحي، زرتش��تي و يهودي كافي اس��ت تا همه 
را در يك مس��ير و در يك راه جمع كند. در مس��ير 
آزادگي حس��ين )ع( همه آزادگان عالم يا خودشان 
را به حماس��ه راهپيمايي اربعين رس��انده بودند يا با 
پاي دل گرد ضريح سه گوشه حضرت اباعبداهلل )ع( 
طواف مي كردند و بخشي از جاماندگان كشورمان هم 
براي همنوايي با زائران پياده اربعي��ن از ميدان امام 
حس��ين )ع( تا حرم حضرت عبدالعظيم حسني )ع( 
پياده روي كردند كه امام هادي )ع( مي فرمايند:»َمن 
زاَر َعبدالَعظيِم الَحَسني)ع( بِِري كَمن زاَر الُحَسين)ع( 

بِكرباَل.«
  حضور 2 ميليون زائر ايراني 

جاده 80كيلومتري نجف به كربال ميعادگاه عاشقاني 
اس��ت كه از هرگوش��ه اين دنيا با يك عشق دور هم 
جمع شده اند تا خودش��ان را به »بهشت« برسانند. 
انگار در روزهاي منتهي به اربعي��ن همه جاده ها به 
كربال مي رسند. در مسير عاشقي مي توان صداي بال 
مالئك را شنيد؛  مالئكي كه آمده اند تا بال هايشان را 
فرش راه زائران حسين كنند تا مبادا خار و خاشاك 
تاول هايشان را بتركاند و راه را بر آنها سخت كند. هر 
چند عشق به حسين تمام س��ختي راه را به حالوت 
تبديل مي كند. عاشقان عراقي، عشاير و روستاييان 
در جاده هاي منتهي به كربال سنگ تمام گذاشته اند و 
تمام  دار و ندارشان را به ميان آورده اند تا تصوير تمام 

عياري از اخ��الص را به نماي��ش بگذارند و ناب ترين 
عشق ها را به تصوير بكشند. 

اين س��وي مرزها هم ان��گار گراني ارز و مش��كالت 
اقتصادي هيچ گونه تأثيري بر مشتاقان زيارت اربعين 
حسيني )ع( نداشته است. به گفته شهريار حيدري، 
دبير ستاد اربعين طبق آخرين جمع بندي ها ميزان 
زائرين از مرز 2 ميليون نفر گذش��ته و حضور مردم 
نس��بت به زمان مشابه در س��ال قبل به صورت برابر 
بوده است. مطابق آمار ارائه شده از سوي استانداراي 
كربال ورود 15ميليون زائر به اين شهر ثبت شده كه از 
اين ميان 4ميليون نفرشان غيرعراقي بوده است، اما 
از ميان زوار غيرعراقي ايرانيان بيشترين تعداد را به 

خود اختصاص داده اند. 
  عاشقاني از 60 كشور جهان 

اربعين امس��ال به دلي��ل افزايش چش��م گير زائران 
خارجي و نيز رشد باالي تعداد زيادی زوار وارد شده به 

كربال با سال هاي قبل متفاوت شده است. بنا به گفته 
مسئوالن عراقي، بيش��ترين زائران خارجي اربعين 
ايراني هستند و تعداد شركت كنندگان از كشورهاي 
مختلف از 30كشور به 60كشور افزايش يافته است. 

بنابر اعالم مس��ئوالن اس��تان كربال بيش از 10هزار 
موكب امسال در كنار دس��تگاه هاي دولتي و استاني 
كار خدمات رساني به زائران را بر دوش گرفته اند كه 
اين خدمات دهي تا روزهاي بع��د از اربعين نيز ادامه 

خواهد داشت. 
هزاران نفر از افغانستان، پاكستان، قفقاز، كشورهاي 
شوراي همكاري خليج فارس، كشورهاي عربي مانند 
يمن، لبنان و كشورهاي ديگري مثل آفريقاي جنوبي، 
چين، سنگاپور، نيوزيلند و تانزانيا براي شركت در اين 

مراسم خود را به كربال رسانده اند. 
  راهپيمايي جاماندگان

در ايران ني��ز جامان��دگان از پي��اده روي اربعين در 

حركتي نمادي��ن همنوا با زائران كرب��ال با پاي پياده 
به سمت حرم عبدالعظيم حسني )ع( رفتند تا ثواب 
زيارت ام��ام حس��ين)ع( را از راه دور ب��ا زيارت اين 

امامزادگان به جا بياورند. 
مراسم پياده روي از ساعت 6:30 صبح بعد از اقامه نماز 
صبح و قرائت زيارت عاشورا با حضور خيل كثيري از 
شهروندان تهراني در ميدان امامحسين )ع( آغاز شد 
و عزاداران حسيني مس��ير 1۷كيلومتري از ميدان 
امام حسين)ع( به سوي حرم عبدالعظيم )ع( را طي 
كردند؛ زيارت اربعين و نماز جماعت ظهر حسن ختام 

مراسم جاماندگان اربعين حسيني بود. 
  حماسه اربعين در رسانه هاي جهان 

به رغم تمام شيطنت هاي رس��انه هاي جريان اصلي 
در بايكوت يا بازنمايي مغرضانه حماس��ه اربعين، اما 
عظمت حضور ميليون ها نفري عاش��قان حسيني از 
سراسر دنيا در كربالي معلي آنقدر سوژه مهمي هست 

كه بسياري از رسانه ها را ناگزير از پوشش كند، هر چند 
پوشش رسانه اي اين حماسه دهها ميليوني تناسبي 
با عظمت آن نداشت. با تمام اينها به گفته مسئوالن 
عراقي بيش از 300 ش��بكه تلويزيوني، خبرگزاري، 
راديو از كش��ورهاي عربي و خارجي و نيز خود عراق 

اخبار مربوط به اربعين را پوشش مي دهند. 
واش��نگتن تايمز نيز در اي��ن ارتباط گ��زارش داد، 
ميليون ها مسلمان شيعه از سراسر جهان اين هفته 
سفر خود را به يكي از مقدس ترين مكان هايشان در 
شهر كربال در عراق آغاز كرده اند؛ واقعه اي كه به همان 
اندازه مذهبي است، اجتماعي نيز هست. اين مراسم 
كه اربعين ناميده مي شود هر س��اله تعداد زيادي از 
زائران را به سوي خود مي كشاند كه براساس آمارهاي 
عراقي ها، تعداد اين زائران از تعداد حجاج در عربستان 

سعودي بيشتر است. 
شينهوا هم نوشت، روز 2۷اكتبر، پليس هاي عراقي در 
حالي كه زائران شيعه به سمت كربال در بغداد حركت 
مي كنند، نگهباني مي دهند. مسلمانان شيعه از عراق 
و س��اير نقاط جهان در ش��هر مقدس كربال گرد هم 
مي آيند تا مراسم مذهبي اربعين را كه يادبودي براي 
شهادت امام حس��ين)ع( در نبرد كربالست، گرامي 
بدارند؛ نيروهاي امنيتي عراقي نيز اقدامات امنيتي 
شديدي را براي محافظت از امنيت اين مراسم، انجام 

مي دهند. 
آسوش��يتدپرس هم به حماس��ه اربعين پرداخت و 
نوشت، ميليون ها زائر ش��يعه به سوي شهر مقدس 
كربال در عراق در حركت هستند تا به زيارت قبر نوه 
پيامبر اسالم مشرف شوند؛ اين حركت عظيم به همان 
اندازه كه مذهبي اس��ت، نوعي اجتماع و گردهمايي 
نيز محسوب مي شود. مسئوالن عراق مي گويند: اين 
راهپيمايي و گردهمايي بزرگ حتي از كنگره ساالنه 
حج در عربس��تان س��عودي نيز پرجمعيت تر است. 
جمعيت مش��تاق براي زيارت قبر امام حسين)ع( به 
سوي كربال روانه است تا مراسم چهلمين روز شهادت 
او را در اين شهر برگزار كنند. اين راهيپمايي تنها با 
سوگواري همراه نيس��ت و معنويت هم در ميان اين 
جمعيت موج مي زن��د. در ميانه راه ه��زاران كلبه و 
چادر كوچك و بزرگ در حال خدمت رساني به زائران 
هستند تا آنها كمبودي احساس نكنند. عال دادي مرد 
عراقي كه با س��ه فرزند خردسالش در راه كربالست، 

مي گويد: اين سفر به بهشت است.

روزگذش�ته س�يزدهمين دوره هفته پيش�گيري از 
مس�موميت ها را در حالي پشت س�ر گذاش�تيم كه 
تنها در مورد مس�موميت ب�ا قرص برنج در كش�ور 
افزايش 30/5 درصدي در ش�ش ماه ابتدايي س�ال 
جاري نس�بت به م�دت مش�ابه را ش�اهد بوديم. بر 
اي�ن اس�اس ش�يوع و گس�تردگي مس�موميت ب�ا 
اين آفت ك�ش باعث ش�د، نايب رئيس كميس�يون 
بهداش�ت مجل�س در واكنش�ي خواس�تار در نظر 
گرفتن جايگزيني مناس�ب براي قرص برنج ش�ود. 
در س��ال هاي اخير و با وجود افزايش آگاهي ها و ضريب 
نفوذ اطالع رس��اني در گروه هاي مختلف، رش��د آماري 
ساالنه مرگ و مير بر اثر انواع مسموميت در كشور را شاهد 
هس��تيم و دردآور اينكه تعداد قابل توجه��ي از قربانيان 
انواع مسموميت ها كودكان هستند.  مسموميت ناشي از 
 داروها، سموم دفع آفات، موادشيميايي، سوء مصرف مواد، 
مسموميت با فلزات سنگين، گياهان سمي و گزيدگي ها، 
 گازه��ا و منوكس��يدكربن فهرس��تي از مس��موميت ها 
هستند كه هرسال تعداد زيادي از هموطنان ما را به كام 
مرگ مي كش��اند.  اگرچه آمارهاي منتشرشده در مورد 
مسموميت ها تابع عوامل مختلف از جمله سردي و گرمي 
هوا،  شيوع برخي بيماري ها و مصرف دارو براي درمان آنها 
و ميانگين سني افراد جامعه است، با اين حال گزارش هاي 
كلي و تحليل آمارهاي منتشر شده در اين رابطه نشان از 
افزايش مرگ و مير در كشور بر اثر مسموميت است.  در 

اين رابطه محمد نعيم اميني فرد، نايب رئيس كميسيون 
بهداش��ت مجلس با تأكيد بر اينكه براي پيش��گيري از 
مسموميت ها بايد مداخله هاي اجتماعي و رواني در زمان 
مناسب انجام شود در گفت و گو با رسانه ها گفت: متأسفانه 
اغلب بخش هاي مسموميت بيمارستان هاي كشور هنوز 
مرجعيت الزم را نداشته و با اس��تانداردها فاصله دارند. 
بنابراين بايد تالش مناسبي ش��ود كه در مراكز درماني 
و قطب هاي پزش��كي مراكزي مانند بيمارستان لقمان 
را داشته باش��يم؛ البته مهم تر از اين بحث پيشگيري و 
مداخله هاي اجتماعي و رواني اس��ت كه مي طلبد ارائه 
خدمات بهداش��تي و درماني را در سيستم هاي خدمات 

بهداشتي و درماني به صورت جدي تر داشته باشيم. 
  فرهنگ مسموميت هم مسموم است!

اين نماينده م��ردم در مجلس ده��م مي افزايد: اگرچه 
اين اتفاق در مراكز جامع سالمت صورت گرفته است و 
كارشناس بهداشت و درمان را داريم، اما در برخي موارد 
حضور فيزيكي صرف نياز نيست البته فرهنگسازي نيز 

بايد مورد توجه قرار گيرد.
  نايب رئيس كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي 
اسالمي، با بيان اينكه براي پيشگيري از مسموميت ها بايد 
مداخله ها به موقع انجام شود، گفت: اگر مصرف داروها 
نيز از حد خاصي باالتر باش��د، منجر به مس��موميت ها 
مي شود؛ با توجه به شيوع و گستردگي مسموميت ها با 
قرص برنج نياز است جايگزين مناسبي براي آن در نظر 

گرفت.  عالوه بر اين آمار باالي مصرف داروها در جامعه 
از يك سو احتمال بروز تداخالت دارويي را باال خواهد برد 
و از سوي ديگر اشتباهاتي كه ضمن تجويز و مصرف دارو 
به صورت ناخواسته انجام مي شود، ممكن است بيمار را 
به سمت مصرف مقادير باالتر از دوز درماني و متأسفانه 
عوارض ناشي از مس��موميت با داروها سوق دهد. البته 
اين امر به ويژه در مصرف دارو توس��ط سالمندان حائز 

اهميت است.  
با وجود اين مس��موميت با دارو خيل��ي منجر به مرگ 
نمي شود و از هر 100مرگي كه به دليل مسموميت رخ 
مي دهد، 14مورد آن مس��موميت دارويي اس��ت.  بنا بر 
اعالم مسئوالن س��ازمان غذا و دارو، در ميان داروها هم 
عمدتاً داروهايي كه روي سيس��تم مغ��ز و اعصاب تأثير 
مي گذارند، مانند داروهاي ضدافس��ردگي، آرامبخش، 
ضدجنون و داروهاي ضدتشنج و مس��كن ها بيشترين 

علت مسموميت دارويي هستند.
  همچنين طبق آمار سازمان بهداش��ت جهاني هر روز 
93درصد كودكان زير 15س��ال يعني ي��ك ميليارد و 
800ميليون كودك در دنيا هواي��ي چنان آلوده تنفس 
مي كنند كه س��المت آنها را در معرض خطر جدي قرار 
مي دهد كه ش��مار زيادي از اين ك��ودكان مي ميرند. به 
طوري كه 600 هزار ك��ودك در س��ال 2016 به علت 
عفونت حاد دستگاه تنفسي تحتاني كه ناشي از آلودگي 

هوا بوده است، جان خود را از دست داده اند.
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اکبر محمودی

شوآف شورا براي انتخاب شهردار 
 اعالم ليست باالبلند اسامي نامزدهاي تصدي گري پست شهرداري تهران، 
نشان از آن دارد كه شوراي پايتخت 10ميليونی در انتخاب شهردار جديد با 
چالش بسياري روبه رو است.  در 14ماهه گذشته شوراي پنجم، پنج انتخاب 
براي شهردار تهران وجود داشت. افرادي كه نيامده رفتند تا شهر و شهروندان 
هزينه هاي اضافي اي��ن تصميمات را بپردازند.  انتخاب ش��هردار از وظايف 
قانوني و مهم ترين كار اعضاي شوراي شهر است. شورايي كه به نمايندگي 
از ش��هروندان قرار اس��ت براي بهتر زيستي ش��هري آنان تصميم گيري و 
تصميم سازي كند. متأسفانه وعده هاي اعضاي شوراي پنجم در انتخابات با 
توجه به عملكرد آنان و اداره شهر پاسخگو نبوده، نيست و عماًل به دليل نگاه 
صرفاً سياسي و سليقه اي بر ميزان تنش و چالش هاي اين شهر افزوده است.  
ارائه ليست 30نفري از سوي شوراي شهر در حالي كه برخي از افراد با سن باال 
يا بدون اطالع خود نامزد به ليست اضافه كرده اند، نشان از آن دارد كه شورا 
باتجربه چندين باره، آزمون و خطا با انتخاب شهردار همچنان نتوانسته  به يك 
وحدت رويه برسد. اينكه برخي از اعضاي شورا درخصوص ليست و نامزدها 
اعالم كرده اند، به دليل ليست باال و بلندي كه ارائه داده اند تا واكنش هايي را 
نسبت به افراد ببينند جاي تأمل دارد!  اگر سري به خبرهاي رسانه ها بزنيد، 
انتخاب شهردار در رأس تمام اخبار شهري قرار گرفته است و عمالً نشان از آن 
دارد كه مسائل و مشكالت شهر كه شهروندان با آن درگير هستند، به دست 
فراموشي سپرده شده است.  گويا اعضاي شوراي شهر تهران فراموش كرده اند 
كه بايد عاقبت انديشي مي كردند تا اگر مشكل يا موضوعي ناخواسته براي 
فرد شهردار منتخب پيش آيد شهر و شهر وندان هزينه تصميم گيري آنان 
را نپردازند.  اينكه دولت چهار وزير خود را با وزيران جديد با رأي نمايندگان 
جابه جا كرد، نشان از آن دارد كه اين شورا هم خواسته يا ناخواسته به دنبال 
آن است تا شايد از وزيران برگش��تي براي اداره شهر دست به انتخاب بزند! 
نبايد اين نكته را فراموش كرد حاال كه اعضاي شوراي شهر تقريباً از يك جناح 
و حزب هستند، عملكرد بهتري در اداره شهر بر جاي مي گذاشتند، اما ايراد 
گرفتن از شهردار اس��بق و عملكرد وي سبب شده تا اعضاي جديد در اداره 
شهر در حد چند افتتاحيه و تكميل پروژه هاي از پيش آغاز شده، خودنمايي 
كنند.  شهروندان شاهد نوع عملكرد و كارآيي مديريت شهري جديد هستند 
و آن را به قضاوت خواهند نشس��ت.  اينكه برخي از اعضا مي گويند، مسائل 
ناخواسته سبب شده تا دس��ت به انتخاب براي شهردار جديد بزنند، بخش 
زيادي از آن به بي توجهي و نبود آينده نگري و حتي ذوق زدگي اعضاي شورا 
بازمي گردد! رهاشدن شهر در شرايطي كه وضعيت مالي و اقتصادي آن زياد 
هم خوب نيست و ضرر و زيان بسياري به پيكره اين شهر زده است كه جبران 
آن هزينه هاي بس��ياري را مي طلبد  تغييرات گس��ترده در حوزه مديريت 
شهرداري در رده هاي مختلف تا جايي ادامه يافته است كه افراد باتجربه و 
كاردان در مديريت شهري عماًل نااميد شده اند و فقط در شهرداري حضور 
دارند! رفتارهاي برخي از اعضاي شورا در انتخاب شهردار و پراكندگي نظرات 
و سليقه ها نشان از آن دارد كه اعضا هنوز تجربه كافي را در اداره شهر و حتي 
انتخاب سكاندار شهر كس��ب نكرده اند. در شبكه هاي اجتماعي نيز خبرها 
نشان از آشفتگي روند انتخاب ش��هردار دارد.  شوآف ش��ورا براي انتخاب 
ش��هردار در درازمدت، متخصصان و كارشناسان حوزه شهري را به حاشيه 
خواهد راند. نخبه گرايي در ش��هرداري در اولويت قرار ندارد، چراكه ليست 
باال و بلند نامزدها در اين شرايط مؤيد اين موضوع است كه بدنه شهرداري 
نتوانسته است براي آينده فرد يا افرادي را تربيت كند كه خألها را جبران كند.  
اعضاي شوراي شهر بايد توجه داشته باشند كه پازل مديريت شهري با توجه 
به شرايط حاد كنوني نيازمند چينش كارآمدي است تا جلوي ضرر و زيان ها 
گرفته شود.  انتظار به جايي رسيده كه شهروندان همواره خواستار آن هستند 
و در مطالبات آنان در اولويت قرار دارد. حاال بايد ديد در روزهاي آينده شورا 

چگونه نواقص و كم كاري  هاي خود را جبران خواهد كرد.
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                                                                                                                             شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی 

آگـهى مـزايده زمين در شهرستـان اروميـه
اداره كل راه و شهرسازى استان آذربايجان غربى 6 دانگ عرصه يك قطعه زمين به شماره 32 از پالك 783/2 از 44 الى 50 
فرعى از 101 و 104 اصلى بخش 5 شهرستان اروميه به مساحت اعالمى 171/73 متر مربع با كاربرى مسكونى به شماره مزايده 
200970365000003 را از طريق مزايده واگذار نمايد. كليه متقاضيان مى تواند ظرف 10 روز از تاريخ انتشار آگهى مزايده با مراجعه به سامانه www.setadiran.ir درخواست 
خود را به همراه اسكن شده يك فقره فيش واريزى به مبلغ 5 د رصد قيمت پايه عرصه به مبلغ 47/225/750 ريال بابت سپرده شركت در مزايده در وجه اداره كل راه و شهرسازى 
استان آذربايجان غربى در سامانه ثبت نموده و نسبت به تكميل فرم پيشنهاد مالى در سامانه اقدام و ضمنا اصل فيش واريزى مذكور را در يك پاكت سربسته به دبيرخانه اداره كل 
تحويل و رسيد دريافت نمايند، الزم به ذكر است بازگشايى پيشنهادات واصله متقاضيان راس ساعت 10 صبح مورخ 1397/8/21 در سالن اجتماعات اداره كل واقع در بلوار شهيد 

بهشتى، جنب دانشگاه آزاد اسالمى با حضور داوطلبانه متقاضيان برگزار خواهد شد و نتيجه ضمن اعالم در جلسه ياد شده در پانل آگهى اد اره كل نيز نصب خواهد شد. 
قيمت پايه يك قطعه زمين: بهاى عرصه و از قرار هر متر مربع 5/500/000 ريال و جمعا مبلغ 944/515/000 ريال به صورت نقدى تعيين گرديده است.

شرايط مزايده:
 1. فروش مورد معامله به صورت نقد مى باشد.

 2. متقاضيان برنده بايستى ظرف 7 روز از تاريخ بازگشايى پاكت ها بهاى زمين را به حساب اداره كل واريز و فيش بانكى مربوطه را به اداره كل تسليم نمايند در غير اين صورت 
به عنوان متقاضى انصرافى تلقى گرديده ه و اداره كل مى تواند نسبت به ضبط سپرده اقدام نمايد.

 3. كليه  هزينه هاى انتشار آگهى (و لو چند بار) ثبتى، انتقال سند، دارايى شهردارى (حق آسفالت، آماده سازى و غيره) به عهده متقاضى برنده خواهد بود.
 4. پيشنهادات داراى قلم خوردگى و مبهم يا مخدوش، عدم ارسال چك تضمين به همراه فرم تقاضا، سپرده واريزى كمتر از مبلغ اعالمى موجب ابطال تقاضا شده و اعتراض 

بعدى در اين خصوص قابل قبول نخواهد بود.
 5. انتقال سند منوط به اتمام بدهى و اخذ صورت مجلس تفكيكى و يا سند تك برگى مى باشد.

 6. اداره كل راه و شهرسازى آذربايجان غربى در رد يا قبول پيشنهادات واصله مختار مى باشد.
 7. شركت كنندگان در مزايده نمى بايست مشمول ممنوعيت مقرر در قانون منع مداخله كارمندان در معامالت دولتى مصوب 1337 باشند در صورت اثبات خالف واقع، هر 

گونه عواقب ناشى از اين امر به عهده شخص برنده مزايده خواهد بود.
  اداره كل راه و شهرسازى آذربايجان غربى 

 جمهورى اسالمى ايران 

وزارت راه و شهرسازى 
اداره كل راه و شهرسازى آذربايجان غربى

 شناسه چاپ: 305832   

شناسه آگهى: 280738   

فناوری جدید برای كاهش 99 درصدی زباله های خطرناکاعتياد برنج به قرص مردم را قرباني مي كند!

جذب ميليونی زائران اربعين حسين)ع( از 60 كشور جهان
به گفته مسئوالن عراقي، تعداد شركت كنندگان راهپيمايي اربعين از كشورهاي مختلف از 30كشور به 60كشور افزايش يافته است
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