    

محیط زیست و گر دشگری
خبر

معاون محيطزيست انساني سازمان محيطزيست مخالفت اين سازمان
با انتقال تونلي آب رودخانه كرج به تهران را اعالم كرد .به گزارش
«سبزینه» به نقل از ایلنا ،مسعود تجريشي ،معاون محيطزيست انساني
سازمان محيطزيست ،درباره انتقال تونلي آب رودخانه كرج به تهران
گفت :اين طرح حدودا ً مربوط به  10سال پيش است .نكتهاي كه در
اين ميان وجود دارد ،اين است كه وقتي آب از سد كرج رها ميشود،
از مسير رودخانه عبور ميكند ،در مسير رودخانه نيز ويالسازي انجام
شده و رستورانهاي بسياري ساخته شده است .طي سالهاي مختلف
هميشه اين نگراني وجود داشته از فاصلهاي كه آب رها ميشود تا
زماني كه آبگيري صورت ميگيرد ،منبع آاليندهاي وارد آب شود و
اين آالينده آب شرب شهر تهران را آلوده كند .وي ادامه داد :بنابراين
هدف اين بود كه در باالدست آب را انتقال دهيم تا با احتمال آلودگي
در پاييندست مواجه نشويم ،البته در آن زمان ميتوانستيم ،نظارتها
توساز
را شديدتر كرده و اجازه ندهيم در كنار حاشيه رودخانه ساخ 
صورت بگيرد ،بنابراين براي اينكه كار غيرقانوني عدهاي را توجيه
كنند يك پروژه بسيار گران را به اقتصاد كشور تحميل كردند .معاون
محيطزيست انساني سازمان محيطزيست تأكيد كرد :اين پروژه با
توجه به ايدهاي كه آب منطقهاي داشت و بايد آب سالم و بدون آلودگي
را به مردم ميرساند ،مطرح شد؛ اما ايجاد تونل احداث ميتواند باعث
شود كه چشمهها در اين مسير خشك شود و مسير حركت تحت
تأثير قرار بگيرد ،عالوهبر اينكه ميتواند در ميزان آبدهي چشمهها
اثرگذار باشد .تجريشي با اشاره به درخواست وزارت نيرو براي احداث
تونلهاي جديد در اين منطقه براي انتقال آب به تهران تصريح كرد :به
تازگي نيز وزارت نيرو قصد دارد تونلي را در اين مسير ايجاد كند تا اين
تونل هم براي تأمين آب كرج و هم انتقال آب بيشتر به شهر تهران
مورد استفاده قرار گيرد .سازمان محيطزيست از وزارت نيرو درخواست
كرده تا تأثير تونلهايي را كه در گذشته در اين مسير ايجاد شده است
بر خشك شدن يا ك م آبدهي چشمهها در اين منطقه ارزيابي كند،
البته اين گزارش هنوز از سوي وزارت نيرو به سازمان محيطزيست
ارائه نشده و قرار است بهزودي ارائه شود .وي با بيان اينكه اطالعي از
راهاندازي اين تونل ندارد ،خاطرنشان كرد :تست آزمايشي از اين تونل
در سال  ۹۵انجام شده است؛ اما نميدانم که آیا استفاده از اين تونل
عملياتي شده است يا خير .بايد وزارت نيرو در اين زمينه پاسخگو
باشد ،البته قطعاً تونل تأثيرات خود را بر چشمهها گذاشته است و
وزارت نيرو و شركت مشاور و كارفرما بايد گزارشي درباره تأثيرات اين
تونلها بر چشمهها ارائه كنند .معاون محيطزيست انساني سازمان
محيطزيست تصريح كرد :سازمان محيطزيست اعالم كرده است ،اين
تونلها ميتواند باعث ايجاد تغيير در رژيم هيدرولوژيكي چشمهها يا
كاهش آورد چشمهها شود .البته وزارت نيرو بيان ميكند كه در حال
حاضر با پيشرفت تكنولوژي ميتوانند ،در حين حفاري سگمنت را كار
گذاشته و اين امر باعث نميشود كه فرار آب چشمهها اتفاق افتد ،اما
بازهم ما تأكيد داشتيم كه اثرات احداث تونلهايي را كه در گذشته
احداث شده ،بايد به ما گزارش كنند .تجريشي در پاسخ به اين پرسش
كه آيا سازمان حفاظت محيطزيست با انتقال آب به تهران موافق است،
گفت :در حال حاضر دولت انتقال آب را فقط براي شرب انجام ميدهد
و انتقال آب براي هر نوع فعاليت ديگري صورت نميگيرد .سياست
سازمان حفاظت محيطزيست اين است كه اگر قرار است ،آبي منتقل
شود بايد تمام فعاليتهايي كه در راستاي كاهش مصرف بيرويه آب
در مقصد ميتوانسته انجام شود ،صورت گرفته باشد.
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سبزینه

پرهام پوررجب

قساوت شكارچيان

همهساله از اواسط فصل پاييز افزونبر  1/5ميليون
بال پرندگان مهاجر از اقصي نقاط ايران و جهان
بهويژه سيبري براي زمستانگذراني به تاالبها و
آبگيرهاي مازندران كوچ ميكنند؛ اما پهن شدن
ادوات شكار ،مسير پرواز به سوي مرگ را براي
آنها رقم زده است .اگرچه پيش از سفر پرندگان
زمستانگذران به مازندران تصمیمهای زيادي از
سوي دستگاههاي متولي براي برخورد با متخلفان
شكار در نشستهاي چندگانه و حتي شوراي
تأمين استاني گرفته ميشود؛ ولي تاكنون هيچ
يك از اين مصوبات و تصميمات نتوانست به خوبي
مانع كشتار اين پرندگان شود .طبق اظهار نظر
فرمانده يگان حفاظت محيطزيست كشور ساالنه
حدود يكسوم از جمعيت حدود  1/5ميليون
بالي پرندگان زمستانگذر ميهمان تاالبها و
آبگيرهاي مازندران به دست شكارچيان متخلف
با ادوات غيرقانوني شكار ميشوند.
100هزار قبضه سالح شكار
وجود  100هزار قبضه سالح شكاري داراي
مجوز ،گستردگي اراضي حفاظتي ( 530هزار
هكتار) در كنار كمتعداد بودن نيروهاي يگان
حفاظت محيطزيست و البی شكارچيان متخلف
كه برخي مواقع از سوي برخي نيروهاي با نفوذ
سياسي و اجتماعي نيز حمايت ميشوند ،باعث
شده تا طرحهاي برخورد با متخلفان با همه بگير
و ببندش نتواند پديده شكار بيرحمانه را از
صفحه اجتماعي مازندران پاك كند.
گسترش شكار غيرمجاز در پهنه استان
مديركل محيطزيست مازندران گفت :برخورد
بينتيجه سنوات گذشته با متخلفان شكار بهويژه
روشهاي كشتار جمعي (تورهوايي -كرس ،گذر
و ساير شيوههاي نوين) باعث شد تا اين تخلفات
از فريدونكنار به ساير مناطق ديگر نيز گسترش
يابد .حسينعلي ابراهيميكارنامي گفت :اگر
بساط شكار غيرقانوني پرندگان زمستانگذر در
فريدونكنار را كه سابقه چند دهه دارد برنچينيم،
بهطور حتم اين روند در ساير مناطق ازجمله
تاالب بينالمللي ميانكاله با روش غيرمرسوم
موجود در فريدونكنار نيز گسترش خواهد
يافت .وي افزود :اگرچه در سال گذشته براساس
مصوبه شوراي تأمين محيطزيست براي برخورد
با شكارچيان متخلف از همراهي فرمانداري،
نيروهاي نظامي و انتظامي استفاده شد و توانست
بازار فروش را سروسامان دهد و به توافقاتي نيز با
شكارچيان دست يابد ،ولي در سال جاري تاكنون
هيچ يك از دستگاهها وارد گود نشدند.
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معاون رئيسجمهوري:

دانشگاهيانبهحل
چالشهايمحيطزيستاعتقاددارند

معاون رئيسجمهوري ميگويد :برطرف ساختن چالشهاي محيط
زيست بيشتر از دانش و علم نيازمند انگيزه و اعتقاد است كه برخي
استادان و دانشجويان اين ويژگي را دارند .به گزارش «سبزینه»
به نقل از ایرنا ،معصومه ابتكار با تأكيد بر نقش دانشجويان در رفع
مشكالت زيستمحيطي كشور ،اظهار كرد :مسائل و چالشهاي
زيادي باقي مانده كه تاكنون نتوانستهايم از توانمنديهاي علمي
و پژوهش كشور بهره ببريم .رئيس سابق سازمان محيطزيست با
بيان اينكه محيطزيست بيشتر از علم و دانش به انگيزه و اعتقاد
نياز دارد ،تأكيد كرد :بهطور قطع در تعدادي از دانشجويان و اعضاي
هيئت علمي ،انگيزه و اعتقاد به محيط زيست ديده ميشود .معاون
رئيسجمهوري گفت :در برطرف ساختن چالشهاي محيط زيست
نيازمند علم و آگاهي هستيم كه به برطرف ساختن اين چالشها
منجر شود .وي محيط زيست را حوزهاي بسيار سيال و ديناميك
دانست و افزود :اين حوزه دائم در حال تحول و پيشرفت است.
دانشگاههاي صنعتي ما در اين زمينه فعاليتهاي زيادي دارند؛
اما مهم به كار بستن اين تحقيقات و پژوهشها است .معاون
رئيسجمهوري در امور زنان و خانواده خاطرنشان كرد :دانشجويان
هنوز در اين زمينه راه زيادي در پيش دارند و در كاربست
دستاوردهاي پژوهشي و در كاربردي كردن پژوهش تالش زيادي
شده ،اما مسير طوالني است.
سازمان محيط زيست ابالغ كرد

بدعهدي شكارچيان
مديركل محيطزيست مازندران گفت :براساس
توافقاتي كه سال گذشته با نمايندگان
شكارچيان انجام شد ،عالوهبر ساماندهي بازار،
قرار شد تا ادوات شكار ازجمله تور هوايي بهطور
كامل جمع شود و هر شكارچي نيز در كنار
دامگاه با دومگاه (شيوه سنتي شكار چالهاي)
يك كرس و گذر داشته باشد .ابراهيمي افزود:
شيوه شكار كرس و گذر نيز صرفاً براي سال
جاري پيشبيني شد و از سال  98اين دو شيوه
نيز بايد كنار گذاشته شود و فروش الشه پرندگان
در بازار منوط به شكارچياني شود كه داراي
مجوز هستند .وي اظهار داشت :در سال جاري
شكارچيان با بدعهدي ،پهن كردن تور هوايي و
گسترش شيوههاي غيرمرسوم و كشتار جمعي
كرس و گذر توافق سال قبل را زيرپا گذاشتند
و محيطزيست نيز يك تنه براي برخورد پا به
ميدان گذاشت .به گفته ابراهيمي صرفاً در دو
عمليات برخورد با شيوههاي شكار كشتارجمعي
پرندگان حدود  200رشته تورهوايي در
فريدونكنار جمع شد .وي پيشبيني كرد که
حداقل يكهزار تور هوايي در مسير پروازي
پرندگان در فريدونكنار افراشته باشد كه
بايد با كمك دستگاههاي انتظامي ،نظامي و
محيطزيست جمعآوري شود.

 عزم همگاني براي برخورد
فرمانده يگان حفاظت محيطزيست كشور
گفت :براساس مصوبه شوراي تأمين مازندران
تمام دستگاههاي انتظامي ،نظامي ،قضايي و
فرمانداري فريدونكنار بايد محيطزيست را
در برخورد با متخلفان همراهي كنند .جمشيد
محبتخاني افزود :اگر عزم همگاني در استان
براي برخورد با متخلفان شكار ايجاد نشود ،اين
پديده شوم برچيده نخواهد شد.
ورود مدعيالعموم
دادستان عمومي و انقالب مركز مازندران
سيديونس حسينيعالمي هم با بيان اينكه
قانون هر نوع صيدي را غيرمجاز ميداند و نگاه
مدعيالعموم اين است كه كوتاه آمدن در اجراي
قانون خالف است ،افزود :امروز جلوگيري از صيد
بيرويه پرندگان مهاجر مطالبه عموم مردم ايران
و بينالمللي بر اساس قانون است .دادستان مركز
مازندران گفت :تمام دادستانهاي شهرستانهاي
مازندران با قدرت و با نگاه ويژه نسبت به شكار
پرندگان مهاجر ورود پيدا ميكنند و به هيچ
عنوان كوتاه نخواهند آمد .وي هشدار داد :اگر
اين معضل حلوفصل نشود و مديران مربوطه
همكاري نكنند ،يقين كنيد كه اجازه ادامه
فعاليت را به آنان و خودمان نخواهيم داد.

برخورد قهري ،آخرين راهكار
فرمانده انتظامي مازندران هم با بيان اينكه
نيروي انتظامي آمادگي برخورد با شكارچيان
را دارد ،گفت :هر دستگاهي بايد وظايف خود
را بهدرستي انجام بدهد و سپس برخورد قهريه
نيروي انتظامي را خواهيم داشت .سيدمحمود
ميرفيضي افزود :گزارشها نشان ميدهد كه
برخي از پرندگان وحشي از استانهاي گيالن و
گلستان و ديگر شهرهاي مازندران به محمودآباد
و فريدونكنار براي عرضه و فروش انتقال
داده ميشود .وي با اشاره به اينكه مجموعه
حفاظت محيطزيست بايد به لحاظ امكانات
و نيروي انساني تقويت شوند ،گفت :سازمان
محيطزيست كشور بايد به مازندران كمك ملي
بدهد .مازندران افزونبر  800آببندان و تاالب
دارد كه همه ساله در فصل زمستان افزونبر 150
گونه پرنده زمستانگذران با جمعيت يكميليون
و  500هزار بالي به اين تاالبها مهاجرت
ميكنند .تاالب ميانكاله و سرخرود از مهمترين
تاالبهاي پرندهپذير مازندران هستند .بر اساس
آمار دستكم  50گونه پرنده زمستانگذران
در مازندران در زمره پرندگان تحت حفاظت يا
انقراض قرار دارند كه شكار آنها ممنوع است
و ايجاد دامگاه و شكار دستهجمعي باعث از بين
رفتن نسل اين پرندگان ميشود.
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 300/000ﺭﻳﺎﻝ  (5ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻥ  21ﺍﻳﻨﭻ ﺭﻧﮕﻰ ﺷﻬﺎﺏ  +ﻣﻴﺰ ﺯﻳﺮ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻥ ﭼﻮﺑﻰ ﻧﻘﺮﻩﺍﻯ
) (CINEMASTERﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ  500/000ﺭﻳﺎﻝ  (6ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ SAMSUNG 970-VCD Z
ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ  50/000ﺭﻳﺎﻝ  (7ﺭﻳﺴﻴﻮﺭ  SR-X150Dﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ  100/000ﺭﻳﺎﻝ  (8ﮔﻮﺷﻰ
ﺗﻠﻔﻦ A- EX29449CEﻭ  THOMASﻭ  ALCATELﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ  50/000ﺭﻳﺎﻝ (9
ﻣﻘﺪﺍﺭﻯ ﺧﺮﺩﻩﺭﻳﺰ ﺁﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺍﺳﺘﻜﺎﻥ ﻧﻌﻠﺒﻜﻰ ﻭ ﺑﺸﻘﺎﺏ ﺷﻴﺸﻪﺍﻯ ﻭ ﻏﻴﺮﻩ )ﺣﺪﻭﺩ
ﺷﺶ ﻛﺎﺭﺗﻦ( ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ  200/000ﺭﻳﺎﻝ  (10ﺗﺨﺖ ﻓﻠﺰﻯ ﻳﻚ ﻧﻔﺮﻩ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺗﺸﻚ ﻣﺪﻝ
ﺧﻮﺷﺨﻮﺍﺏ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ  700/000ﺭﻳﺎﻝ  (11ﻳﻚ ﺟﻔﺖ ﻓﺮﺵ ﻣﺎﺷﻴﻨﻰ  6ﻣﺘﺮﻯ ﺑﻪ ﺭﻧﮓ
ﻛﺮﻡ ﻣﻐﺰ ﭘﺴﺘﻪﺍﻯ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ  300/000ﺭﻳﺎﻝ  4 (12ﻋﺪﺩ ﻓﺮﺵ ﻣﺎﺷﻴﻨﻰ ﻛﻨﺎﺭﻩ ﺑﺎ ﺍﺑﻌﺎﺩ
ﺗﻘﺮﻳﺒﻰ  200×60ﺳﺎﻧﺘﻰ ﻣﺘﺮ  3 +ﻋﺪﺩ ﭘﺎﺩﺭﻯ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ  120/000ﺭﻳﺎﻝ  (13ﭼﺮﺍﻍ
ﺳﻘﻔﻰ ﺁﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ  50/000ﺭﻳﺎﻝ  (14ﺻﻨﺪﻟﻰ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻰ ﺳﻔﻴﺪ ﺭﻧﮓ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ
 30/000ﺭﻳﺎﻝ  (15ﻳﻚ ﺗﺨﺘﻪ ﭘﺘﻮﻯ ﻳﻚ ﻧﻔﺮﻩ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ  50/000ﺭﻳﺎﻝ  (16ﺟﺎﺭﻭ ﺑﺮﻗﻰ LG
 4600HTV-1600W Vﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ  800/000ﺭﻳﺎﻝ  (17ﺿﺒﻂ ﺻﻮﺕ ﺳﻮﻧﻰ ﺗﻚ ﻛﺎﺳﺖ
 CFS-B75ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ  50/000ﺭﻳﺎﻝ  (18ﻛﻴﻒ ﺩﺳﺘﻰ ﻣﺮﺩﺍﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ  100/000ﺭﻳﺎﻝ
 (19ﻳﻚ ﺟﻔﺖ ﭘﺸﺘﻰ ﻣﺎﺷﻴﻨﻰ ﻗﺮﻣﺰ ﺭﻧﮓ  12ﭼﺸﻤﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ  300/000ﺭﻳﺎﻝ  (20ﻳﻚ
ﺟﻠﺪ ﻗﺮﺁﻥ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻫﺴﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﻴﻤﺖﮔﺬﺍﺭﻯ ﻧﻤﻴﺒﺎﺷﺪ  (21ﺟﺎﻟﺒﺎﺳﻰ ﺍﻳﺴﺘﺎﺩﻩ ﭘﺎﻳﻪ ﺳﻨﮕﻰ ﺑﻪ
ﻣﻴﺰﺍﻥ  150/000ﺭﻳﺎﻝ  (22ﻳﻚ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ  DVD PANASONIC DVD-S35ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ
 150/000ﺭﻳﺎﻝ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﺴﻦ ﺁﺭﻳﺎﻥ ﻣﺠﺪ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﺁﻥ ﺑﺎ ﺍﺭﺟﺎﻉ
ﺁﻥ ﺑﻪ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺭﺳﻤﻰ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  97/2305-66-1ﻣﻮﺭﺥ 1397/07/21
ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﻋﻠﻰﺍﻳﺤﺎﻝ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﻬﻮﻝﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﻭ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻛﺘﺒﻰ ﻣﺤﻜﻮﻡ
ﻟﻪ ﻭ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﻯ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﺑﺎ ﺩﺭﺝ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻯ
ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﺑﻼﻍ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻰ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺑﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺭﺛﻪ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﺁﻗﺎﻯ
ﺣﺴﻦ ﺁﺭﻳﺎﻥ ﻣﺠﺪ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺮﺗﻀﻰ ﺁﺭﻳﺎﻥ ﻣﺠﺪ ﻭ ﺧﺎﻧﻢﻫﺎ ﻣﺮﺿﻴﻪ ﻭ ﺯﻫﺮﺍ ﻭ ﻣﻴﻨﺎ ﻭ ﻓﺮﻳﺒﺎ ﻫﻤﮕﻰ
ﺁﺭﻳﺎﻥ ﻣﺠﺪ ﺗﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻇﺮﻑ ﻣﻬﻠﺖ  7ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﮔﻬﻰ ﺑﻪ
ﺁﺩﺭﺱ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺭﻭﺍﺯﻩ ﺷﻤﻴﺮﺍﻥ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺷﻬﻴﺪ ﻧﺎﻃﻘﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ
 12ﻭ  13ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﻛﺘﺒﺎ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ
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ﺷﻤﺎﺭﻩ 12

ﻭ

13

ﺷﻮﺭﺍﻯ

ﺣﻞ

ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺠﺘﻤﻊ
ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ -ﺳﻠﺤﺸﻮﺭ

ﺁﮔﻬﻰ ﺍﻧﺤﺼﺎﺭ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﺁﻗﺎﻯ /ﺧﺎﻧﻢ ﺍﻡ ﻟﻴﻠﻰ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻤﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ 8609
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ  970737ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ
ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﺷﻰ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻤﻰ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  5ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  1396/07/08ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ
ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﻭ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻨﺎﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ -1 :ﺯﻳﻨﺐ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻤﻰ
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  4671ﻣﺘﻮﻟﺪ  1348/01/02ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺷﻤﻴﺮﺍﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ
 -2ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻤﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  4670ﻣﺘﻮﻟﺪ  1346/01/01ﺻﺎﺩﺭﻩ
ﺍﺯ ﺣﺴﻴﻨﺂﺑﺎﺩ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -3ﻋﻠﻰ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻤﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  23978ﻣﺘﻮﻟﺪ
 1359/05/15ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -4ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻤﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  1507ﻣﺘﻮﻟﺪ  1351/09/07ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺷﻤﻴﺮﺍﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ -5
ﺣﺴﻴﻦ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻤﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  5887ﻣﺘﻮﻟﺪ  1353/11/19ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺷﻤﻴﺮﺍﻥ
ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -6ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻤﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  1166ﻣﺘﻮﻟﺪ 1342/10/01
ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺷﻤﻴﺮﺍﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -7ﺍﺣﻤﺪ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻤﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ 1008
ﻣﺘﻮﻟﺪ  1353/11/19ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺷﻤﻴﺮﺍﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -8ﻣﺤﺴﻦ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻤﻰ
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  625ﻣﺘﻮﻟﺪ  1355/06/02ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺷﻤﻴﺮﺍﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ
 -9ﺍﻡ ﻟﻴﻠﻰ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻤﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  8609ﻣﺘﻮﻟﺪ  1357/08/19ﺻﺎﺩﺭﻩ
ﺍﺯ ﻃﺒﺲ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -10ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻤﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  2256ﻣﺘﻮﻟﺪ
 1341/01/01ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺷﻤﻴﺮﺍﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -11ﺯﻫﺮﺍ ﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺎﻥ ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  40ﻣﺘﻮﻟﺪ  1318/03/04ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﻃﺒﺲ ﻫﻤﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻭ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻭﺭﺛﻪ
ﺩﻳﮕﺮﻯ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ
 361ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﺣﺴﺒﻰ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ ﻛﺲ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ
ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻬﺎﻯ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ
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ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ  114ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ  3ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ

تسريع در ارسال نمونههاي تلف شده
ومكشوفهجانوران

حميد ظهرابي ،معاون محيط طبيعي و تنوع زيستي سازمان حفاظت
محيط زيست ،در بخشنامهاي به تمامي ادارات كل محيط زيست
استانها خواستار ارسال نمونههاي تلف شده و مكشوفه جانوران در
اسرع وقت به دفتر موزه تاريخ طبيعي و ذخاير ژنتيكي سازمان حفاظت
محيط زيست شد .به گزارش «سبزینه» به نقل از پايگاه اطالعرساني
سازمان حفاظت محيط زيست ،در اين بخشنامه آمده است :به موجب
اين بخشنامه تمامي ادارات كل محيط زيست استانها مكلفند
نمونههاي تلف شده و مكشوفه جانوران را در اسرع وقت به دفتر موزه
تاريخ طبيعي و ذخاير ژنتيكي ارسال كنند .در اين خصوص رعايت
موارد ذيل ضروري است :نمونههاي بانك ژن طبق دستورالعملي كه
پيش از اين طي نامه شماره  94/24392مورخ  94/10/3به ادارات كل
ابالغ شده (اصول نمونهبرداري از حيات وحش) با رعايت استانداردهاي
الزم و ذكر مشخصات ،تهيه و ضمن ارسال تعدادي از نمونهها به بانك
ژن پارالل استان مربوطه ،تعدادي نيز به ستاد ارسال شود .درباره
گونههاي جانوري در معرض تهديد ،ضروري است بالفاصله بعد از تلف
شدن جانور (كمتر از  24ساعت) اندام تناسلي آن در فريزر  -80درجه
سانتيگراد ،يا تانك ازت يا محلول نرمال سالين انتقال يافته و تحت
همان شرايط به بانك ژن سازمان ارسال شود ،در صورت عدم انجام
اقدامات فوق در مدت زمان مذكور ،نمونه غير قابل استفاده خواهد
بود .گاهي اوقات مشاهده شده بخشهايي از نمونه (سر ،پوست و)...
جدا و به برخي از مراكز ارسال ميشود؛ از اين رو تأكيد ميشود نمونه
الشه بهصورت كامل براي تهيه اسكلت و تاكسيدرمي نمونه ارسال شود.
بديهي است اين بخشنامه شامل نمونههايي كه داراي عالئم بيماريهاي
واگير هستند (نظير آنفلوآنزاي فوق حاد پرندگان ،شاربن و )...نيست.

سبز ینه را آنـال ین
ببیـنیدو بخوانید
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اجرائیه

محکوم له :
نام و نام خانوادگی  :بختیار خدامرادی فرزند عبداهلل به
آدرس جوانرود_ خیابان شمالی بیمارستان شهرک امینی
محکوم علیه _۱ :افشین اژدری فرزند حسن به نشانی
مجهول المکان
به موجب دادنامه شماره  ۳۴۷مورخ  97/6/18شورای
حل اختالف جوانرود شعبه اول که وفق دادنامه شماره
 ...شعبه  ...دادگاه حقوقی شهرستان  ...قطعیت حاصل
کرده است و محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ
 ۱۸۴۰۰۰۰۰۰ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۲۴۲۵۰۰۰
ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ
95/11/19لغایت زمان اجرای حکم
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه :
_۱ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد (ماده  ۳۴قانون
اجرای احکام مدنی )  _۲ترتیبی برای پرداخت محکوم به
بدهد _۳.مالی معرفی کند که اجرا حکم واستیفا محکوم به
از آن میسر باشد .چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه
نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد
یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول به طور
مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد
بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به
همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که
او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از
اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر
دیگر در اموال مذکور از زمان یکسال قبل از طرح دعوای
اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضایی ارائه
نماید در غیر اینصورت به درخواست محکوم له بازداشت
میشود( مواد ۳و  ۸قانون نحوه اجرای محکومیت مالی
 _۴ )۱۳۹۴خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت
اموال به منظور فرار از اجرای حکم ،حبس تعزیری درجه
هفت را در پی دارد(.ماده  ۳۴قانون اجرای احکام مدنی و
ماده ۲۰ق.م.آ و ماده  ۱۶قانون نحوه اجرای محکومیت مالی
_۵ )۱۳۹۴انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از
ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون
کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای
نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات میشود (.ماده
 ۲۱قانون نحوه اجرای محکومیت مالی  _۶ )۱۳۹۴چنانچه
صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی
محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع
مثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود (.
تبصره  ۱ماده  ۳قانون نحوه اجرای محکومیت مالی .)۱۳۹۴
شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان جوانرود

