
 حصر واثت  خواهان رونوشت حصر وراثت رضا رحمتعلى ف تقى   به شرح دادخواست 
وراثت   حصر  گواهى  درخواست  شعبه  اين   از   9609981045200511 كالسه   به 
نموده و چنين توضيح داده كه شادروان تقى رحمتعلى  به شماره شناسنامه  700 در 
تاريخ  95/7/8  اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم 
منحصر است به:  معصومه حبيبى كرهرودى ش ش 60 ت ت 1325 صادره از اراك 
همسر متوفى رضا رحمتعلى ش ش 10542  ت ت 1351 صادره از تهران پسرمتوفى 
مريم رحمتعلى ش ش 11810 ت ت 1361 صادره از تهران دخترمتوفى ژيال رحمتعلى 
تشريفات  انجام  با  اينك  تهران دخترمتوفى     از  ش ش 2732 ت ت 1345 صادره 
مقدماتى درخواست مزبور را  در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا 
وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يكماه به دادگاه تهران 

تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. 
  110/105440         دبير  شعبه   452    شوراى حل اختالف مجتمع شماره 10   تهران

رسيدگى  وقت   960520 پرونده   كالسه  خوانده   به  دادرسى  وقت  ابالغ  آگهى   
-96/9/27 ساعت 16   خواهان –  محمد قائمى كول  خوانده –  حميدرضا قلى بيگلو  
خواسته – الزام به تنظيم سند خودرو  خواهان دادخواستى تسليم دادگاههاى عمومى 
نموده كه جهت رسيدگى به شعبه  452 ارجاع گرديده و وقت رسيدگى تعيين شده بعلت 
مجهول المكان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجويز ماده 73 
قانون آد م مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثير اال نتشار آگهى مى شود تا خوانده از 
تاريخ نشر آخرين آگهى ظرف يك ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل 
خود نسخه دادخواست و ضمائم را دريافت نمايد و در وقت مقرر باال جهت رسيدگى 
حضور ميرساند چنانچه بعدا ابالغى بوسيله آگهى الزم شود فقط يك نوبت منتشر و مدت 

آن 10 روز خواهد بود. 
تهران  حقوقى  دادگاه     452 شعبه  دفتر  مدير     110/105438   

 حصر واثت  خواهان رونوشت حصر وراثت  سيد مجتبى حسينى ف سيد عسگر  به شرح 
دادخواست به كالسه 9609981045200518  از اين  شعبه درخواست گواهى حصر 
وراثت  نموده و چنين توضيح داده كه شادروان  سيد عسگر حسينى به شماره شناسنامه 
21  در تاريخ   96/7/17 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن 
مرحوم منحصر است به:  اشرف حسينى ش ش 23 ت ت 1341 صادره از مالير همسر 
متوفى پروين حسينى ش ش 4456 ت ت 1341 صادره از تهران دخترمتوفى زهره 
سادات حسينى ش  ش28980 ت ت 1358 صادره از تهران دخترمتوفى سيده مجتبى 
حسينى ش ش 25936 ت ت 1363 صادره از تهران پسرمتوفى سيد محمد حسينى ش 
ش 12880 ت ت 1344 صادره از تهران پسرمتوفى سيد على حسينى ش ش 3568 
منير حسينى ش ش 1982 ت ت 1348  متوفى  تهران پسر  از  ت ت 1340 صادره 
صادره از تهران  دختر متوفى    اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را  
در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او 
باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يكماه به دادگاه تهران تقديم دارد واال گواهى 

صادر خواهد شد. 
  110/105436         دبير  شعبه    452   شوراى حل اختالف مجتمع شماره   10 تهران

 حصر واثت  زهرا يوسف نژاد   به شماره شناسنامه 1040  به شرح دادخواست به 
كالسه  960456/2304 از اين  شعبه درخواست گواهى حصر وراثت  نموده و چنين 
توضيح داده كه شادروان  هوشنگ كلهر به شماره شناسنامه  1660 در تاريخ   96/7/9 
اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:  
زهرا يوسف نژاد ش ش 1040 ت ت 1329 صادره از تهران همسر متوفى آيه كلهر 
ش  ش7145 ت ت 1357 صادره از تهران دخترمتوفى ليلى كلهر ش  ش3373 ت ت 
1351 صادره از تهران دخترمتوفى مديثه كلهر ش ش 1383 ت ت 1360 صادره از 
تهران دخترمتوفى سجده كلهر ش ش 402 ت ت 1361 صادره از تهران دخترمتوفى 
ليال كلهر ش  ش2646 ت ت 1352 صادره از تهران دخترموفى نسا كلهر ش ش 7736 
ت ت 1362 صادره از تهران دخترمتوفى    اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست 
مزبور را  در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى 
نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يكماه به دادگاه تهران تقديم دارد واال 

گواهى صادر خواهد شد. 
  110/105432         دبير  شعبه    2304   شوراى حل اختالف مجتمع شماره  24  تهران

 حصر واثت  آقاى حامد اخالق پسند   به شماره شناسنامه 6993  به شرح دادخواست 
به كالسه 960447/2304 از اين  شعبه درخواست گواهى حصر وراثت  نموده و چنين 
توضيح داده كه شادروان على اخالق پسند  به شماره شناسنامه  59 در تاريخ  96/7/2  
اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:  
جواد اخالق پسند ش ش 10164 ت ت 1353 صادره ا ز تهران پسرمتوفى محمد اخالق 
تهران پسرمتوفى حامد اخالق  از  پسند ش ش 0010315535 ت ت 1368 صادره 
پسند ش ش 6993 ت ت 1357 صادره از تهران پسرمتوفى مريم اخالق پسند ش ش 
52282 ت ت 1363 صادره از تهران دخترمتوفى مهرى اميرى پيمه ش ش 367 ت 
ت 1337 صادره از تهران همسر متوفى    اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست 
مزبور را  در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى 
نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يكماه به دادگاه تهران تقديم دارد واال 

گواهى صادر خواهد شد. 
  110/105428         دبير  شعبه     2304  شوراى حل اختالف مجتمع شماره 24   تهران

شرح  به  اله   حفيظ  ف  محقق  فرشاد  وراثت   حصر  رونوشت  خواهان  واثت   حصر   
دادخواست به كالسه 9609981045100482  از اين  شعبه درخواست گواهى حصر 
وراثت  نموده و چنين توضيح داده كه شادروان حفيظ اله محقق دولت آبادى  به شماره 
شناسنامه 189  در تاريخ  53/8/24  اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين 
الفوت آن مرحوم منحصر است به:  فريبا محقق دولت آبادى ف حفيظ اله ش ش 19567 
ت ت 1345 صادره از هران دخترمتوفى فرشاد محقق ف حفيظ اله ش ش 2548 صادره 
از هران  ت 1347 پسرمتوفى محمد محقق دولت آبادى ف حفيظ اله ش ش 3936 ت  
1348 صادره از هران پسرمتوفى فاطمه عباسى دولت آبادى ف رضا ش ش 838 ت 
ت 1330 صادره از تهران همسر متوفى    اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست 
مزبور را  در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى 
نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يكماه به دادگاه تهران تقديم دارد واال 

گواهى صادر خواهد شد. 
  110/105453         دبير  شعبه    451   شوراى حل اختالف مجتمع شماره  10  تهران

 حصر واثت  خواهان رونوشت حصر وراثت  محمد على حيدر نژاد تبريزى ف يوسف  به 
شرح دادخواست به كالسه  9609981045100496 از اين  شعبه درخواست گواهى 
به  تبريزى  نژاد  حيدر  يوسف  كه شادروان   داده  توضيح  چنين  و  نموده  وراثت   حصر 
شماره شناسنامه 206  در تاريخ  96/7/6  اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته 
ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:  محمد على حيدر نژا د تبريزى ف يوسف 
ش ش 8545 ت ت 1361 صادره از تهران پسرمتوفى سعيد حيدرنژاد تبريزى ش 
ش 6211 ت ت 1354 صادره از تهران پسرمتوفى مريم حيدرنژاد تبريزى ف يوسف 
تبريزى  نژاد  حيدر  مرضيه  دخترمتوفى  تهران  صادرهاز   1349 ت  ت   3775 ش  ش 
ف يوسف ش ش 2514 ت ت 1346 صادره از تهران دخترمتوفى طاهره االدينى ف 
مصطفى ش ش 41 ت ت 1330 صادره از تهران همسر متوفى    اينك با انجام تشريفات 
مقدماتى درخواست مزبور را  در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا 
وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يكماه به دادگاه تهران 

تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. 
  110/105451         دبير  شعبه    451   شوراى حل اختالف مجتمع شماره 10   تهران

حصر واثت  خواهان رونوشت حصر وراثت  شاهرخ فيض ياب ف عبدالعلى  به شرح 
گواهى  درخواست  اين  شعبه  از    9609981045100506 كالسه  به  دادخواست 
حصر وراثت  نموده و چنين توضيح داده كه شادروان عبدالعلى فيض ياب  به شماره 
شناسنامه 1645  در تاريخ  96/4/1  اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه 
ش  ش  عبدالعلى  ف  ياب  فيض  فريدون  به:   است  منحصر  مرحوم  آن  الفوت  حين 
ياب ف عبدالعلى ش ش 9684 ت ت  150 ت ت 1342 پسرمتوفى شاهرخ فيض 
1351 پسرمتوفى يداله فيض ياب ف عبدالعلى ش ش 26 ت ت 1340 پسرمتوفى 
اكرم فيض ياب قلعه جوقى ف عبدالعلى ش ش 34 ت ت 1336 صادره از سراب 
ت  ت   2724 ش  ش  على  ف  جوقى  قلعه  زاده  ميكائيل  سلطان  فاطمه  دخترمتوفى 
1320 صادره از سراب همسر متوفى    اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست 
مزبور را  در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از 
متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يكماه به دادگاه تهران تقديم 

دارد واال گواهى صادر خواهد شد. 
  110/105449         دبير  شعبه    451   شوراى حل اختالف مجتمع شماره 10   تهران

 حصر واثت  خواهان رونوشت حصر وراثت  مژگان نادرى زهرائى ف مجتبى  به شرح 
دادخواست به كالسه  9609981045100514 از اين  شعبه درخواست گواهى حصر 
وراثت  نموده و چنين توضيح داده كه شادروان صديقه نيكوئى  به شماره شناسنامه 
2384  در تاريخ 95/8/20   اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت 
نادرى زهرائى ف مجتبى ش ش 15618 ت ت  به:  عليرضا  آن مرحوم منحصر است 
1359 صادره از تهران پسرمتوفى مژگان نادرى زهرائى ف مجتبى ش ش 28859 ت ت 
1362 صادره از تهران دخترمتوفى مهدى نادرى زهرائى ف مجتبى ش ش 64492 ت ت 
1365 صادره از تهران پسرمتوفى مجتبى نادرى زهرائى ف تقى ش ش 24643 ت ت 
1328 صادره از كرمانشاه همسر متوفى    اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست 
مزبور را  در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى 
نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يكماه به دادگاه تهران تقديم دارد واال 

گواهى صادر خواهد شد. 
  110/105446         دبير  شعبه    451   شوراى حل اختالف مجتمع شماره 10   تهران

–به  به  باالزاده هير محكوم  –بهرام  كاظم مزينانى  محكوم عليه   – له  اجرائيه  محكوم 
شماره  و   9610091045200108 شماره  به  مربوطه  حكم  اجراى  درخواست  موجب 
را  خوانده  به  است  محكوم  عليه  محكوم   9509971045200768 مربوطه  دادنامه 
مبلغ 460000  و  خواسته  اصل  بابت  از  ريال  مبلغ 15000000  پرداخت  به  محكوم 
باشد و پرداخت نيم عشر  ريال هزينه دادرسى كه جمعا مبلغ 15460000 ريال مى 

دولتى در حق دولت . 
 110/105443   مسئول دفتر شعبه 452 مجتمع شماره سيزده شوراى حل اختالف تهران 

اخبار
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| شماره4605|

 خدمات دهى مخابرات منطقه گلستان در موكب
 على بن موسى الرضا(ع) كربالى معلى

كارشناسان مخابرات منطقه گلستان به زائران امام حسين در 
ــهمرادى مدير  ــانى مى كنند. به گفته ش كربالى معلى خدمت رس
ــتان با اعزام تعدادى از كارشناسان منطقه به  مخابرات منطقه گلس
كربالى معلى ، اينترنت �wi به زائرين شركت كننده در راهپيمايى 

باشكوه اربعين حسينى واگذار مى شود. وى گفت: اين اقدام كه براى 
اولين بار صورت گرفته است با هداف ارائه خدمات اينترنت به زائران 

مى باشد كه توسط مخابرات منطقه گلستان انجام شده است.
ــتان در ــرات منطقه گلس ــالم اولويت مخاب ــهمرادى با اع  ش

 خدمت رسانى و تاكيد بر استفاده حداكثرى از توان و ظرفيت نيروى 
انسانى در ارائه خدمات با كيفيت گفت: كارشناسان اعزامى از مخابرات 
منطقه گلستان با استقرار در موكب على بن موسى الرضا (ع) كربال ، 

آمادگى ارائه اينترنت با كيفيت �wi به زائرين مى باشند.

هنر اساسى و اصلى انسان سازى است و بايد در 
اين زمينه بيشتر تالش كرد

ــاوران فرهنگى  ــا مش ــت ب ــى اصل در نشس  عباس فن
ــگاه نبايد تنها  ــكده ها با بيان اين مطلب افزود: در دانش دانش
فعاليت ها را به مسائل علمى و آموزشى محدود كرد بلكه بايد 

كارهاى فرهنگى و مذهبى را هم در دستور كار قرار داد.
وى با بيان اينكه سومين سال ايجاد مشاوران فرهنگى در 
دانشكده هاى دانشگاه محقق اردبيلى است، ادامه داد: در اين 
سه سال، به صورت مستمر و پياپى شاهد تعالى و رشد كيفى و 
كمى در برنامه هاى فرهنگى دانشگاه هستيم. فنى اصل افزود: 
ــى به صورت متمركز اداره و مديريت  قبال برنامه هاى فرهنگ
مى شد اما در سه سال گذشته تمركززدايى كرده و برنامه ها 
را به دانشكده ها محول كرده ايم. معاون فرهنگى و دانشجويى 
دانشگاه محقق اردبيلى اضافه كرد: برنامه هاى فرهنگى را بايد 
به بطن جامعه دانشگاهى بكشانيم تا مخاطبان بيشترى را در 
برنامه ها درگير كنيم. وى با اشاره به اينكه مشاوران فرهنگى 
دانشكده ها به صورت رسمى و با مصوبه هيات رئيسه فعاليت 
مى كند، ادامه داد: كار در زمينه فرهنگ، جهاد ارزشى است ولى 
متاسفانه مسائل فرهنگى مظلوم واقع شده است و بايد مشاوران 
فرهنگى در اين زمينه فعال تر باشند.. وى اضافه كرد: مشاوران 
 فرهنگى با دانشجويان و مشكالت آنها آشنا هستند بنابراين بهتر
 مى توانند در زمينه رفع مشكالت برنامه و راهكار ارائه دهند.

كار جمع آورى پسماندهاى خشك در شهر 
رشت به پيمانكاران رفت و روب مناطق پنجگانه 

سپرده مى شود
انشاءاهللا از ابتداى آذر ماه سال جارى دريافت و جمع آورى 
همه پسماندهاى خشك قابل بازيافت با مراجعه منظم افراد 
طبق برنامه ى ارائه شده و راس ساعت مشخص در طول روز 

حداقل هفته اى يكبار انجام مى گردد.
ــين آالت و  ــكل و يكپارچگى ماش لباس هاى متحد الش
انظباط بيش از پيش از ويژگى هاى اين طرح بوده و همچنين 
ــره ورى و  ــويق ، افزايش به ــتم تنبيه و تش با تاكيد بر سيس
بازدهى در ميزان جمع آورى پسماند خشك را شاهد خواهيم 
ــت كه ايستگاه هاى  بود. وى همچنين افزود: الزم به ذكر اس

 اطالع رسانى ، آموزش و دريافت پسماند خشك نيز  بصورت 
ــوده و كار پذيرش و  ــل نم ــف مربوطه عم ــتمر به وظاي  مس
ــك را انجام مى دهند. شهردار  جمع آورى پسماندهاى خش
ــت ادامه داد: پيمانكار مجرى طرح موظف است نسبت به   رش
جمع آورى پسماندهاى خشك ايستگاه هاى ثابت و سيار  در  
مناطق پنجگانه ى شهر نيز اقدام نمايد تا شهروندان عزيزى 
ــع آورى موفق به تحويل  ــر دليل در وقت مقرر جم كه به ه
 زباله خشك خود نشدند با مراجعه به اين ايستگاه هاى ثابت 
ــده خود را تحويل نمايند.    ــك جمع آورى ش زباله هاى خش
ــان كرد : با توجه به استطاعت مالى  شهردار رشت خاطر نش
و وجود نيرو و امكانات كافى و همچنين تجربه و توانايى الزم، 
ــر  ــك را در سراس پيمانكاران مربوطه ، جمع آورى زباله خش
ــش صددرصدى  ــاهد پوش ــهر انجام داده و از اين حيث ش  ش

خواهيم بود. 

دراستان گلستان 520 روستا بصورت يكپارچه زباله خود 

را تحويل سايتهاى پردازش و توليد كمپوست مى دهند
ــازمان  ــل س ــو مديرعام يازرل

گـلسـتـان

 
مديريت پسماند استان گلستان 
درگفتگو با روابط عمومى اين 
سازمان با اشاره به اولويت هاى سازمان مديريت پسماند 
اظهار داشت: امروزه توليد پسماندهاى شهرى محصول 
جانبى و زائد زندگى اجتماعى شهرنشينى است كه به 
رشد جمعيت و افزايش نيازهاى جوامع آن و به دنبال 

خود افزايش توليد انواع پسماندها را در برداشته است.
ــتان  ــماند اس ــازمان مديريت پس ــر عامل س مدي
ــامل يك چرخه  ــماند ش ــتان در ادامه گفت :پس گلس
ــزى براى  ــه ري ــت و برنام ــت مديري ــل از وضعي  كام
فرهنگ سازى و آموزش جهت كاهش توليد پسماند و 

روشهاى مختلف ذخيره سازى و جمع آورى و تفكيك 
مناسب در مبدأ و در گام بعدى جمع آورى برنامه ريزى 
شده در سطح شهر و انتقال به سايت ها و محل هايى 
كه براى پردازش در نظر گرفته شده و نهايتا دفع و امحاء 
 صحيح و اصولى پسماند است كه چرخه كاملى را ايجاد 
ــامل جمع آورى  ــه مديريت اجرايى آن ش مى كند ك
ــتاها بر عهده شهرداريها و  ــهرها و روس و انتقال در ش
دهياريها و درخارج شهرها شامل تحويل و دفع اصولى 

بر عهده سازمان مديريت پسماند است.
يازرلو در خصوص اهميت فرهنگ سازى و تفكيك 
زباله در مبداء گفت : يكى از موضوعات، فرهنگ سازى 
ــرى روش هاى صحيح امحاء  ــك از مبدأ و ديگ و تفكي

ــب با اقليم و فرهنگ و نوع پسماندى  ــماند متناس پس
ــت كه در كشور وجود دارد ازجمله رويكردهاى اين  اس
ــازمان  درجهت راه اندازى كارخانه زباله سوز جهت  س
توليد برق و انرژى از زباله طى فرآيندهاى دقيق علمى 
ــاى بخش خصوصى در  ــرمايه گذاره و فنى ، ورود س
ــرق استان –راه اندازى  صنايع مرتبط با بازيافت در ش
كامل كارخانه كمپوست آزادشهر_ برنامه ريزى جهت 
ــرانه توليد زباله شهرى و روستايى در سطح  كاهش س

استان مى باشد.
ــى و از محل  ــارى جذب اعتبارات مل ــال ج در س
ــغ بر 9200  ــت جمهورى كه بال ــفر رياس اعتبارات س
ــت:  پيگيرى جذب  ــت وى گف ــون ريال بوده اس ميلي

اعتبارات ملى و از محل اعتبارات سفر رياست جمهورى 
ــوده در قالب احداث  ــه بالغ بر 9200 ميليون ريال ب ك
سومين سايت دفن پسماند استان در مراوه تپه، تكميل 
كارخانه كمپوست آزادشهر، ساماندهى مركز دفن زباله 
ــه، اورهال كامل كارخانه هاى  ــهر و حفر ترانش آزادش
كمپوست آزادشهر و آق قال، خريد و بازسازى و تعمير 
ــين االت سنگين مراكز دفن شرق و غرب استان،  ماش
ــايت ــازى و راه اندازى تصفيه خانه س ــالح و بازس  اص

 آق قال را از فعاليت ها و برنامه هاى اين مجموعه بيان 
ــازمان مديريت  كرد. در ادامه اين گفتگو مديرعامل س
پسماند استان گلستان در خصوص راه اندازى، ساماندهى 
ــايت سوم مراوه تپه گفت : اين سايت  و دفع زباله در س
در مساحتى بالغ بر پنج هكتار طراحى شده است كه در 
حال حاضر ساختمان نگهبانى، باسكول، حفر ترانشه، 
حصاركشى اطراف سايت و فنس كشى با اعتبارى بالغ 

بر3100 ميليون ريال آماده بهره بردارى مى باشد.
ــهردارى و 520 دهيارى   ــر 30 ش ــال حاض در ح
استان؛ پسماند آن تحت پوشش سازمان پسماند استان 
ــتان قرار دارد. يازرلو  تصريح كرد: با تالش انجام  گلس
ــده 30 نقطه شهرى آلوده را به سه نقطه در سايتها  ش

با ضوابط زيست محيطى تبديل كرديم. وهم اكنون در 
ــتان فاز ابتدايى طرح تفكيك مبداء  15 شهردارى اس
انجام گرفته است ولى نياز به همكارى مردم و مسئولين 
ــتى اجرا شود. وى گفت: : در  دارد تا اين طرح به درس
ــتاى اهداف تفكيك از مبداء همكارى نزديك قوه  راس
قضائيه، نيروى انتظامى، شهروندان گرامى، شهرداريها 
ــكان را ايجاد  ــن ام ــش خصوصى اي ــكاران بخ وپيمان
ــتر  ــرد تا پروژه مذكور با دقت و جديت بيش خواهد ك
به عنوان پروژه ماندگار استانى جلوه نمايد. مديرعامل 
ــازمان مديريت پسماند استان گلستان در خصوص  س
ــتان گفت:  ــك زباله از مبداء در اس ــراى طرح تفكي اج
ــتان، اجراى اين طرح  بدون همكارى و يارى مردم اس
امكان پذير نيست و پيشاپيش از همكارى مردم استان 
قدردانى مى كنيم. دراستان گلستان 520 روستا بصورت 
يكپارچه زباله خود را تحويل سايتهاى پردازش و توليد 
كمپوست مى دهد . يازرلو با اشاره به اينكه تالش اين 
سازمان بر اين است كه سرانه زباله را در استان كاهش 
دهد، افزود: هم اكنون سرانه توليد زباله در كشور 700 
گرم است ولى در استان گلستان به رقمى  كمتر از 600 

گرم رسيده است.

 آغاز طرح آموزش ضمن خدمت معلمان
 پايه اول ابتدايى

ــركت  ــن ش ــكارى بي ــه هم ــم نام تفاه
ــتان اصفهان و اداره كل اصـفـهـان  آب و فاضالب اس

ــان در  ــتان اصفه ــرورش اس ــوزش و پ آم
ــترك در زمينه هاى فرهنگ  ــتاى توسعه همكارى هاى مش راس
ــازى شيوه مصرف آب و صرفه جويى و استفاده سالم و پايدار و  س

نقش دانش آموزان و خانواده هاى در اين زمينه به امضاء رسيد. 
كه بدنبال اين  تفاهم نامه طرح  آموزش  ضمن خدمت مقطع 
ــط  ــيخعلى و گلپايگان توس اول ابتدايى در تصفيه خانه آب باباش
ــان روابط عمومى مورد آموزش مصرف صحيح آب قرار  كارشناس
مى گيرند كه اولين برنامه آن با حضور معلمان مقطع اول ابتدايى 
شهرستان مباركه در تصفيه خانه باباشيخعلى مورد آموزش مصرف 

بهينه آب قرار گرفتند. 
ــتان اصفهان  ــركت آب و فاضالب اس مدير روابط عمومى ش
ــم نامه در باب  ــم نامه گفت: اين تفاه ــون امضاء اين  تفاه پيرام
ــيوه مصرف آب و صرفه جويى واصالح الگوي  ــازى ش فرهنگ س
ــتورالعمل  مصرف تنظيم و مبادله گرديد لذا اين تفاهم نامه و دس
ــركت آب و فاضالب استان اصفهان با اداره كل  نحوه همكاري ش
ــازى شيوه مصرف  ــتان در جهت فرهنگ س آموزش و پرورش اس
آب  و صرفه جويى  و استفاده سالم و پايدار و نقش دانش آموزان و 

خانواده هاى آنها در اين زمينه را مشخص مى نمايد . 
ــيداكبر بنى طبا در خصوص اهميت تفاهم نامه همكارى  س
ــور ايران  ــتان گفت: با توجه به اينكه كش با آموزش و پرورش اس
ــك و نيمه خشك واقع شده و ميزان  در منطقه آب و هوايى خش
متوسط بارندگى در آن حدود يك سوم متوسط جهانى مى باشد 
ــرف آب به عنوان يكى از اجزاى اقتصاد  لذا ضرورت مديريت مص
مقاومتى و برنامه ريزى در جهت آن واقعيتى اجتناب ناپذير است.

بيش از نيمي از جايگاه هاي منطقه زاهدان ممتاز 
شناخته شد

ــده از جايگاه هاي  ــي به عمل آم در ارزياب
اختصاصي منطقه زاهدان كه در نيمه دوم زاهـــدان

ــه بندي  ــوي كارگروه درج ــال از س امس
مجاري عرضه منطقه  صورت گرفت 66 درصد از جايگاه ها حائز 

درجه ممتاز شد.
ــركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه زاهدان  مدير ش
ــوخت در نيمه دوم  ــالم نتايج ارزيابي جايگاههاي عرضه س با اع
ــال گفت :از مجموع 44 باب جايگاه مورد ارزيابي ، 29 باب از  س
ــور  جايگاه ها ي منطقه زاهدان در رديف جايگاه هاي ممتاز كش

قرار گرفت .
كورش باالدست با ابراز رضايت از ارتقاء سطح كمي و كيفي 
ــه ، افزود: در  ــوخت منطق ارائه خدمات در جايگاههاي عرضه س
اجراي طرح درجه بندي مجاري عرضه نوبت دوم امسال همچنين 
ــاب از جايگاههاي منطقه درجه يك ،5 باب درجه دو ، 4 باب  3ب
درجه سه و 3 باب جايگاه نيز در رديف جايگاه هاي درجه پايه قرار 
گرفتند. وي با اشاره به رشد قابل توجه سطح درجه مجاري عرضه 
در نيمه دوم امسال نسبت به نيمه اول گفت : در ارزيابي نيمه اول 
سال 96 تعداد جايگاه هاي ممتاز منطقه 25باب بوده كه با تالش 
و همكاري جايگاه داران سطح منطقه اكنون با 16درصد افزايش، 

اين تعداد به 29 باب افزايش يافته است.
ــال  طرح درجه بندي جايگاههاي اختصاصي , دو نوبت درس
هر شش ماه يكبار انجام مي شود و دراين طرح كليه جايگاه هاي 
منطقه از نظر نحوه عرضه سوخت، تجهيزات مكانيكي ،وضعيت 
ــاختمان جايگاه  ،ارائه خدمات جانبي ،تكريم ارباب  محوطه و س
رجوع  و سطح ايمني مورد ارزيابي و درجه بندي  قرار مي گيرند 

و بر اين اساس كارمزد فروش به جايگاه ها پرداخت مي شود.

با همكارى آبفاى جنوب غربى استان تهران 
و شركت عمران پرند تا پايان سالجارى صد آبفاى تهران

ــروژه هاى آب و همچنين فاضالب  در صد پ
در شهر جديد پرند به اتمام خواهد رسيد . 

ــتان تهران اعالم  ــل آبفاى جنوب غربى اس ــن خبر را مديرعام اي
ــده و  ــا عنايت به برنامه ريزى هاى زمانبندى ش ــرد و گفت : ب ك
بررسى هاى بعمل آمده ، باقيمانده عمليات لوله گذارى و اجراى 
ــهر پرند تا پايان  ــعابات آب و جمع آورى و انتقال فاضالب ش انش

سال جارى به اتمام و مرحله بهره بردارى خواهد رسيد . 
ــتان تهران  ــه گزارش روابط عمومى آبفاى جنوب غربى اس ب
ــد و با حضور  ــور آبفاى پرن ــه همت مدير ام ــه اى كه ب در جلس
ــركت و شركت عمران پرند به همراه مديران  مديران عامل اين ش
ــهر پرند برگزار گرديد ،  ــركت عمران در ش و معاونين در محل ش
ــدات دو جانبه اعم  ــبت به تعيين تكليف و انجام تعه طرفين نس
ــذارى و اجراى خطوط آب و جمع آورى  ــام عمليات لوله گ از اتم
ــف بدهيها و معوقات  ــالب و همچنين تعيين تكلي ــال فاض و انتق
ــال  ــده تا پايان س ــعابات و خطوط اجراء ش مربوط به حقوق انش

جارى تاكيد كردند . 
ــل آبفاى جنوب غربى  ــدس ابوالفضل صدرائيه مديرعام مهن
ــه و بالغ بر 95  ــاره به اينكه بخش قابل توج ــتان تهران با اش اس
ــع آورى و انتقال فاضالب  ــانى و جم درصدى از پروژه هاى آبرس
ــهر انجام شده است خاطر نشان ساخت : شركت آبفاى  در اين ش
ــده در خصوص ايجاد  ــوب غربى با توجه به تعهدات ايجاد ش جن
ــازن ذخيره ،  ــاخت و تجهيز مخ ــبكه هاى آب و فاضالب ، س ش
تصفيه خانه و انشعابات الزم بيش از تعهدات و تا بحال با پيشرفت 

فيزيكى باالى 95 درصدى كل پروژه ها اعم از آب و جمع آورى 
ــن طرح بزرگ عمل نموده و  ــرف اتمام اي و انتقال فاضالب در ش
ــرعت عمل قابل قبول پروژه ها،  انتظار مى رود با روند فعلى و س
ــارى به اتمام و مرحله  ــال ج صد در صد اين عمليات تا پايان س

بهره بردارى برسد . 
ــاره به عدم  ــوب غربى با اش ــل آبفاى جن ــپس مدير عام س
ــركت عمران پرند در خصوص   تعيين تكليف بدهيها و معوقات ش
پروژه هاى اجراء شده از سوى آبفا اظهار اميدوارى كرد : در قبال 
اين عمليات شركت عمران نيز نسبت به تصفيه حساب و تعهدات 
مالى خود از جمله بدهيهاى ريالى و همچنين نسبت به تكميل و 
تحويل اسناد امالك و زمين تاسيسات به شركت آبفاى جنوبغربى 

استان تهران اقدام نمايد . 
ــرا نيز ضمن  ــيد على اكبر طاهرى اتاقس ــپس مهندس س س
ــد : آبفاى جنوب  ــورت گرفته يادآور ش ــات ص ــى از اقدام قدردان
ــاير نهادها خدماتى به تعهداتش  ــتان تهران بيش از س غربى اس
ــن اقدامات  ــكر از اي ــا نيز ضمن قدردانى و تش ــل نموده و م عم
ــويم نسبت به تصفيه حساب شركت عمران پرند با   متعهد مى ش
آبفاى جنوب غربى از جمله بدهيهاى ريالى و ثبت و صدور اسناد 
ــات آبفا در كوتاه ترين زمان  امالك و زمينهاى مربوط به تاسيس

ممكن اقدام نمائيم .
گفتنى است : شركت آبفاى جنوب غربى استان تهران عالوه 
بر احداث و تكميل تصفيه خانه فاضالب و چندين مخزن ذخيره 
ــهر ، در خصوص آبرسانى و جمع آورى  بزرگ وكوچك در اين ش
ــراى آب ) و ــب ( 260 كيلومتر ب ــالب نيز به ترتي ــال فاض  و انتق

 ( 210 كيلومتر براى فاضالب ) لوله گذارى نموده است .

تعيين تكليف پروژه هاى ناتمام آب و جمع آورى و انتقال فاضالب و تسويه 
حساب معوقات و حقوق انشعابات در شهر جديد پرندتا پايان سال جارى
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| شماره 4610 |

وس��عت  گذش��ته  ده��ه  در 5 
جنگل های کشور تقریباً به نصف ســـــاری

کاه��ش پی��دا ک��رده ،عوام��ل 
مختلفی همانند بهره برداری های غیراصولی، فعالیت های 
عمرانی مانند راه سازی و توسعه سکونتگاه های روستایی 
و ش��هری، وق��وع حریق ه��ای متع��دد، گردش��گری 
غیرمسئوالنه، حضور و چرای دام ها، وابستگی معیشتی 
روستائیان حاش��یه جنگل، برداشت بیش از حد مجاز 
چوب، شیوع بیماری ها و آفات و غیره نفس جنگل های 
کش��ور را به ش��ماره انداخته است. به نحوی که در 50 
سال اخیر سطح جنگل های کشور از 30 میلیون هکتار 
ب��ه 14 میلیون هکتار کاهش یافته و به تبع آن در این 
س��ال ها، وس��عت جنگل های ش��مال کش��ور که تنها 
بازمانده جنگل های هیرکانی به ش��مار م��ی رود، از 3 
میلی��ون و 400 هزار هکتار به یک میلیون و 967 هزار 
هکتار کاهش پیدا کرده، هر چند در همین آمارها هم 

اختالف نظرهای زیادی وجود دارد.
با اینکه در سال های اخیر به ویژه از سال 93 تاکنون 
با افزایش تخریب کمی و کیفی سطح جنگل های شمال 
کش��ور برنامه "بهینه  سازی پایش، حفظ، بهره برداری و 
مدیریت جنگل  های کشور" توسط هیئت دولت مصوب 
ش��ده تا روند بهره  برداری از جنگل در قالب طرح  های 
جنگلداری تغییر کند، اما هنوز هم صدای گوشخراش 
"اره های موتوری " از عرصه های جنگلی بی دفاع هیرکانی 
به گوش می رسد و درختان یکی پس دیگری ایستاده 

می میرند و روی زمین می افتند.
برخی مس��ئوالن مدعی هستند که بهره برداری از 
جنگل در قالب برداش��ت چوب در دو س��ه سال اخیر 
کاه��ش یافت��ه و در راس��تای اجرای مصوب��ه مذکور 
نشانه گذاری ها کم و حتی برخی از طرح های جنگلداری 
تعطیل شده است، اما تصاویری که در روزهای گذشته 
از عرصه های جنگلی باالدست روستاهای "سیف ٌکتی" 
و "س��یدابوصالح" در اس��تان مازن��دران به خبرگزاری 
رس��یده، گویای واقعیت های دردناک دیگری اس��ت. 
اینجا بهترین و کهن ترین جنگل های جهان س��الخی 
می ش��وند و مسئوالن مدعی اند کوچکترین و کمترین 
تخلف��ی صورت نگرفته اس��ت. با فرض ب��ر عدم وقوع 
تخلف، می توان تصریح کرد که این نوع برداشت چوب 

از جنگل های شمال غیرعلمی و غیرمسئوالنه است.

جنایت در حق طبیعت
یکی از افرادی که تصاویر قطع درختان و دپوی 
آنها در حاشیه جاده را مشاهده کرده بود، به خبرنگار 
تس��نیم می گوی��د: این جنایت در ح��ق طبیعت، در 
عرصه ه��ای جنگلی بین شهرس��تان های س��اری و 
قائمش��هر و در باالدس��ت روس��تاهای س��یف کتی و 
سیدابوصالح اتفاق افتاده است. وی می افزاید: مجری 
طرح ش��رکت چوب و کاغذ پهنه کال اس��ت که یک 
ش��رکت دولتی به شمار می رود. متأسفانه در حاشیه 
جاده درختانی که قطر آنها نشان می دهد، سن کمی 

دارند قطع و بر روی هم انباشت شده است.
وی می گوید: متأس��فانه در دیگر مناطق جنگلی 
هم اوضاع به همین گونه است، برخی از شرکت های 
بهره بردار به بهانه اینکه قراردادهای آنها پس از پایان 

دیگر تمدید نمی ش��ود، در جنگل ها دست به جنایت 
می زنن��د و بی��ش از آنچه که قانون مش��خص کرده 

است، اقدام به قطع درختان می کنند.
یک��ی دیگ��ر از م��ردم منطق��ه ه��م می گوید: 
سال هاس��ت ک��ه از جنگل ه��ای ای��ن منطقه چوب 
برداش��ت می شود و هر روز تعداد زیادی کامیون این 
چوب ها را به کارخانه ها حمل می کنند. وی می گوید: 
م��ردم عادی اگ��ر یک ش��اخه درخت را بش��کنند، 
برایشان پرونده تش��کیل می شود و جریمه می شوند 
اما وقتی این حجم از درختان جوان و س��بز این گونه 

قطع می شوند، هیچ فردی کاری نمی کند.

گزارشات مردمی، کذب محض است!
در همین ب��اره با محمدرضا جه��ان آرا معاون امور 
جن��گل اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران 
- منطقه س��اری- گفت وگو کردی��م. وی گزارش های 
مردمی درباره قطع درختان جوان و با عمر کم را "کذب 
محض" می دان��د و می گوید: این موضوع کذب محض 
اس��ت. همه درختانی که در حاش��یه جاده ق��رار دارد، 
درختانی است که براثر طوفان یا مسائل دیگر شکسته و 
بر روی زمین افتاده بود. وی بر اینکه قطع این حجم از 
درختان براساس قانون و کتابچه طرح جنگلداری بوده 
اس��ت، اصرار دارد و چندب��اره تأکید می کند که حتی 
"یک درخت" هم برخالف قانون قطع نشده و هیچ گونه 

خالفی در محدوده این طرح رخ نداده است.
وی ادام��ه می دهد: مح��دوده ای ک��ه درباره آن 
صحبت می کنیم در قالب ط��رح جنگلداری بوده که 
مجری آن هم ش��رکت دولتی چوب و کاغذ مازندران 
است. وی می گوید: دولت با مجری طرح قرارداد دارد و 
صرفا درختانی در این فرآیند قطع شده که خشکیده، 
افتاده و شکسته بودند. با اطمینان کامل می گویم هیچ 
درخت س��رپایی در این منطقه قطع نشده و همه این 
حرف ها کذب محض است. جهان آرا در پاسخ به اینکه 
در تصاوی��ر و ویدئوهای��ی که مردم ب��رای خبرگزاری 
ارس��ال کردند، ب��ه وض��وح می توان تنه قطع ش��ده 
درختان جوان و سبز را در حاشیه جاده مشاهده کرد، 
اظه��ار می کند: همه درختان از قبل شکس��ته بودند؛ 
زمانی که باد و طوفان می شود هم درخت با قطر کم و 

هم درخت با قطر باال شکسته می شود.
وی ب��ا بیان اینکه "م��ا دل مان بیش��تر از همه 
برای جنگل می س��وزد"، می گوید: م��ا متولی حفظ 
جنگل بوده و بیش از دیگران نس��بت به آن دلس��وز 
هس��تیم. از اینکه مردم و رسانه ها فعالیت ما را رصد 
می کنند قدردانی می کنیم، اما انتظار داریم همه چیز 
صادقانه گفته شود. نه اینکه بخواهیم با یک گزارش 
ذهنیت مردم را نس��بت به هم��کاران و اقداماتی که 
انجام می ش��ود، بد کنیم. اگر ذهن مردم خراب شود، 
مش��ارکتی که اکن��ون برای حفظ مناب��ع طبیعی از 

جمله در زمان وقوع حریق دارند را قطع می کنند.
جهان آرا درباره اجرای طرح بهینه  س��ازی پایش، 
حف��ظ، بهره ب��رداری و مدیری��ت عرصه های جنگلی 
می گوید: وسعت عرصه های جنگلی 794 هزار هکتار 
بوده که در 421 هزار هکتار آن طرح های جنگلداری 
اجرا شده است. از سویی دیگر قرارداد طرح در 170 

ه��زار هکتار از این عرصه ها به اتمام رس��یده و دیگر 
امکان تمدید آن وجود ندارد. وی ادامه می دهد: طبق 
بند "پ" ماده 38 قانون برنامه شش��م توسعه کشور، 
باید برداش��ت چوب در قالب طرح های جنگلداری تا 

پایان سال 98 تعطیل شود.
جه��ان آرا می گوید: در س��ال های قب��ل، از کل 
عرصه ه��ای هیرکانی ح��دود 500 ه��زار مترمکعب 
 200 ک��ه  می گرف��ت  ص��ورت  چ��وب  برداش��ت 
هزارمترمکع��ب آن از ح��وزه س��اری بوده اس��ت. با 
این حال امسال حتی یک متر هم نشانه گذاری جدید 
انجام نش��ده و هر میزان درختی که قطع و برداشت 

شده شکسته، افتاده و فرتوت بوده است.

تخریب شدید جنگل های هیرکانی
جنگل های ش��مال کشور که از منطقه ارسباران 
آغ��از و تا دره های گلیداغی ادامه دارد، به علت تنوع 

گونه ای جزء ذخایر ژنتیکی جهان به شمار می رود.
در این ب��اره ه��ادی کیادلی��ری رئی��س انجمن 
جنگلبانی کش��ور می گوی��د: جنگل ه��ای هیرکانی 
تنها یک درصد از مس��احت س��طح کشور را تشکیل 
می ده��د با این حال به علت اهمیت��ی که دارد، جزء 
ذخایر ژنتیکی جهان به ش��مار م��ی رود که به علت 
بهره ب��رداری زی��اد به ش��کل های مختل��ف از جمله 
برداشت بیش از حد، ریختن زباله، چرای دام، قاچاق 

چوب و... به شدت تخریب شده است.
وی ب��ه م��رگ و میرهای دس��ته جمعی که در 
جنگل های شمال کشور رخ می  دهد، اشاره می کند و 
می گوید: در 5 سال اخیر متأسفانه یکی از گونه های 
بومی ایران در مس��احت 40 هزار هکتار از بین رفته 
اس��ت. وی معتقد اس��ت بهره برداری غیرکارشناسی 
و غیرعلمی س��بب کاهش حجم جنگل ش��ده که از 
نظر بصری برای همه قابل مشاهده بوده و همچنین 
کیفیت این عرصه ها ش��امل تن��وع گونه ای و حیات 

وحش در این سال ها به شدت سقوط و نزول کرد.

 ظرفیت کارخانه های چوب
با توان جنگل های شمال هم خوانی ندارد

کیادلی��ری با بیان اینکه جن��گل صرفا به معنای 
درخت نیس��ت بلکه یک اکوسیستم به شمار می رود، 
می گوید: در این اکوسیستم اگر یک جزئی حذف شود 
کل سیس��تم دچار اختالل می شود این در حالی است 
که تمام اجزای این سیس��تم حذف شده است. وی به 
کارخانه های چوبی که در حاشیه جنگل های هیرکانی 
ایجاد ش��ده است، اش��اره می کند و می افزاید: وجود و 
ظرفیت این کارخانه ها هیچ هم خوانی با توان و ظرفیت 
جنگل ندارد که نتیجه توسعه ناپایدار قلمداد می شود.

آمار دقیقی حتی از سطح جنگل های شمال 
وجود ندارد

عض��و هیئت علمی دانش��گاه آزاد واح��د علوم و 
تحقیقات با بیان اینکه هنوز ابتدایی ترین مس��ائل در 
ح��وزه جنگل های هیرکانی مبهم اس��ت، به اختالف 
سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور و موسسه 
تحقیقات جنگل ها و مراتع اش��اره می کند و می گوید: 
طبق آمار سازمان جنگل ها وسعت جنگل های هیرکانی 
دو میلیون و 70 هزار هکتار و براس��اس گزارش مرکز 
تحقیقات این س��طح یک میلیون و 650 هزار هکتار 

بوده و این اختالف آماری یک فاجعه است.

وقتیارههایموتوریسالحمرگباردرختانهیرکانیشمالمیشوند

حکایتجنگلهایایستادهبرمرگ


