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اخبار

رونمایی از فراخوان چهارمین جشنواره
رسانهای ابوذر با شعار شکست حصر
تبلیغاتی دشمن در گام دوم انقالب
اسالمی

همزمان با روز قشر بسیج رسانه ،با هدف ایجاد فضای رقابت سازنده،
ارتقای کمی و کیفی تولیدات رســانه ای ،شناســایی ظرفیت ها و
اســتعدادهای جدید و تقویت جایگاه رســانه ها ،فراخوان چهارمین
جشنواره رسانهای ابوذر آذربایجانشرقی رونمایی شد.
بر اســاس ایــن فراخــوان ،چهارمین جشــنواره رســانهای ابوذر
آذربایجانشــرقی با شعار «شکست حصر تبلیغاتی دشمن در طلیعه
گام دوم انقالب اسالمی» ویژه مطبوعات ،خبرگزاریها ،پایگاههای
خبری و شــبکههای اجتماعــی در قالب های :تیتر ،یادداشــت و
ســرمقاله ،گزارش ،گفتگو ،ویژهنامه و پرونــده ویژه ،خبر ،عکس
خبری و گزارش تصویری ،گرافیک و صفحهآرایی مطبوعاتی ،طنز
و کاریکاتــور ،آثار چندرسانهای(اینفوگرافی/موشــنگرافی/ویدئوی
خبری) برگزار می شود.
محورهای چهارمین جشنواره رسانهای ابوذر به شرح زیر است:
بخش اصلی:
مکتب شهید ســلیمانی(جهاد ،حماسه و دفاع مقدس-جبهه جهانی
مقاومت-والیتمداری-مبــارزه بــا تروریســم-تبدیل تهدیدات به
فرصتها-جلوههای ارادت ملت به حاج قاسم)
ســبک زندگی اســامی ایرانی(مســائل خانواده-تعلیم و تربیت
فرزندان-الگوســازی -فرهنــگ و آیینهای دینــی ،ملی و بومی
محلی-آسیبهای اجتماعی)
جهش تولید(اقتصاد دانشبنیان-خوداتکایی ملی-قطبهای صنعتی
استان)
مطالبهگری(فساد ستیزی-عدالت اجتماعی بویژه عدالت آموزشی-
چالشهای زیستمحیطی-خصوصیسازی و بحرانهای کارگری)
مناقشه قرهباغ(بازخوانی تاریخی-امت اسالمی-مقابله با شایعات و
شبهات-نفی اشغالگری و دخالت بیگانگان)
انتخابات و مردمساالری دینی(مشارکت عمومی-معیارهای انتخاب
اصلح)
ورزش(ورزش همگانــی در دوران کرونا -روحیه پهلوانی و اخالق
ورزشی-فوتبال و فرهنگ هواداری-منهای فوتبال)
بخش ویژه:
روایت همدلی ملی و جهاد عمومی برای شکســت کرونا (مجاهدت
کادر بهداشــت و درمان-شــهدای خدمت و سالمت-فعالیتهای
مردمی و گروههای جهادی-مواسات و کمکهای مومنانه-مدیریت
بحران و عملکرد دستگاههای مسئول)
عالقهمنــدان میتوانند حداکثر  ۵اثر خود را که از ابتدای بهمن ۹۸
در رسانهها منتشر شدهاند تا  ۱۲بهمن  ۹۹به دبیرخانه جشنواره واقع
در تبریز ،میدان شهدا ،روبروی استانداری ،کوچه شهید پیرسمساری،
ساختمان مجتهدیها ،سازمان بسیج رسانه ارسال کنند.

انسجام بیشتر سیستم اداری با
گزینش نیروهای متعهد و کارآمد

مدیر کل بهزیستی آذربایجان شــرقی در آیین تجلیل از مسئول و
کارشناســان گزینش این اداره کل که به مناسبت روز صدور دستور
امام خمینی(ره) مبنی بر تشکیل نهاد گزینش کشور صورت گرفت،
با قدردانی از خدمات شایســته و تالشهای ارزشمند همکاران در
راستای بهکارگیری نیروی انسانی متعهد ،کارآمد و تأثیرگذار اظهار
داشت :این امر ســهم عمدهای در موفقیت و دستیابی به اهداف
و سیاستهای نهادهای خدمت رســان از جمله سازمان بهزیستی
برعهده دارد.
دکتر صحاف در این آیین ضمن تاکید بر تالش در راستای شایسته
ساالری و انتصاب افراد شایسته جهت رسیدگی به امور جامعه هدف
تحت پوشــش در این اداره کل ابراز داشت :نیروهای متخصص و
متعهــد همواره با در نظر گرفتن رضایــت پروردگار وظایف خویش
را به نحو احســن انجام می دهند و گامی عملی در راستای افزایش
رضایتمندی مردم و مخاطبان بر می دارند.
وی ارتقاء ســطح کیفی خدمات در حال ارائه را مســتلزم فعالیت
نیروهای متعهد و مستعد دانسته و اظهار داشت :دفتر گزینش یکی
از واحد های موثر در تحقق این امر می باشد و نقش غیر قابل انکار
مسئول و کارشناسان این حوزه مشهود می باشد.
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برای صدور حکم بازداشت ترامپ از دستگاه قضایی عراق تقدیر میکنیم
رئیس قوه قضائیه از فائق زیدان رئیس دستگاه
قضائی عراق و قضات عراقی برای صدور حکم
بازداشت دونالد ترامپ به دلیل صدور دستور ترور
شهید سلیمانی و فرماندهان مقاومت در فرودگاه
بغداد تقدیر کرد.
به گزارش مهر ،آیت اهلل ســید ابراهیم رئیسی
در جلســه صبح امروز شورای عالی قوه قضائیه
با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای قیام خونین
مردم قــم در دی ماه  ۱۳۵۶کــه رهبر معظم
انقالب از آن به عنــوان «تبر ابراهیمی بر کاخ
ستمشــاهی» یاد کردند ،بر لزوم اجرایی شدن
فرامین راهبردی رهبر انقالب در ســالگرد این
حادثه تأکید کرد.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به تحلیل حوادث اخیر
آمریکا از سوی رهبر معظم انقالب گفت :تالش
آمریکاییها این است که بگویند تمام افتضاحات
این روزهــای آمریکا مربوط به دیوانهای به نام
ترامپ بــود که آمد و کارهایــی را انجام داد و
میخواهند او را مقصر تمام مسائل نشان دهند
در حالی که ریشــه بحرانی که غرب گرفتار آن
شده ،لیبرال دموکراسی غربی است.
آیت اهلل رئیسی عامل اصلی بحران در غرب را
ســاختار ظالمانه حاکم بر آمریکا و اروپا و خوی
اســتکباری حکام غربی و بی توجهی به حقوق
مردم عنوان کرد و افزود :آمریکا تالش کرد ملت
ایران را با فشارهای حداکثری به زانو درآورد اما
ملت ما به تبعیــت از رهبری با راهبرد مقاومت
حداکثــری سیاســت آنها را شکســت داد و با
ایستادگی دشمن را وادار به عقب نشینی کرد.
وی در عین حال تصریح کرد :بدبخت ،کسانی
هستند که در داخل و یا منطقه سرنوشت خود را
بــه آمریکاییها گره زدهاند و آمریکا را قبله گاه
خود میدانند.
رئیس دستگاه قضا از اعتماد به نفس و اتکا به
خداونــد به عنوان دو عامل موفقیت ملت ایران
یاد کرد و با اشاره به تولید واکسن داخلی کرونا
با تکیه بر این دو عنصــر مهم گفت :اقدامات
افتخارآمیز برای تولید واکسن ملی در کشورمان
از جلوههای اعتماد بــه نفس ملی و محصول
توجه به فرهنگ «ما می توانیم» است.
آیت اهلل رئیســی دستور مقام معظم رهبری در
تحریم واکسن آمریکایی و انگلیسی را تدبیری
حکیمانــه برای صیانت از جان مــردم در برابر
کســانی دانســت که بی پروا و بدون توجه به

جام مردم دنبــال واردات این نوع واکســنها
هستند و متذکر شد :تأکید مقام معظم رهبری
بر ممنوعیت ورود واکســن از آمریکا و انگلیس
برای آن بود که نباید ایران به آزمایشگاهی برای
واکسنهای آنها تبدیل شوند.
رئیس قوه قضائیه گفت :این تدبیر رهبر انقالب،
«تحریم اســتکبار اقتصادی» است که امروزه
میخواهــد با تفرعن جان ملتهــا را به خطر
بیانــدازد و جهان را قربانــی منافع خود کند اما
رهبری حکیم انقالب ،جلوی این کار را گرفتند.
آیت اهلل رئیسی به بیماری «خودتحقیری» هم
اشاره کرد که در این میان به کمک غربیها آمده
است و تصریح کرد« :ویروس خودتحقیری» و
اینکــه برخی به توانمندیهای خود و جوانان و
دانشمندان کشور باور نداشته باشند و چشمشان
به بیگانگان باشــد ،اگر خطرناکتر از ویروس
کرونا نباشد کمتر از آن نیست.
رئیس دستگاه قضا این نکته را هم خاطر نشان
کرد که اگر واکســن تولید کشــورمان پس از
موفقیت آزمایشهای انســانی به مرحله تولید
انبوه برسد ،همه ملتها از آن بهره مند خواهند
شد و هیچ ملتی بدون سهم نخواهد ماند.
وی با بیان اینکه یقیــن داریم با اتکا به خدا و
خودباوری میتوانیم به قلهها برســیم و تمدن
نوین اسالمی را رقم بزنیم از توفیقات جمهوری
اسالمی ایران در تولید قدرت در حوزههای علمی
و فناوری به عنوان نشانههای مدنیت واقعی یاد
کرد و آنها را زمینه ساز شکلگیری تمدن نوین
اسالمی دانست.
رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنانش
با گرامیداشت یاد و خاطره جان باختگان حادثه
ســقوط هواپیمای اوکراینی در دی ماه ســال

گذشــته ،از بررسیهای فنی و کارشناسی همه
ابعاد این حادثه از سوی سازمان قضائی نیروهای
مسلح خبر داد و گفت که این سازمان با بررسی
همه فرضیات و استماع نظرات همه طرفهای
درگیر موضوع ،گزارش خود را اعالم کرده است.
آیت اهلل رئیســی با بیان اینکه گزارش سازمان
قضائی نیروهای مســلح هم از طریق رســانه
ملی اعالم شــده و هم طی  ۲جلسه به اطالع
خانوادههای قربانیان این سانحه رسیده ،گزارش
سازمان مذکور را از نظر تحقیقاتی کامل و دقیق
و قابل عرضه به مجموعههای مرتبط دانســت
که میتوانــد تردیدهای موجود در این زمینه را
برطرف کند.
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه هیچ خط قرمزی
برای بررسی و پیگیری و رسیدگی به این موضوع
نداشته و نداریم اظهار داشت :هر فرض و هر فرد
مورد ســوال و اتهام مورد تحقیق و بررسی قرار
گرفته اما برخی برای خوشامد دیگران به گونهای
سخن میگویند که گویا اص ً
ال اطالع ندارند چه
کار قابل تقدیری انجام شده است.
آیت اهلل رئیســی با تقدیر از اقدامات ســازمان
قضائی نیروهای مسلح در بررسی این موضوع،
تأکید کرد :نگاه و تأکید ما در بررسی این حادثه
از ابتدا کشف حقیقت و دادرسی عادالنه بوده که
از وظایف ماست و تحقیقات مفصل کارشناسی
و میدانی و بازســازی صحنه و ...در این پرونده
انجام شده و تحقیقات دادسرا تمام شده و پرونده
در مراحل بعدی رسیدگی با جدیت دنبال خواهد
شــد.رئیس قوه قضائیه در بخــش دیگری از
سخنانش مبارزه با فساد از مأموریتهای مهم
و محوری دستگاه قضا عنوان کرده و گفت :از
اقدامات صورت گرفته تا کنون در امر مبارزه با

فســاد باید تقدیر شود .ضدیت و مبارزه با فساد
هزینــه دارد و عکسالعملها را بر میانگیزد و
مقام معظــم رهبری نیز در فرمــان  ۸مادهای
خودشــان در ســال  ۸۰که بندهای آن زنده و
پویاست ،گوشــزد کردند مبارزه که آغاز شود،
فریاد عدهای بلند میشود اما شما به این جیغها
توجه نکنید.
رئیس قوه قضائیه گفت :تالش دستگاه قضائی
این است که مبارزه با فساد عادالنه ،حق مدارانه،
دقیق و با روحیه انقالبی باشد و هیچ مانعی در
این مســیر ما را متوقف نخواهد کرد و فقط به
خدا و حقوق ملت توجه داریم و تنها خط قرمز
ما هم غیرمستند حکم دادن و بدون ادله حرف
زدن است.
در این نشســت ،دادستان کل کشور با اشاره به
ابالغ دستورالعمل شناســایی و بازپس گیری
اموال نامشروع مسئوالن در روز گذشته از سوی
رئیس دستگاه قضا اظهار داشت :پیگیریها برای
اجرای این دستورالعمل بالفاصله در دستور کار
دادســتانی کل قرار گرفت و صبح امروز اولین
جلســه برای تعیین ســازوکارهای اجرای این
دستورالعمل برگزار شد.
رئیس قوه قضائیه در واکنش به سخنان حجت
االسالم منتظری ضمن تقدیر از اهتمام دادستانی
کل برای پیگیری دســتورالعمل شناســایی و
بازپس گیری اموال نامشروع مسئوالن گفت که
این دســتورالعمل برگرفته از قانون رسیدگی به
اموال مسئوالن و اصل  ۴۹قانون اساسی است
و اینکه دوستان تالش میکنند در حد حرف و
سخن نماند و عملیاتی شود ،مثبت است.
آیت اهلل رئیسی در بخش دیگری از سخنانش از
فائق زیدان رئیس دستگاه قضائی عراق و قضات
عراقی برای صدور حکم بازداشت دونالد ترامپ
به دلیل صدور دستور ترور فرماندهان مقاومت در
فرودگاه بغداد تقدیر کرد.
رئیس قوه قضائیه خاطر نشان کرد :ترامپ آمر
و عامل اصلی ترور فرماندهان مقاومت است اما
جنایات او محدود به ترور حاج قاسم و ابومهدی
المهندس نیســت و دستش به خون بسیاری از
انسانها در منطقه و دیگر کشورها آلوده است
که امیدواریم حکم صادره از ســوی دســتگاه
قضائی عراق اجرا شود و به برکت خون مطهر
شهدا به زودی شاهد اخراج آمریکاییها از منطقه
باشیم.

خبر

زلزله تهران فاجعه آمیزترین زلزله در سه قرن اخیر خواهد بود

یک زلزله شناس گفت :سیستم هشدار سریع زلزله تهران پس از
تکمیل قادر به تخمین فاصله زمانی بین موج  Pو  Sزلزله است،
نه پیشبینی زلزله ،هیچ کشوری تاکنون خود زلزله را پیشبینی
نکرده است.
فریبرز ناطق الهی اســتاد پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و
مهندســی زلزله درگفت وگو با خبرنگار مهــر با تاکید بر اینکه
سیستم هشدار سریع زلزله تهران پس از تکمیل قادر به تخمین
فاصله زمانی بین موج  Pو  Sزلزله اســت ،نه پیشبینی زلزله،
گفت :هیچ کشوری تاکنون خود زلزله را پیشبینی نکرده است.
به نظر میرسد برخی رسانهها برداشت دلخواه خود را از سخنان
رییس ســازمان پیشبینی و مدیریت بحران شهر تهران منتشر
کردهاند.استاد پژوهشگاه بینالمللی زلزلهشناسی و مهندسی زلزله
در پاسخ به سوالی در خصوص اظهارنظر رئیس سازمان مدیریت
بحران شهر تهران در خصوص پیشبینی زلزله عنوان کرد :کرمی
محمدی از همکاران بنام دانشــگاهی ما است .از دید بنده برخی
رسانهها برداشــت شخصی و تیتر دلخواه خود را از صحبتهای

برگ سبز وانت پیکان رنگ سفید مدل  1385به

شماره موتور  11285048808و شماره شاسی

 1312324و شــماره پالک  575ج  22ایران 21
متعلــق بــه آقای مجیــد محمد جعفــری مفقود و از
درجه اعتبار ساقط است.

سندکمپانیخودروسواریسمندLXرنگسفید
مدل  1394به شــماره موتور 124K0783934
و شماره شاســی NAAC91CE2FF050994
و شماره پالک  572و  77ایران  12متعلق به آقای
علی شــریف حسینی مفقود و از درجه اعتبار ساقط
است.

ایشان منتشر کردند.وی افزود :اما دلیل اینکه من یادداشتی تحت
عنوان ســخنان رئیس ســازمان مدیریت بحران شهر تهران به
رسانهها ارائه دادم این بود که پس از انتشار این خبر با تماسهایی
از ســوی برخی از رسانهها مواجه شدم .پس از جستجو در اخبار
متوجه شدم که علت آن تیتر نادرستی بود که یکی از رسانهها در
خصوص صحبتهای رئیس سازمان مدیریت بحران شهر تهران
ارائه کرده بود.ناطق الهی تاکید کرد :سیستم هشدار سریع زلزله
شهر تهران پس از تکمیل قادر است به پیشبینی زمانی فاصله
موج  Pو موج  Sزلزله بپردازد .این مدت زمان اندک فرصتی را
برای قطع شریانهای حیاتی ایجاد میکند .این امر در کشورهای
مختلف و در شــرایط آزمایشگاهی بررسی و تایید شده است؛ اما
پیشبینی خود زلزله تاکنون در هیچ جای دنیا انجام نشده است.
وی گفت :این پروژه همچنان نیاز به آزمونوخطا و بررســی دارد
زیرا با توجه به شرایط خاک و ساختار زمینشناسی تهران باید این
سیستم کالیبره شود تا بتواند درنهایت  ۵تا  ۲۰ثانیه بین موج P
و  Sرا تخمین بزند.ناطق الهی با تاکید بر اینکه اقدام شهرداری

تهران برای راهاندازی سیســتم هشدار سریع زلزله اقدامی بسیار
خوب و همراستا با بسیاری از شــهرهای لرزهخیز در سطح دنیا
است ،گفت :امیدواریم درنهایت  ۵تا  ۱۰سال آینده این بازه زمانی
قابل پیشبینی باشد .تصور میشــود اعالم عمومی این خبر از
سوی سازمان مدیریت بحران شهر تهران با هدف جلب مشارکت
و همکاری مســئوالن ذیربط برای تکمیــل این پروژه صورت
گرفته اســت.وی در بخش دیگری از سخنان خود بر آموزش و
مقاومسازی ساختمانها در شهر تهران تاکید و خاطرنشان کرد:
معتقدم تهــران بیش از کارگذاری  ۲۰۰سنســور جهت تکمیل
سیســتم هشدار سریع زلزله به مقاومسازی ساختمانها و توسعه
حــوزه آموزش نیاز دارد؛ زیرا در فقدان این دو موضوع پیشبینی
فاصله بین موج  Pو موج  Sزلزله کاری از پیش نمیبرد .لذا باید
تمرکز بیشتر بر کاهش آسیبپذیری شهر تهران معطوف کرد زیرا
اگر در تهران زلزلهای بزرگ رخ دهد حجم آســیبها بهگونهای
خواهد بود که به جد میتوان گفت فاجعه آمیزترین زلزله در سه
قرن اخیر است.

برگ ســبز و ســند کمپانــی و کارت خــودرو وانت پیکان

برگ ســبز خودرو سواری کیا ســورنتو  XMرنگ مشکى

رنــگ ســفید روغنــی مــدل  1386بــه شــماره موتــور

روغنى مدل  2013به شماره موتور G6DCCS873281

 11486010682و شماره شاسی  31617401و شماره

و شماره شاســی  KNAKU813DD5367057و شماره

پــاک  328د  69ایران  18متعلق بــه هتل آپارتمان خاتم

پــاک  ١٢٢ل  ٢٦ایران  ١٣متعلق بــه خانم فاطمه احمدى

مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

ســند کمپانی خودرو سواری پژو پارس رنگ مشکی

مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

اخبار

تعارض منافع؛
تخلفهای کثیف در طالی کثیف

یکی از موضوعات چالش برانگیز درحوزه محیط زیست ،مدیریت صحیح پسماند است
که به گفته رییس اداره محیط زیســت انسانی استان تهران یکی از مصادیق تعارض
منافع نیز محسوب و بهخصوص در مدیریت پسماندهای ویژه دیده میشود.
به گزارش ایســنا ،سال گذشته موادی از الیحه «قانون نحوه مدیریت تعارض منافع
در انجــام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» با هدف مدیریت و پیشــگیری از
تعارض منافع و اعالم موقعیتهایی که به این امر منجر می شــود ،در هیئت وزیران
به تصویب رســید .در این الیحه اشخاص مشــمول ،مصادیق موقعیتهای تعارض
منافــع ،راهکارهای مواجهه با موقعیتهای تعارض منافع و پیشبینی ضمانت اجرای
نقض مقررات در دو سطح تخلف و جرم بیان شده است ۲۸ .مهرماه ۱۳۹۹سخنگوی
کمیســیون اجتماعی مجلس نیز از برگزاری اولین جلســه بررسی طرح  ۲۷مادهای
مجلس و الیحه  ۴۰مادهای دولت برای مدیریت تعارض منافع خبر داد.
فاطمه اکبرپور در گفت و گو با ایســنا یکی از موراد تعــارض منافع موجود در حوزه
پســماند را مربوط به مدیریت پسماندهای ویژه دانســت و گفت :در حوزه مدیریت
پســماند نیز مانند ســایر حوزههای محیط زیســت میان منافع محیط زیست و سایر
ذینفعان تعارض پیش میآید .قانون مدیریت پســماند بهعنوان یکی از قوانین مترقی
کشور دهها دستگاه را به عنوان متولی در حوزه مدیریت پسماند شناخته و برای هریک
از آنها تکالیفی مشــخص کرده اســت .به عنوان نمونه در ماده  ۷این قانون وظیفه
مدیریت و دفع پسماندهای ویژه را برعهده تولیدکنندگان آن گذاشته شده است.
وی ضمن اشــاره به اینکه قانون مدیریت پسماند پنج نوع پسماند را طبقهبندی کرده
و مدیریت پســماندهای ویژه و صنعتی را برعهده تولیدکنندههای آن گذاشته است،
اظهار کرد :پسماندهای ویژهبه کلیه پسماندهایی گفته میشود که به دلیل باال بودن
ص خطرناک از قبیل سمیت ،بیماریزایی ،قابلیت انفجار یا اشتعال،
حداقل یکی از خوا 
خورندگی و مشــابه آن بهمراقبت ویژه نیاز دارد و آن دسته از پسماندهای پزشکی و
بخشی از پســماندهایعادی ،صنعتی ،کشاورزی که نیاز به مدیریت خاص دارند نیز
جزو پسماندهای ویژه محسوب میشوند.
رییس اداره محیط زیســت انســانی اســتان تهران ادامه داد :در بســیاری از موارد
تولیدکنندگان پسماندهای ویژه خودشان قابلیت و توانایی مدیریت ،جمعآوری ،انتقال
و دفع پســماند را ندارند .از این رو باید مدیریت پسماند خود را براساس ظرفیتی که
قانون برای آنها فراهم کرده است به اشخاص حقیقی یا حقوقی از جمله پیمانکاران
بخش خصوصی واگذار کنند که در زمینه امحای پســماند سرمایهگذاری کردهاند .از
این رو این یکی از مراحلی اســت که مدیریت اصولی پســماند و حفظ محیط زیست
با منافع تولیدکننده پســماند تعارض پیدا میکند چرا که تولید کننده باید به ازای هر
کیلوگرم پســماند خود مبلغی را به پیمانکاران مدیریت پسماند جهت دفع آن پرداخت
کند.
اکبرپور افــزود :این تعارض میان منافع تولیدکنندگان پســماندهای ویژه و مدیریت
صحیح پســماند یکی از گلوگاههای تخلف اســت و باعث میشــود در برخی موارد
تولیدکنندههــای پســماند ویژه برای فــرار از هزینههای مربوط بــه امحای اصولی
پسماندهای خود،اقدام به تخلف و رها کردن بخشی از پسماندهای خود در محلهای
غیرمجاز کنند.
وی تاکید کرد :این اصل که واحد آالینده یا تولیدکننده پســماندهای ویژه باید هزینه
آالیندگی خود را بپردازد ،یک اصل جهانی اســت و تنها در قانون مدیریت پســماند
ایران متجلی نشــده است .بیشتر ما تنها در شعار به دنبال تغییر رفتار هستیم ولی در
عمل منفعت خودمان را بر همه چیز اعم از ســامت محیط زیست و جامعه ترجیح
میدهیم و حاضر به پرداخت هزینه برای مسئولیتهای خود نیستیم.
رییس اداره محیط زیســت انسانی استان تهران با اشــاره به اینکه تعارض منافع در
زمینه مدیریت پســماندهای ویــژه تنها باعث انجام تخلف از ســوی تولیدکنندگان
پســماند ویژه نمیشــود ،گفت :در برخی از موارد پیمانــکاران این حوزه که اقدام به
جمــعآوری ،انتقال و امحای پســماندهای ویژه میکنند نیــز بهدلیل منفعت مالی و
تعــارض منافع اقدام به تخلف میکننــد .اکبرپور در ادامه توضیح داد :به عنوان مثال
برگــزاری مناقصه برای انتخاب پیمانکار جهت انتقال و امحای پســماندهای ویژه و
صنعتی،بین کارخانهها و شــرکتهای تولید کننده پسماند ویژه متداول است .واضح
اســت پیمانکاری که کمترین قیمت را پیشــنهاد بدهد در مناقصه برنده خواهد شد و
پیمانکاران ســود جو نیز با هدف برنده شــدن و بدون توجه به هزینههای واقعی دفع
اصولی پســماندها ،کمترین قیمت را پیشــنهاد میدهند .در مرحله بعد جهت پوشش
دادن هزینهها و سود خودشــان به جای دفع اصولی پسماندها نسبت به رهاسازی و
تخلیه آنها در محیط و در محلهای غیر مجاز میکنند.رییس اداره محیط زیســت
انسانی استان تهران با بیان اینکه از اواخر سال  ۹۷سامانه جامع محیط زیست انسانی
در سازمان حفاظت محیط زیست طراحی شد ،گفت :بخشی از این سامانه به حمل و
نقل درونمرزی پســماندها اختصاص پیدا کرد تا از این طریق هر گونه حمل و نقل
پســماند بین واحدهای صنعتی و واحدهای دریافتکننده رصد شــود و تحت نظارت
و کنترل ادارات کل حفاظت محیط زیســت اســتانهای مبدا و مقصد قرار گیرد.وی
ادامه داد :اســتفاده از این ســامانه ،عالوه بر تســریع در صدور مجوزهای مرتبط با
انتقال درونمرزی پسماندها ،باعث شناسایی متخلفان و برخورد با قانونگریزی تولید
کنندگان ،تخلف خودروهای حامل این پســماندها و مراکز دریافتکننده میشــود تا
از این رهگذر تخلفات کاهش یابد و اجرای قانون مدیریت پسماندها نهادینه شود.
اکبرپور در پایان صحبتهای خود گفت :یک ســال از آغاز فعالیت ســامانه حمل و
نقل درونمرزی سازمان حفاظت محیط زیست گذشته است اما هنوز تمام واحدهای
صنعتی در این ســامانه ثبت نام نکردهاند و زمان الزم اســت تا تمام نقل و انتقاالت
درونمرزی تحت پوشــش این ســامانه قرار بگیرد همچنین ادارات حفاظت محیط
زیست به لحاظ امکانات سخت افزاری ،نرم افزاری و نیروی انسانی در مضیقه هستند
و حوزه پسماند تنها یک بخش از حوزه محیط زیست است .با این حال تمام تالشها
بر این اســت که با الکترونیک کردن مراحل مختلف مدیریت پســماند هم نظارتها
افزایش یابد و هم سختگیریهای بیشتری اعمال شود و تا حد امکان میزان تخلفات
کاهش پیدا کند.

برگ ســبز موتور ســیکلت ویو رنگ مشکی مدل

ســند ماشــین و بــرگ ســبز خــودرو ســواری
پــژو  206رنــگ ســفید رو عنــی مــدل  1391بــه
شــماره موتــور  15891000779و شــماره شاســی
 NAAP61ME7CJ620571و شــماره پــاک
 689ج  38ایــران  69متعلق بــه جمیله کر مفقود و از
درجه اعتبار ساقط است.

کارت بازرگانــی به شــماره 10101837663

برگ سبز خودرو سواری پژو پارس رنگ سفید
مدل  1369به شماره موتور 124K0999136
و شماره شاسی NAAN01CE0HH811242
و شــماره پالک  269ی  75ایــران  20متعلق به
خانــم دیال محمدظاهــری مفقود و از درجه اعتبار
ساقط است.

سند ماشــین خودرو سواری ال  90رنگ سفید
مدل  1392به شماره موتور  w149636و شماره
شاســی  NAPLSRALDD1209773و شماره
پــاک  178ل  37ایــران  14متعلق بــه خانم ایما
حسن نژاد مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

برگ ســبز خودرو ســواری پــژو  405رنگ خاکســتری-

برگ سبز خودرو سواری پژو رنگ سفید مدل ۱۳۹۳

برگ ســبز خودرو ســواری پراید رنگ مشکی مدل

ســند کمپانی خودرو سواری پراید رنگ سفید مدل

متعلق به شــرکت طراحی و مهندسی صنایع انرژی
بــه شناســه ملــی  ۱۰۱۰۱۸۳۷۶۶۳مفقود و از
درجه اعتبار ساقط است.

به شــماره موتور  ۱۲۴k۰۵۰۱۶۲۶و شــماره شاسی

 NAAN۰۱CA۲ER۱۷۰۸۴۶و شــماره پالک ۶۲۱

متالیکمدل١٣٩٤بهشمارهموتور124k0389091
و شــماره شاســی  NAAN01CA8EK846869و
شــماره پــاک  ٢٧٧ن  ١٧ایــران  ٨٨متعلــق به آقای
مهران پاسالر مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

 1395به شــماره موتور  M135744564و شــماره
شاسی  NAS411100G1271872و شماره پالک

 1392بــه شــماره موتــور 120NEH000346

و شــماره شاســی  125S***NEHو شــماره پالک

 64283ایران 613متعلق به خانم فاطمه شــفیعی
سورک مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

 1398به شــماره موتور  M136360216و شــماره
شاســی  NAS411100K1158221و شماره پالک

ط  ۵۵ایــران  ۷۹متعلق به آقای محمد علی آقا محمدی

 187س  74ایــران  20متعلــق به آقــای حجت خادم

 116ص  66ایران  52متعلق به آقای محمد مشــیری

نودهی مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

معبودی مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

راد مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

متالیک مدل  1391به شــماره موتــور 124k0001423
و شــماره شاسی  NAAM01CA6CR575536و شماره
پــاک  254و  27ایران  53متعلق به آقای رســتم اســدی
االسوند مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

ســند کمپانــی و ســند ماشــین خــودرو ســواری
پرتــون جــن تو رنــگ مســی متالیک مــدل  ۲۰۰۷به
شــماره موتــور  S4PHNF1324و شــماره شاســی
 Pl1CN6LRL7G101686و شماره پالک  ۵۶۹ب
 ۷۴ایران  ۶۷متعلق به آقای علی ایروانی محمد ابادی
مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

