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حمله حيوانات درنده به روستاهاي شميران نتيجه زمينخواری و كوهخواري بشر است

اخبار

سوابق 5گزينه تصدي شهرداري تهران

اعضاي شوراي اسالمي شهر تهران در جلسه علني روز سه شنبه هفته قبل
خود رسول كشت پور ،عباس آخوندي ،پيروز حناچي ،غالمرضا انصاري و
سيد كامل تقوي نژاد را به عنوان پنج گزينه نهايي براي تصدي شهرداري
تهران انتخاب كردند .به گزارش «سبزینه» به نقل از ايرنا ،كشت پور كه
اينك شهردار منطقه  2پايتخت است بيشترين راي اعضاي شورا را با
 14راي كسب كرد .همچنين عباس آخوندي و پيروز حناچي هركدام
 11راي ،غالمرضا انصاري و كامل تقوي نژاد نيز هر كدام  10راي اعضاي
شوراي اسالمي شهر تهران را كسب كردند .شوراي اسالمي شهر تهران در
دوره پنجم  21عضو دارد و انتخاب اين پنج گزينه از بين فهرستي ابتدا
 30نفره و سپس  13نفره به شرح زير انجام شد :عباس آخوندي ،غالمرضا
انصاري ،كامل تقوي نژاد ،سميعاهلل حسيني مكارم ،محسن پور سيد
آقايي ،نصراهلل جهانگرد ،پيروز حناچي ،مصطفي ساالري ،رسول كشت
پور ،محسن هاشمي ،محمدرضا واعظ مهدوي ،علي اوسط هاشمي و سيد
مناف هاشمي .براساس اعالم محسن هاشمي رئيس شوراي اسالمي شهر
تهران پنج نامزد نهايي يك هفته فرصت دارند تا برنامه پيشنهادي خود
را به شورا ارائه دهند تا از ميان آنها  2نفر به عنوان نامزد نهايي انتخاب
نشوند .سيد محمدعلي افشاني  23ادريبهشت به عنوان شهردار تهران
انتخاب اما پس از ابالغ قانون منع به كارگيري بازنشستگان اعالم شد كه
بايد از اين مسئوليت كنارهگيري كند .پيش از وي نيز محمدعلي نجفي
شهردار نخستين منتخب اعضاي دوره پنجم شوراي اسالمي شهر تهران
از اين سمت استعفا داده بود و حاال نوبت اعضاي شوراي پايتخت در اين
دوره است كه در بيش از يكسال از فعاليت سومين شهردار اين كالنشهر
را انتخاب كنند .خبرنگار ايرنا باتوجه به انتخاب پنج گزينه نهايي براي
تصدي شهرداري تهران ،گوشههايي از سوابق اين افراد را به شرح زير
معرفي كرده است:
سياستمدار اصالحطلب كه در دولتهاي

 -1عباس آخوندي متولد1336
يازدهم و دوازدهم به عنوان وزير راه و شهرسازي فعاليت داشت ،اواخر
مهرماه امسال از سمت خود استعفا كرد و مورد موافقت رئيسجمهوري
نيز قرار گرفت .وي داراي مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد مهندسي راه و
ساختمان از دانشگاه تهران و دكتراي اقتصاد سياسي از يكي از دانشگاههاي
لندن است .آخوندي در طول دوران حضور در وزات راه و شهرسازي سه
بار از سوي مجلس شوراي اسالمي استيضاح شد اما توانست راي اكثريت
نمايندگان را براي ادامه فعاليت كسب كند .وي همچنين از سال  1372تا
 1376وزير مسكن و شهرسازي بود .معاونت سياسي وزارت كشور نيز از
سالهاي  1361تا  1365از جمله ديگر سوابق آخوندي است.
 -2پيروز حناچي متولد  1343است كه در دوران شهرداري محمد علي
نجفي (شهريور سال  96تا اريبهشت  )97به عنوان معاون فني و عمران
شهرداري تهران انتخاب شد كه با روي كار آمدن سيد محمد علي افشاني
به معاونت شهرسازي و معماري اين نهاد رفت و اكنون در اين معاونت
در حال فعاليت است .حناچي پيش از اين دبير شوراي عالي شهرسازي
و معماري ايران و معاون معماري و شهرسازي وزير راه در دولت يازدهم
بود .وي دانشآموخته معماري از دانشگاه تهران و دكتراي تخصصي مرمت
شهري و بازندهسازي شهرهاي تاريخي است .حناچي يكي از گزينههاي
اصلي وزارت مسكن و شهرسازي ،در صورت تفكيك وزارت راه و شهرسازي
به دو وزارت مسكن و شهرسازي و وزارت راه و ترابري به شمار ميرفت.
 -3رسول كشت پور ديگر گزينه تصدي شهردار تهران نيز مشاور عالي
سازمان و رئيس هيئت مديره شركت سرمايهگذاري كيش ،رئيس هيئت
مديره شركت پارس سازه تامين وابسته به شركت شستا (تامين اجتماعي)
بوده است .وي اينك به عنوان شهردار منطقه  2پايتخت فعاليت دارد از
سوي محمدعلي نجفي براي اين سمت انتخاب شده است .كشت پور كه
كارشناسي مديريت بازرگاني دارد سابقه حضور در شهرداري تهران و نيز
ديگر شهرهاي كشور نيز دارد.
 -4غالمرضا انصاري متولد  1335عضو چهارمين دوره شوراي اسالمي
شهر تهران و قائم مقام حزب اتحاد ملت است .نمايندگي مردم مشهد و
كالت در دوره چهارم مجلس شوراي اسالمي ،رياست سازمان بهزيستي
كشور و تصدي سفارت ايران در تركمنستان از جمله ديگر سوابق انصاري
است .وي داراي مدارك دكتراي علوم آزمايشگاهي MPH ،سالمندي و
نيز دكتراي مديريت رفاه اجتماعي است.
 -5سيد كامل تقوينژاد متولد  1343اينك معاون وزير امور اقتصادي
و دارايي و رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور است .در كارنامه وي
سوابقي از جمله معاونت وزير امور اقتصادي و دارايي ،معاونت وزير تعاون
در دولت اصالحات ،عضويت در هيئت مديره بانك سپه ،مديرعاملي بانك
سپه ،رياست سازمان برنامه و بودجه استان گيالن ،مديركلي در سازمانها
و وزارتخانههايي ازجمله جهاد سازندگي ،كشور و سازمان ثبت احوال
مشاهده ميشود .مدرك تحصيلي تقوي نژاد كارشناسي برنامهريزي
اجتماعي و كارشناسي ارشد مديريت سيستمها از دانشگاه تهران اعالم
شده است .به گزارش ايرنا اعضاي پنجمين دوره شوراي اسالمي شهر
تهران اينك بايد هجدهمين شهردار پايتخت را پس از پيروزي انقالب
اسالميانتخابكنند.
عباس گلريز خبر داد

مركزتوسعهمديريتاطالعاتباليا
در آسيا و اقيانوسيه افتتاح ميشود

سبزینه

خودکرده را تدبیر نیست

سيد علي متينگو

حضور جانوران درنده با آغاز فصل سرما در
روستاهاي حاشيه كوه و جنگل در شميرانات در
حالي افزايش يافته است ،كه اتخاذ تمهيداتي
براي جلوگيري از حوادثي در اين خصوص الزامي
به نظر ميرسد .اين روزها خبر حمله منتسب به
گونه جانوري خرس به يك سگ نگهبان و نيز
وارد آوردن خسارات در روستاهاي رودبار قصران
از توابع شهرستان شميرانات بسياري از اهالي
روستاهاي اطراف را نگران كرده است .آنها از
مسئوالن محيط زيست انتظار دارند ،تا با انجام
اقدامات پيشگيرانه از هجوم حيوانات وحشي به
روستاييان و احيانا اهالي جلوگيري كنند.
نگرانيهايناشيازحملهدرندگان
به روستاها

يكي از اهالي اين روستاها در اين خصوص
گفت :سال گذشته در همين منطقه لواسانات
و رودبار قصران مردم از ترس جان خود ،يك
سياه گوش را با بدترين حالت ممكن كشتند،
قبل از اين نيز مواردي از حمالت گرگ يا خرس
به روستاييان را شاهد بوديم ،بهتر است ،محيط
زيست فكري براي اين حيوانات درنده كند،
كه نزديكي آنها به انسان هم به اين حيوانات
آسيب ميرساند و هم انسانها متضرر و نگران
ميشوند .يكي از شهروندان لواسان نيز در اين
مورد اظهار داشت :ما حتي در شهر لواسان روباه
و شغال را مقابل درب منازلمان ميبينيم ،بايد
تمهيداتي فراهم شود ،كه در شهر شاهد حضور
اين حيوانات نباشيم .محمد اصالني ادامه داد:
بايد با حصاركشي يا ايجاد حفاظ ،جلوي حضور
حيوانات گرفته شود ،حاال شغال و روباه به كنار،
اما دو سال پيش پدر من در ناصرآباد با يك خرس
مواجه شده بود ،اما شانسي كه آورده سريع به
داخل خانه فرار كرد .سرپرست اداره محيط
زيست شميرانات اما معتقد است ،كه حيواني كه
روز گذشته به روستاي «باغگل» در بخش رودبار
قصران حمله ور شده نميتواند ،خرس باشد،
افزود :محيط بانان را براي تحقيق دقيق درباره
اين حادثه و نيز گفتوگو با روستايياني كه شاهد
ماجرا بودند ،به روستاي باغگل فرستادهايم ،اما
از عكسي كه من ديدم و شكم سگ پاره شده
بود ،نشان ميداد ،حيوان حملهكننده نميتواند،
خرس بوده باشد ،ميتواند گرگ يا پلنگ باشد،
اما خرس نيست .اكبر شيخزاده اقدام ادامه داد:

خرس معموال طعمه را با خود ميبرد ،خرس
گوشتخوار نيست.
محيطزيستهيچخرس،گرازياگرگي
رادرطبيعتشميرانرهانكردهاست

وي در پاسخ به اين سوال كه اهالي لواسانات
و رودبار قصران معتقدند ،كه محيط زيست
اين خرسها را در طبيعت اين منطقه رها
كرده است ،گفت :خير ،محيط زيست،
هيچگونه خرس ،گراز يا گرگ در شميرانات
رها نكرده و اين شايعه كذب محض است ،ما
مخالف سرسخت اين اقدام هستيم ،كه يك
حيوان را از مكان ديگري بگيرند و در محل
ديگر رهاسازي كنند ،اين امر عملي نيست.
سرپرست اداره محيط زيست شميرانات با
بيان اينكه زماني كه انسان زيستگاه حيوانات

را تصاحب ميكند ،حيوان جايي براي رفتن
ندارد ،گفت :در اين حالت حيوان مجبور به
حضور در روستاها ميشود ،كسي كه خانه اش
تخريب ميشود ،به كجا برود ،در شميرانات
برخي افراد از زمين خواري گذشته و به كوه
خواري روي آوردهاند و در همين هفت الي
هشت ماه نزديك به  ۸۰پرونده اعالم جرم
در اين خصوص در شميرانات داريم ،خوب
با اين شرايط حيوان به كجا برود .شيخزاده
گفت :نميتوان جلوي حيوانات را براي زيستن
در محل زندگي خود گرفت ،طبيعت حيوان
اين است ،به عنوان مثال نميتوان جلوي
يك انسان را گرفت ،كه كاري را انجام دهد،
حيوانات نيز اين طور هستند .وي افزود :در
همين ناصرآباد شاهد تصاحب متعدد اراضي
ملي هستيم ،خوب اين حيوانات درنده نيز وارد

باغها ميشود ،حضور حيوانات در روستاها و
باغات زماني پيش ميآيد كه حيوان گرسنه
بوده و غذا نداشته باشد ،همين امسال مردم
به كوهها رفته و ُرستنيها را ميكندند ،حال
آن كه اين حيوانات از ريشه ُرستنيها تغذيه
ميكنند ،انسان ميرود ،غذاي اين حيوانات
درنده را ميآورند و اين حيوان گرسته مجبور
به حضور در مناطق روستايي ميشود .آن چه
مسلم به نظر ميرسد ،اين است ،كه ايجاد يك
تعادل بين گونههاي جانوري و عدم تصاحب
زيستگاه و غذاي آنها از سوي انسان ،ميتواند
به وقوع حوادث ناشي از حضور اين حيوانات
در روستاها منجر شود ،از سويي ديگر از
مسئوالن انتظار ميرود ،با ايجاد تمهيدات
مناسب و اتخاذ تدابير الزم نگرانيهاي موجود
براي روستاييان را كاهش دهند.

«كجي» نهبندان دوباره بيتاب شد
نيمي از حجم تاالب كجي نهبندان به دنبال
بارندگيهاي اخير آبگيري شد .به گزارش
«سبزینه» به نقل از ايسنا ،منطقه حفاظت
شده «تاالب كجي نهبندان» با وسعت۲۲هزار
هكتار در فاصله  ۷۰كيلومتري شمال
شهرستان نهبندان در استان خراسان جنوبي
قرار دارد .اين منطقه در سالهاي اخير از نظر
آب و هوايي در ناحيه خشك و نيمهخشك
قرار دارد و شورهزاري وسيع است و به علت
پايينبودن سطح ارتفاع آن نسبت به مناطق
اطراف و با توجه به شوري زياد خاك آن به
درياچهاي پوشيده از نمك و به رنگ سفيد
تبديل شده است .طبق گفته افراد محلي در
 ۴۰سال گذشته سطح زير آب تاالب ۱۵هزار
هكتار بوده است كه اكنون فقط  ۵هزار هكتار
از مساحت تاالب زير آب است .سطح كل تاالب
كجي حدود پنج هزار هكتار و عمق متوسط آن
هم حدود  30تا  40سانتيمتر است.
آبگيري  50درصد از تاالب كجي
نمكزار نهبندان در نخستين بارش
محــمد كاظــم شــكرگزار ،رئيــس
اداره حفاظت محيط زيست نهبندان

گفت :در اثر بارندگيهاي روزهاي اخير،
تاالب كجي نمكزار نهبندان در برخي
قسمتها به ارتفاع نيم متر آبگيري
شده كه اين حجم آب برابر با  50درصد
گنجايش تاالب است .وي افزود :هماكنون
حدود  500قطه پرنده آبزي و كنار آبزي
منطقه سيبري از نوع مرغابي سرسبز،
خوتكا ،حواصيل و فالمينگو در اين تاالب
حضور دارند .رئيس اداره حفاظت محيط
زيست نهبندان گفت :تاالب كجي نمكزار
نهبندان يك تاالب نمكي و فصلي است كه
معموال اواسط پاييز تا اواسط بهار آبگيري
ميشود .رئيس اداره حفاظت محيط
زيست نهبندان تصريح كرد :مهمترين
منبع تامينكننده آب تاالب كجي،
ريزش باران و جاري شدن سيالبهاي
حوزه آبريز نهبندان و چشمههاي كرانه
تاالب است .پناهگاه حيات وحش تاالب
كجي نمكزار با  22هزار هكتار شامل
تاالب و محدوده جنگلي است كه در 75
كيلومتري شهر نهبندان و در حاشيه جاده
ارتباطي بيرجند  -زاهدان قرار دارد.

مهاجرت بيش از  200مرغابي سرسبز
مهاجر از سيبري به تاالب
حسن اكبري ،مديركل حفاظت محيط
زيست خراسان جنوبي ،گفت :گونههاي
پرندگان مهاجر آبزي و كنارآبزي اين تاالب
 14گونه برآورد شده است .وي افزود :از اين
پرندگان مهاجر ميتوان به عقاب طاليي،
زاغبور ،دال ،زاغي ،كنجشك درختي ،پرستو،
هدهد ،دم جنبانك ابلق ،چكاوك كاكلي،
هوبره ،سبزه قبا ،جغد كوچك ،بلدرچين
معمولي و زاغ نوك قرمز اشاره كرد .مديركل
حفاظت محيط زيست خراسان جنوبي
اظهاركرد :اين تاالب همه ساله در فصل
زمستان مأمن پرندگان مهاجر است و بيش
از  200مرغابي سرسبز مهاجر از سيبري به
اين تاالب مهاجرت كردهاند .اكبري گفت:
تاالب كجي زيستگاه  14گونه پستاندار
نظير پامسواكي بزرگ ،گرگ ،روباه ،تشي،
خرگوش ،خارپشت ،كفتار و پايكا است و
عالوه بر اينها اين تاالب زيستگاه  10گونه
خزنده نظير دشتي ،جعفري ،پلنگي و
مارهاي قيطاني نيز است .وي خاطرنشان

كرد :اين تاالب همچنين با برخورداري
از برآمدگيهاي خشكي همراه با پوشش
گياهي ،جايگاه مناسبي براي تخمگذاري
پرندگان محسوب ميشود .اكبري با اشاره
به اينكه گياهان قيچ ،تاغ و گز از مهمترين
پوشش گياهي تاالب كجي نمكزار نهبندان
به شمار ميروند ،تصريح كرد :اين گياهان
از پوشش نسبتا خوبي در اين منطقه
برخوردار است .وي يادآورشد :ذخيرهسازي
آب ،حفاظت مقابل توفان و كاهش تخريب
سيل ،تثبيت خطوط ساحلي و مهار فرسايش،
تزريق مجدد آبهاي زيرزميني (جابهجايي
آب از تاالب به درون سفرههاي زيرزميني)،
تخليه آبهاي زيرزميني (جابهجايي آب به
سوي باال و تبديل آن به آبهاي سطحي)،
پااليش آب از طريق تثبيت عناصر محلول،
رسوبات و ديگر آلودگيها و تعديل آب و هواي
محلي از مهمترين ويژگيهاي تاالبها است.
منطقه كجي نمكزار براساس آگهي رسمي
مصوبه شماره  312شوراي عالي حفاظت
محيط زيست در فروردينماه  1389به عنوان
پناهگاه حياتوحش كجي نمكزار معرفي شد.

طاهرهافتخاري:

رئيس اداره محيط زيست وزارت خارجه گفت :مركز توسعه مديريت
اطالعات باليا در آسيا و اقيانوسيه ( )APDIMسال آينده در ايران
افتتاح ميشود .به گزارش «سبزینه» به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛
عباس گلريز رئيس اداره محيط زيست وزارت خارجه كشور در حاشيه
نشست تخصصي مشورتي همكاريهاي منطقهاي براي ايجاد تابآوري
در برابر حوادث طبيعي از جمله توفانهاي گرد و غبار و مديريت اطالعات
براي مقابله با حوادث فرامرزي در آسيا و اقيانوسيه كه امروز (دوشنبه)
برگزار شد ،اظهار كرد APDIM :يا مركز توسعه مديريت اطالعات باليا
در آسيا و اقيانوسيه مركزي است ،از طرف  ESCAPپذيرفته شده
و در ايران براي انتقال اطالعات مربوط به باليا تشكيل شد .وي افزود:
مقر مركز  APDIMدر ايران است و اين مقر در دسامبر امسال افتتاح
ميشود .گلريز گفت :مركز  APDIMمربوط به همكاريهاي منطقهاي
در حوزه بالياي طبيعي از جمله سيل ،زلزله ،خشكسالي و توفانهاي گرد
و غبار است كه در اين مركز  9كشور فعاليت ميكنند .رئيس اداره محيط
زيست وزارت خارجه كشور در ادامه بيان كرد :نخستين شوراي اين مركز
در بهمن ماه سال گذشته در تهران تشكيل شد و دومين شوراي آن در
دسامبر سال جاري نيز در تهران برگزار ميشود .گلريز گفت :ايجاد مركز
 APDIMيك موفقيت محيط زيستي براي كشور ما به حساب ميآيد،
چراكه كشور ما با مشكالت و بالياي مختلفي از جمله گرد و غبار دست
و پنجه نرم ميكند و ما نيز تالش داريم كه موضوع گرد و غبار را در
فعاليتهاي اين مركز مورد توجه قرار دهيم .وي افزود :در نشستهاي
امروز و فردا توصيههايي مطرح ميشود كه در اختيار شوراي حكام قرار
خواهد گرفت كه اين توصيهها مربوط به بالياي طبيعي ،انتقال اطالعات
و پيش آگاهي به مردم است .رئيس اداره محيط زيست وزارت خارجه
كشور گفت :از آن جايي كه مساله گرد و غبار يكي از مشكالت مهم ايران
است ،درخواست ميكنيم تا اين موضوع حتما در توصيهها گنجانده شود
و همچنين در جلسات امروز سازمانهاي داخلي و بينالمللي مربوط به
حوزه گرد و غبار حضور دارند و اميدواريم توصيهها و گزارشهايي كه در
اين نشست مطرح ميشوند ،به يك سند عملياتي تبديل شوند تا بتوانيم
از اين سند براي مقابله با گرد و غبار در آينده استفاده كنيم.

خريد و فروش  2گونه گياهي مهاجم آزوال و سنبل آبي ممنوع است
ممنوعيت فروش دو گونه گياهي مهاجم سنبل
آبي كه در سطح معابر شهري به سهولت
خريد و فروش ميشوداز طريق بخشنامهاي
به تمامي ادارات كل محيط زيست استانها
ابالغ شده است .به گزارش «سبزینه» به نقل
از فارس ،طاهره افتخاري مديركل دفتر موزه
تاريخ طبيعي و ذخاير ژنتيكي سازمان حفاظت
محيط زيست با بيان اينكه متاسفانه در حال
حاضر به دليل عدم شناخت كافي از گياهان
مهاجم در كشور و اثرات منفي حضور آنها در
محيطهاي طبيعي ،گفت :بطور گستردهاي در
بسياري از شهرهاي كشور اين گياهان به عنوان
گياهان زينتي عالوه برگل فروشيها توسط
دستفروشها نيز عرضه ميشوند .وي افزود :دو
گونه گياهي مهاجم سنبل آبي (Eichhornia
 )crassipesو آزوال (Azolla
 )filiculoidesجزو گونههاي گياهي هستند
كه طي سالهاي اخير آسيبهاي فراواني را
به محيطهاي طبيعي كشور به ويژه تاالبها
وارد كردهاند .افتخاري تاكيد كرد :به دليل
تاثيرات بسيار منفي محيط زيستي ،اجتماعي
و اقتصادي اينگونهها ،ممنوعيت خريد و فروش
آنها از طريق بخشنامهاي به تمامي ادارات

كل محيط زيست استانها ابالغ شده است.
افتخاري افزود :با توجه به حفاظت از مناطق
تحت مديريت سازمان حفاظت محيط زيست به
ويژه تاالبهاي كشور كه در شرايط آسيبپذيري
به سر ميبرند ضروري است براي جلوگيري
از خطرات احتمالي ،با اطالع و همكاري ساير
نهادها و سازمانهاي اجرايي استانها درباره
ممنوعيت خريد و فروش اينگونههاي مهاجم
و جمعآوري آنها در سطح شهرها اقدامات
عاجل صورت پذيرد .اين گزارش ميافزايد،
مريم مغانلو رئيس گروه گياهي سازمان حفاظت
محيط زيست نيز در اين خصوص اظهار كرد:
آزوال نام يك جنس از سرخس شناور آبزي
هاگدار از خانواده آزوالسه با نام علمي
 Lam. Azolla filiculoidesبومي
مناطق معتدل و گرمسيري آمريكا است كه
امروزه ميتوان آن را در برخي مناطق آسياي
جنوب شرقي ،استراليا ،آفريقا و اروپا نيز ديد
كه در آبهاي آرام و راكد ،رودخانههاي كم
شيب ،درياچهها ،باتالقها ،شاليزارها و ...زيست
ميكند.
وي ادامه داد :اندازه اين گياه كوچك 1/5تا
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ميليمتر است ،تكثير اين گياه بيشتر به روش
رويشي (غيرجنسي) است و چرخه زندگي آن
 30ـ  15روز طول ميكشد .با فراهم شدن
شرايط محيطي مناسب (رطوبت ،نور ،حرارت،
 PHو )...عناصر غذايي ،آزوال به سرعت رشد
كرده و سـطح وسـيعي از درياچهها ،بركهها
و ...را ميپوشاند .اين گياه در مدت  6ـ 2
روز وزنش دو برابر ميشود و با كاهش فضاي
رشـد و جلـوگيري از نفـوذ نـور و تبادالت
گازي به بخشهاي زيرين آب مانع از رشد
بعضي گونههاي غوطه ور شده و از ايـن
طريـق بـسياري از ايـن گياهـان كه از لحاظ
ليمنولوژيكي حائز اهميت هستند در معرض
تهديد قرار ميگيرند .وي تصريح كرد :در
نهايـت حيـات بسياري از جانوران آبزي كه
تغذيه آنها به گياهان مذكور وابسته است
مختـل ميشود همچنـين فعاليـت فتوسنتزي
و توليد اكسيژن در آب كاهش يافته و مرگ
و مير آبزيان به ويـژه مـاهيها افـزايش
مـييابـد .مغانلو خاطرنشان كرد :سنبل
آبي نيز گياهي مهاجم و آبزي با نام علمي
Mart. Solms Eichhornia crassipes
بومي مناطق گرمسيري و نيمه گرمسيري است

كه داراي برگهاي گسترده ،ضخيم ،براق و تخم
مرغي شكل است ،كه در سطح آب شناور است.
وي افزود :اين گياه داراي ريشههاي ارغواني
سياه آزاد است و سنبلهاي با هشت تا  ۱۵گل
زيبا دارد و عمدتا رنگ گلها طيفي از رنگهاي
بنفش ،صورتي و ارغواني است و متاسفانه به
دليل زيبايي گلهاي آن ،در گل فروشيها عرضه
ميشود .سنبل آبي به وسيله دمبرگهايي كه تغيير
شكل يافتهاند و به شكل اسفنجي در آمدهاند
ميتواند روي سطح آب شناور بماند و به وسيله
استولون (ساقههاي رونده يا بندهاي ريشه زا)
تكثير ميشود .مغانلو يادآور شد :سنبل آبي يكي
از سري عالرشدترين گياهان شناخته شده است و در
صورت فراهم شدن شرايط رويشي مناسب ،بطور
جديحياتسايرزيستمندانآبزيوكنارآبزيرابه
مخاطرهمياندازدوهمانندفرشيگستردهپهنهآبيرا
اشغالميكندبطوريكهازيكسوازنفوذنورخورشيد
به اليههاي زيرين آب جلوگيري كرده و از سوي ديگر
از تبادل اكسيژن ميان هوا و بخشهاي عمقي آب
ممانعت به عمل ميآورد .كارشناس سازمان محيط
زيستتاكيدكرد:ريشههاياينگياهجاذبآاليندهها،
فلزات سنگين و مواد سمي است و بنابراين گياهي
سميواحتماالًسرطانزاشناختهشدهاست.

5

5

خوان
پی
ش خط
روی
رئيس مركز بينالملل سازمان محيط زيست:

ايران از كشورهاي مطرح
در مقابله با گرد و غبار است

رئيس مركز بينالملل سازمان محيط زيست گفت :جمهوري
اسالمي از نظر ظرفيتهاي علمي جزءكشورهاي مطرح مقابله
با گرد وغبار است ودر مذاكرات مرتبط با موضوع گرد وغبار
ايران هميشه دست باال را داشته است .به گزارش «سبزینه»
به نقل از مهر ،رئيس مركز بينالملل و كنوانسيونهاي سازمان
حفاظت محيط زيست در نشست تخصصي مشورتي در زمينه
همكاريهاي منطقهاي براي ايجاد تابآوري در برابر حوادث
تدريجي شامل توفانهاي گرد و غبار گفت :موضوع پديده گرد و
غبار در دهه اخير در منطقه غرب آسيا در كشور ما بسيار تشديد
شده است .ناصر مقدسي با اشاره به سابقه بحث درباره گرد و
غبار افزود :تالشهايي بين كشورهاي موثر و متاثر در منطقه از
سال  ۲۰۱۰به بعد صورت گرفته ولي به لحاظ مالحظاتي چند
پيشرفتها چندان ثمربخش نبوده است .مساله گرد و غبار ابعاد
فرامرزي دارد .بنابراين راهحل ريشهاي درمان مساله گرد و غبار
به نحوه تعامل كشورها با هم بر ميگردد .متاسفانه منطقه با
معضالت چندي مواجه است .از نظر محيط طبيعي منطقه غرب
آسيا و شمال آفريقا از مد نظر منابع حياتي بسيار آسيبپذير
است .از نظر منابع آبي هم كشورها تخاصمات و مناقشاتي دارند.
بطور كلي از نظر ميزان بارش هم منطقه روي كمربند خشك
جهان واقع شده است .مناطقي مثل ما كه در عرض ميانه واقع
شدهايم با خسارات سهمگيني از تغيير اقليم مواجه ميشويم.
موضوع براي منطقه ما حاد و پيچيده است و راهحلش هم مساعي
جمعي همه كشورهاست .كانونهاي بحراني فرامرزي توسط
مطالعات فرامرزي چند شناخته شده است .خوشههاي بينالمللي
گرد و غبار در مرز عراق و سوريه ،در خاك سوريه ،در خاك عراق،
در خاك عربستان ،صحراي ربعالخالي و در كشور اردن فرستنده
ن اراضي هم به لحاظ از دست دادن
گرد و غبار هستند و عمده اي 
رطوبت يا پوشش گياهي خاك در معرض حركت قرار گرفته و
همراه با باد كه ميشود استانهاي غربي و جنوب غربي ما را در
مينوردد .ما موضوع را در دو سطح ملي و منطقهاي ميبينيم.
در بعد ملي سازمان حفاظت محيط زيست نهاد هماهنگكننده
حاكميتي ملي در بحث گرد و غبار است ولي دستگاههاي اجرايي
مثل وزارت جهاد كشاورزي دستگاههاي اجرايي هستند كه در
اين زمينه كار ميكنند .به لحاظ گستره اين مناطق بايد گفت
كه تنها حدود  ۳۰۰هزار هكتار هات پوينت در نزديكي شهر
اهواز داريم .تمام اقدامها مهندسي و مكانيكي و بيومكانيكي پر
هزينه است .در سطح ملي كار مطالعاتي انجام شده و االن هم
تا جايي كه بضاعت دولت اجازه ميدهد سالي  ۳۰هزار هكتار تا
 ۵۰هزار هكتار مطالعه انجام ميشود .در بعد فرامرزي تالشهاي
بسيار زيادي كرديم .با همه كشورها به صورت دوجانبه و به
صورت چندجانبه برنامه همكاري داريم .نهادهاي بينالمللي مثل
سازمان هواشناسي و كنوانسيون مقابله با بيابانزايي بايد كنار ما
باشند .البته جاي خوشوقتي است كه ميزباني اين مركز اپديم
مركز اطالعرساني و انتشار اطالعات و آگاهي درباره باليا و مساله
گرد و غبار به ايران داده شده است .اين مركز زيرمجموعه اسكپ
است كه خود شاخهاي از سازمان ملل متحد به شمار ميرود.
جمهوري اسالمي ايران از نظر ظرفيتهاي علمي جزو كشورهاي
مطرح اين حوزه است .در مذاكرات مرتبط با موضوع گرد و غبار
ايران هميشه دست باال را داشته است .ما اخيرا ً نامهاي از وزير
كشاورزي و محيط زيست نيجريه دريافت كرديم كه ميخواهند
از مناطقي كه مقابله با بيابانزايي انجام داديم بازديد كنند .رئيس
مركز امور بينالملل و كنوانسيونها در سازمان حفاظت محيط
زيست با تاكيد بر اينكه ايران در موضوع گرد و غبار كشور
مرجعي به شمار ميرود درباره دستاورد عملي كنفرانسهايي
همچون برنامه امروز و فردا گفت :در چنين كنفرانسهايي
كشورها نمونههاي موفق خود را باهم مبادله ميكنند .تجربههايي
كه در زمينه بيابانزدايي ،آموزش و اطالعرساني و هر طرح موفق
ديگر به دست آمده در پنلهاي اين كنفرانسها به اشتراك
گذاشته ميشود .گروهي كه در اين نشست جمع شدهاند يك
شبكه هستند و مرتبا باهم تبادل اطالعات دارند .مقدسي با بيان
اينكه مساله گردوغبار عرصه گستردهاي دارد و دولت به تنهايي
از عهده آن برنميآيد گفت :ايران داراي پتانسيل بااليي در حوزه
اقتصاد پايدار است .از لحاظ فني در مقابل مسائل بيابان به لحاظ
انواع مالچ پاشيها ،استفاده از مسائل مهندسي و دانش شرايط
خوبي داريم اما برخي مسائل مثل ايستگاههاي هواشناسي بايد
ي است يا
تقويت شوند .وي با بيان اينكه منشأ گرد و غبار يا داخل 
خارجي اظهار كرد :در بعد داخلي گام اول در راستاي حل مساله
گرد و غبار اين است كه مناطق جديد بياباني ايجاد نشود .اين كار
از طريق حفاظت از جنگلها و مراتع و جلوگيري از خشك شدن
تاالبها امكانپذير است .جنگلها و پهنههاي طبيعي ميتوانند
با مديريت سوء تبديل به بيابان شوند .گام دوم در بعد داخلي اين
است كه كانونهاي توليد گرد و غبار مديريت شوند .تثبيت خاك،
احياي پوشش گياهي ،استفاده از مالچهاي زيستي و نهايتا در
صورت لزوم استفاده از مالچهاي شيميايي به عنوان راه آخر انجام
ميشود .رئيس مركز امور بينالملل و كنوانسيونها در سازمان
حفاظت محيط زيست در پايان با اعالم اينكه در ماه نوامبر در
لهستان كنفرانس تغيير اقليم برگزار خواهد شد تاكيد كرد :در
بعد برونمرزي آمادگي مطالعه درباره مساله گرد و غبار را داريم
اما بخش زيادي از خوشههاي توليد گرد و غبار در مرز عراق و
سوريه است كه به تازگي از تسلط داعش خارج شده است و
طبيعتا مسائل محيط زيستي در اولويت اول اين كشورها نيست
اما براي هرگونه همكاري مطالعاتي و عملي در اين مناطق اعالم
آمادگي كردهايم.
ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﺍﺻﻐﺮ ﭼﺮﺍﻏﻰ ﻧﮋﺍﺩ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺳﻴﻒ ﺍﻟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ
ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ  9709981045100501ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ
ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﺳﻴﻒ ﺍﻟﻪ ﭼﺮﺍﻏﻰ ﺑﻪ ﺵ
ﺵ  9886ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  97,04,01ﺩﺭ ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺣﻴﺎﺕ ﮔﻔﺘﻪ ﻭ ﻭﺭﺛﻪ
ﺣﻴﻦﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ -1 ,ﺍﺻﻐﺮ ﭼﺮﺍﻏﻰ ﻧﮋﺍﺩ ﺑﻪ ﺵ ﺵ  5931ﺕ
ﺕ  1356ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺭﺯﻥ ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -2ﺍﻛﺒﺮ ﭼﺮﺍﻏﻰ ﻧﮋﺍﺩ ﺑﻪ ﺵ ﺵ  10895ﺕ ﺕ
 1348ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -3ﺣﺴﻴﻦ ﭼﺮﺍﻏﻰ ﻧﮋﺍﺩ ﺑﻪ ﺵ ﺵ  5932ﺕ ﺕ
 1356ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺭﺯﻥ ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -4ﻣﺮﻳﻢ ﭼﺮﺍﻏﻰ ﻧﮋﺍﺩ ﺑﻪ ﺵ ﺵ  10894ﺕ ﺕ
 1347ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -5ﺍﻛﺮﻡ ﻗﺮﻩ ﺷﻴﺦ ﻟﻮ ﺑﻪ ﺵ ﺵ  2776ﺕ ﺕ
 1331ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺳﺎﻭﻩ ﻫﻤﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ
ﻣﺰﺑﻮﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﺨﺼﻰ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪﺍﻯ
ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻜﻤﺎﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﻘﺪﻳﻢ
ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺍﺧﺘﻼﻑ
ﺣﻞ
ﺷﻮﺭﺍﻯ
ﺷﻌﺒﻪ
ﺩﻓﺘﺮ
ﻣﺴﺌﻮﻝ
110,91998
ﺷﻌﺒﻪ  451ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺩﻩ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﺁﺫﺭ ﻧﻴﺮﻯ ﺳﻠﻤﺎﻧﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ
ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ  9709981045100496ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ
ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﺣﺴﻴﻦ ﻧﻴﺮﻯ ﺳﻠﻤﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﺵ ﺵ  626ﺩﺭ
ﺗﺎﺭﻳﺦ  97,7,17ﺩﺭ ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺣﻴﺎﺕ ﮔﻔﺘﻪ ﻭ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ
ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ -1 ,ﺁﺫﺭ ﻧﻴﺮﻯ ﺳﻠﻤﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﺵ ﺵ  791ﺕ ﺕ  1349ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ
ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -2ﺁﺯﻳﺘﺎ ﻧﻴﺮﻯ ﺳﻠﻤﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﺵ ﺵ  24683ﺕ ﺕ  1347ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ
ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰﮔﺮﺩﺩ
ﺗﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﺨﺼﻰ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪﺍﻯ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ
ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻜﻤﺎﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺍﺧﺘﻼﻑ
ﺣﻞ
ﺷﻮﺭﺍﻯ
ﺷﻌﺒﻪ
ﺩﻓﺘﺮ
ﻣﺴﺌﻮﻝ
110,91997
ﺷﻌﺒﻪ  451ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺩﻩ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻃﺎﻫﺮﺳﺎﻟﻤﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ
ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ  9709981045100491ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ
ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﺍﺳﻤﻌﻴﻞ ﻋﻈﻴﻤﻰ ﺑﻪ ﺵ ﺵ 21195
ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  97,07,15ﺩﺭ ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺣﻴﺎﺕ ﮔﻔﺘﻪ ﻭ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ
ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ -1 ,ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻃﺎﻫﺮﺳﺎﻟﻤﻰ ﺑﻪ ﺵ ﺵ  8ﺕ ﺕ  1329ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺳﺎﻭﻩ
ﻣﺎﺩﺭ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰﮔﺮﺩﺩ
ﺗﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﺨﺼﻰ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪﺍﻯ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ
ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻜﻤﺎﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺍﺧﺘﻼﻑ
ﺣﻞ
ﺷﻮﺭﺍﻯ
ﺷﻌﺒﻪ
ﺩﻓﺘﺮ
ﻣﺴﺌﻮﻝ
110,91994
ﺷﻌﺒﻪ  451ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺩﻩ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ

