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اخبار کوتاه

حمل بار در اصفهان عادی است
گروه شهرســتانها :مدیرکل راهداری و حمل و نقــل جادهای اصفهان
با اشــاره به پیگیری انجام شــده در سطح کشور و اســتان اصفهان برای حل
مشــکالت رانندگان و کامیون داران گفت :حمل بار در اصفهان به روند عادی
بازگشــت .به نقل از روابط عمومی اداره کل راهــداری و حمل ونقل جادهای
اســتان اصفهان ،مهدی خضری با اعالم این خبر اظهــار کرد :روزانه حدود ۶
هزار و ۵۰۰بارنامه در اســتان اصفهان صادر شــده است .وی با اشاره به بهبود
روند توزیع الستیک در استان اصفهان ادامه داد :روند توزیع الستیک در میان
رانندگان با نهایت دقت و با بررسی تمام جوانب انجام می شود با بهبود وضعیت
توزیع الســتیک وضعیت حمل بار نیز بهبود یافته اســت .مدیرکل راهداری و
حمل ونقل جاده ای اســتان اصفهان با اشاره به تدابیر اندیشیده شده در حوزه
تولید الستیک در داخل کشــور ،تخصیص ارز دولتی برای واردات الستیک و
کاهش تعرفه واردات الســتیک ،افزود :با برنامهریزیهای انجام شده در کالن
کشــور و کاهش نــرخ دالر در بازارانتظار می رود وضعیــت قیمتها درحوزه
قطعات نیز متعادل شود .وی تاکید کرد :مطالبات کامیون داران در تمام سطوح
کشــور از دولت تا مجلس شورای اســامی در حال پیگیری است .خضری با
اشاره به مشارکت خوب شرکتهای حمل ونقل و انجمنهای صنفی رانندگان
و کامیون داران برای عبور از شرایط کنونی اظهار کرد :در حال حاضر وضعیت
حمل بار در اســتان اصفهان به صورت معمولی و عادی در جریان اســت .وی
اضافه کرد :ســازمان راهداری و حمــل و نقل جادهای در حوزه اختیارات خود
و گاها فراتر از اختیارات خود برای حل مشکالت رانندگان اقدام کرده است.

ظرفیت تولید فوالد
به  ۹میلیون و  ۴۵۰هزار ُتن میرسد
گروه شهرستانها :مدیرعامل سابق فوالد مبارکه اصفهان در مراسم تودیع
و معارفه مدیران عامل شــرکت فوالد مبارکه اصفهان ،اظهار کرد :تالش شــد
با وجود مشــکالت اقتصادی کشور از تعدیل کارکنان جلوگیری کنیم که این
مهم فقط با افزایش تولید میســر بود ،البته ورود به این شــرکت محدود اما با
افزایش تولید از تعدیل نیرو جلوگیری شد .بهرام سبحانی از اجرای یک پروژه
بــزرگ آبی برای اصفهان خبر داد و افزود :به زودی پروژه انتقال  ۲۰۰میلیون
مترمکعب آب شــیرین (آب شــرب) از بندرعباس (نیاز به ســرمایه  ۱۰هزار
میلیــارد تومانی) به اســتان اصفهان با همکاری هفــت اورگان از جمله فوالد
مبارکه ،ذوبآهن ،اتاق بازرگانی و  ...و به حمایت صندوق توســعه ملی انجام
میشود.
مدیرعامل ســابق فوالد مبارکه اصفهان اضافه کــرد :با اجرای این طرح بار
زیــادی از دوش زاینده رود برای تامین بخشهای مختلف برداشــته شــده و
بســیاری مشکالت آبی اســتان مرتفع میشــود .وی گفت :بر اساس ارزیابی
 efqmرتبه باالی  ۶۰۰براب فوالد مبارکه لحاظ شــد که برای ما حکم رتبه
طالیی و زرین دارد بطوریکه در رده شرکتهای بزرگ اروپایی قرار گرفته ایم.
مدیرعامل ســابق شــرکت فوالد مبارکه اصفهان با تاکید بر افزایش بهره وری
نیروی کار ٬افزود :با استفاده از توان بخش خصوصی توانستیم تمرکز تولید را بر
محصوالت کیفی بگذاریم و از سال  ۹۶تا کنون انواع این محصوالت به  ۶۱مورد
رســیده است .سبحانی اضافه کرد :تولید محصوالت بازرگانی به دلیل نوع نگاه
و تخصص بخش خصوصی به این بخش واگذار شد و این باعث شد که تمرکز
برای تولید محصوالت کیفی افزایش یابد و از ارزش افزودهای که میتوانستیم
ایجاد کنیم ،عقب نماندیم .سبحانی اضافه کرد :افزایش تولید را به طور مستمر
در نظر داشــتیم در حالیکه از توسعه غافل نبودیم ،با اینکه در سالهای  ۹۳و
 ۹۴بحرانی ترین سالهای فوالد را پشت سر میگذاشتیم در پنج سال گذشته
هفت هزار و  ۳۰۰میلیارد تومان در گروه فوالد مبارکه ســرمایه گذاری کرده
ایــم .وی اضافه کرد :فوالد مبارکه با هفت هزار و ۹۰۰میلیارد تومان ســرمایه
یکی از بزرگترین شــرکتهای بورسی و با یک افزایش سرمایه دیگر که اتفاق
خواهد افتاد ،این شرکت رتبه اول شــرکتهای بورسی را بدست میآورد ،در
این سالها فوالد مبارکه برای سرمایه و سهامداران شرکت نیز دستاورد داشته،
همچنــان که با بازدهی  ۹۲درصدی این شــرکت ،از ابتدای امســال تا کنون
سرمایه سهامداران حداقل دو برابر شده است .سبحانی ادامه داد :در سالهای
 ۹۵و  ۹۶صنعت فوالد ســوددهی کمی داشــته اما فــوالد مبارکه اصفهان با
سرمایه گذاریهای مناسب در زنجیره تولید توانست سودهی مناسبی داشته و
ارزش افزوده را از بیرون به داخل شیفت دهد.

توزیع بیش از  ۱۰۰۰ماسک تنفسی
بین مردم طوفان زده سیستان
مدیر عامل جمعیت هالل احمر سیستان و بلوچستان گفت :با شروع طوفان
از  ۱۵مهر به مدت ســه روز هزار و  ۹۵۰عدد ماسک تنفسی بین مردم طوفان
زده سیستان توزیع شده است.رسول راشکی در گفت و گو با خبرگزاری تسنیم
از زاهدان ،اظهار داشت :همزمان با بروز توفان شدید همراه با گرد و خاک در
شــمال سیستان و بلوچستان نیروهای عملیاتی هالل احمر در منطقه حاضر و
خدمات رسانی به مردم را آغاز کردند.
وی بــا بیان اینکه در این مدت هزار و  906قلم مواد غذایی نیز بین طوفان
زدگان توزیع شده است عنوان کرد :این خدمات به مردم طوفان زده  9روستای
هیرمند واقع در شــمال این استان ارائه شده است .مدیر عامل جمعیت هالل
احمر سیستان و بلوچســتان افزود:اقالمی که جمعیت هالل احمر برای مردم
گرفتار طوفان در نظر گرفته بود بین  2هزار و  338نفر از مردم  9روســتای
هیرمند توزیع شد.

کارگران آب و فاضالب روستایی آبادان
معوقات مزدی طلبکارند

کارگران آب و فاضالب روســتایی آبادان دستکم  ۱۱ماه مطالبات مزدی
طلبکارند.به گزارش خبرنگار ایلنا ،منابع خبری کارگری در اســتان خوزستان
گفتند :کارگران شــاغل در بخشهای مختلف اداره آب و فاضالب روســتایی
شهرســتان آبادان در استان خوزستان دســتکم ۱۱ماه دستمزد و سایر مزایا
از کارفرمــای خود طلبکارند.این کارگران که مدعی هســتند پرداخت عیدی
و چندین ســال ســنوات آنها به تاخیر افتاده ،در ادامــه گفتند :عدم پرداخت
دستمزد کارگران درحالیست که در اعتراض به بیتوجهی مسئوالن شهرستانی
در پیگیری مطالباتمان روز سهشــنبه یک تجمع اعتراض مقابل ســاختمان
فرمانداری آبادان انجام دادیم.
جلیل مختار (نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسالمی) در خصوص
مشکل این کارگران گفته است :این مشــکل از روز گذشته مورد بررسی قرار
گرفت تا کارگران به حقوق معوقه خود برسند .پرداخت نشدن به موقع دستمزد
کارگران و حقوق کارکنان برخی دســتگاهها زندگی این قشــر زحمتکش را با
مشکل مواجه کرده است.

شهر باستانی گرگان پایگاه ملی شد
مدیرکل میراثفرهنگی ،صنایعدســتی وگردشــگری گلستان گفت :شهر
باســتانی گرگان(جرجان) بهعنوان پایگاه ملی معرفی و تصویب شد.به گزارش
ایســنا و به نقل از میراث فرهنگی گلســتان«،ابراهیم کریمی» اظهار کرد :در
جلسهای با حضور مدیرکل دفتر امور پایگاههای میراث جهانی ،اعضای کمیته
تخصصی میراث فرهنگی کشــور ،معاون میراثفرهنگی استان ،مدیر اجرایی
پایگاه شهر باستانی جرجان و مدیر دیوار بزرگ گرگان و کارشناسان در محل
معاونت میراثفرهنگی کشــور ،شهر باستانی گرگان(جرجان) به عنوان پایگاه
ملی معرفی و تصویب شد.
وی به مزیتهای پایگاه ملی شــدن شــهر باســتانی گرگان اشــاره کرد و
افزود :با تصویب و ارتقای پایگاه شــهر باســتانی گرگان به پایگاه ملی ،امکان
ردیــف اعتباری ویژه بــرای این اثر تاریخی فراهم میشــود .با این کار امکان
رفع مشــکالت پایگاه شهر جرجان بهویژه مشکالت مادی برای ادامه مطالعات
باستانشناسی و کاوشهای آن و مطالعات بین رشتهای فراهم میشود .کریمی
ادامه داد :جذب و آموزش نیروهای انســانی تملک یا اجاره ســاختمان اداری
پایگاه و ایجاد زیرساختهای گردشگری این شهر باستانی ،تأمین اعتبار مالی
برای تحقق اهدافی مانند احداث موزه تخصصی شهر باستانی جرجان(گرگان)
و تأمیــن اعتبار مالی جهت تملک و آزادســازی زمینهــای واقع در عرصه و
حرایم شهر باستانی جرجان(گرگان) از دیگر مزایای پایگاه ملی شدن این شهر
باستانی اســت.مدیرکل میراثفرهنگی گلستان خاطرنشان کرد :شهر باستانی
گرگان(جرجان) در شهرســتان گنبدکاووس با شماره  726در سال 1345در
فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.

اعتبارات مدیریت بحران پرداخت نشد

خطر سیالب بیخ گوش  ۵۰۰روستای آذربایجان غربی
ساالنه شاهد خسارتهای میلیاردی سیالب و سیل خیز
بودن  ۵۰۰روستا در استان آذربایجان غربی هستیم و این در
حالیست که مسئوالن همچنان در خواب غفلت و بیتوجهی
به ســر میبرند.به گزارش مهر ،آذربایجــان غربی از لحاظ
مخاطرات طبیعی جزو مناطق پرمخاطره و بحرانی است و
در بیشتر فصول سال ،سیلهای مهیب به دنبال بارش باران
و نزوالت آسمانی در این منطقه کوهستانی جاری میشود.
آذربایجان غربی با داشــتن ضریب سیل خیزی باال ،همواره
منطقهای در معرض خطر برای وقوع ســیالب و تخریبها
محسوب میشود و بررسی ابعاد مختلف سیالب در منطقه
نشان میدهد که وقوع این سیالبها خسارات جبران ناپذیر
زیادی از خود برجای میگذارکه قابل بازگشت نیست.
تخریــب جنگلهــا و مراتع ،عــدم اجــرای طرحهای
آبخیــزداری اصولی ،تجاوز به حریم رودخانهها و  ...از جمله
دالیل سیل خیز بودن استان آذربایجان غربی بوده و این در
حالیست که هنوز با وجود خسارتهای ساالنه میلیاردی در
این استان شاهد اقدامات تاثیر گذار مسئوالن برای کاهش و
یا جلوگیری از این خسارتها نیستیم تا این امر موجب شود
سیالب  ۵۰۰روستای این استان را تهدید کند.
امیر عباس جعفــری مدیرکل مدیریت بحران اســتان
آذربایجان غربی در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان اینکه
آذربایجان غربی به دلیل موقعیت جغرافیایی از استانهای
مخاطره آمیز و ســیل خیز کشور به شــمار میآید ،اظهار
داشت :ســاالنه  ۹۰۰میلیارد تومان خسارت در بخشهای
مختلف راه ،کشاورزی ،مسکن و  ...به دلیل وقوع سیالب به
استان وارد میشــود.وی با بیان اینکه بیش از  ۸۵درصد از
این خسارتها در بخش کشاورزی است ،تصریح کرد :عالوه
بر این سیالب ،خشکسالی ،سرما زدگی و  ...خسارتهای این
حوزه را افزایش میدهد.
مدیــر کل مدیریت بحــران آذربایجان غربــی در ادامه
ســخنان خود ،گفت :در حال حاضر حدود  ۵۰۰روســتای
آذربایجان غربی در مسیر سیل و سیالب قرار دارند.جعفری

با اشــاره به قرار گیری برخی از شــهرهای استان در حریم
رودخانهها ،عنوان کرد :در حال حاضر بیش از  ۶۰رودخانه و
تاالب در استان وجود دارد که با کوچکترین بارندگی طغیان
کرده و موجب وقوع خســارت به بخشهای مختلف استان
میشود.
وی با تاکید بر ضرورت انجام اقدامات الزم و پیشــگیرانه
برای جلوگیری از وقوع خسارت سیالبها در استان ،گفت:
اجرای طرحهای احداث دیوار ساحلی« ،دایک» ،ایجاد سد،
آب بند و  ...توانسته جلوی بخشــی از خسارتها را بگیرد
اما این اقدامات مســکن بوده و باید اقدامات اساسیتری در
این زمینه صورت گیرد.مدیرکل مدیریت بحران آذربایجان
غربی با انتقاد از اینکه از ابتدای امسال تا کنون هیچ اعتباری
به حوزه مدیریت بحران استان اختصاص پیدا نکرده است،

گفــت :تا زمانی که اعتبار در این حوزه تخصیص پیدا نکند
مــا نمیتوانیم اقدامات الزم را برای جلوگیری از خســارت
ســیالبها در استان انجام دهیم .جعفری در بخش دیگری
از ســخنان خود بر ضرورت ارائــه آموزشهای الزم در این
حوزه به مســئوالن و مردم تاکید کرد و گفت :به طور حتم
اقداماتی مانند پرهیز در ســاختن واحدهای مســکونی در
حریم رودخانهها و مسیر سیالب ،داشتن تجهیزات امدادی،
رعایت نکات ایمنی در هنگام وقوع ســیالب و  ...در کاهش
خسارتها در این زمینه تاثیر گذار حواهد بود.
آزاد توحیدی رئیس گروه تحقیقات کاربردی هواشناسی
آذربایجان غربی نیز در گفــت و گو با حبرنگار مهر با بیان
اینکه این استان دومین استان پر آب کشور بوده و هر سال
شاهد بارشهای در حد نرمال و باالتر از نرمال در این منطقه

هســتیم ،گفت :وقوع این بارشها موجب ایجاد خسارت به
حوزههای محتلف استان میشود.
وی با بیان اینکه در تحقیقات انجام شــده بیشــترین
خســارتهای ناشی از سیالب را در منطقه شمال استان به
خصوص شهرستان چالدران را داریم ،ادامه داد :در این راستا
اولین سیستم هشدار دهنده وقوع سیالب برای اولین بار در
استان آذربایجان غربی راهاندازی میشود.
توحیدی بــا بیان اینکــه مطالعات این طــرح انجام و
دســتگاههای آن خریداری شده اســت ،افزود :در صورت
جانمایی این سیســتم تا پایان امسال در استان راه اندازی
و نصب خواهد شد.وی با اشاره به انجام بازدیدهای میدانی
و مطالعــات صورت گرفتــه بر اســاس توپوگرافی منطقه
برای ایجاد ایســتگاههای باران سنجی در استان ،گفت :در
این راســتا مناطق ایجاد این ایستگاهها مشخص شده و به
زودی راهاندازی خواهند شد.رئیس گروه تحقیقات کاربردی
هواشناســی آذربایجان غربی با اشــاره به پوشش گیاهی و
مرتعی در منطقه جنوب اســتان ،گفت :این امر در کاهش
خسارتهای سیالب تاثیر گذار بوده است.
مهدی صابــری رئیــس اداره پیش بینی هواشناســی
اســتان آذربایجان غربی نیز در گفتوگو با مهر با اشاره به
پیشبینی فصلی هواشناسی در این استان ،گفت :بر اساس
این پیشبینیها طی ســه ماهه پاییز بارشها در حد نرمال
و باالتر از نرمال خواهد بود.وی گفت :در این راســتا با توجه
به میزان بارشها ضرورت دارد که اقدامات پیشگیرانه برای
جلوگیری از وقوع خسارت ســیالب در استان انجام گیرد.
رئیس اداره پیش بینی هواشناســی آذربایجان غربی میزان
بارش ساالنه در ارومیه را  ۳۳۰میلی متر عنوان کرد و گفت:
بر اساس پیش بینیهای صورت گرفته میزان بارشها بیش
از این خواهد بود.مدیریت بحران نه در آذربایجان غربی بلکه
در کشــور و حتی دنیا نیازمند مشارکت همگانی است و در
این راســتا دستگاههای اجرایی آذربایجان غربی و مردم نیز
بایدمشارکت و همکاری الزم راداشته باشند.

کمبود شدید فضای استاندارد آموزشی در سیستان و بلوچستان
معاون آموزشــی ابتدایــی اداره کل آموزش و پرورش
استان سیستان و بلوچســتان گفت :کمبود شدید فضای
اســتاندارد و تجهیزات آموزشــی و رواج شغلهای کاذب
به دلیل ســکونت در مناطق مرزی بــی تاثیر در بازماندن
دانشآموز از تحصیل نیست.
زهرا پورمالیی ،معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش
و پرورش استان سیستان و بلوچستان با اشاره به مهمترین
دالیل بازماندگی از تحصیل در این اســتان به ایلنا گفت:
فقــر مالی و ناتوانــی در تامین امکانــات اولیه تحصیل و
اشتغال فرزندان برای تامین مخارج زندگی ،دوری مدرسه
و عدم امکان پرداخت هزینه ایاب و ذهاب ،واقع شــدن در
مناطق دور افتاده ،عدم ســرویس ایــاب و ذهاب در واحد
آموزشی ،ازدواج زودهنگام دختران ،کودکان بدسرپرست
از جمله عوامل موثر در جاماندن دانش آموزان از تحصیل
بوده است.
وی همچنین با اشاره به مواردی دیگری مانندپراکندگی
و صعب العبور بودن مناطق روستایی و عشایری اشاره کرد
و گفــت :کثرت مناطق مــرزی و دورافتاده ( ۱۴منطقه از
 ۳۲منطقه آموزشی اســتان مرزی است با متوسط فاصله
 ۵۰۰کیلومتر از مرکز اســتان) ،کثرت مراکز جمعیتی با

آمار اندک (وجود  ۹۲۰۰روســتا که بیش از  ۶۰۰۰آن زیر
 ۲۰خانوار هستند ،پراکندگی بسیار باالی جمعیت (بیش
از  ۳برابر متوسط کشور) ،بافت جوان جمعیت ( ۲۷درصد
جمعیت استان در سن  ۶-۱۸سال هستند) ،کمبود شدید
نیروی انسانی و عدم ماندگاری نیروی موجود و همچنین
کمبود معلم زن در روستا که سبب ترک تحصیل دختران
میشود نیز از عوامل دیگر هستند .پومالیی مواردی دیگری
را در این زمینه برشمرد و اضافه کرد :کمبود شدید فضای
استاندارد و تجهیزات آموزشــی ،رواج شغلهای کاذب به
دلیل سکونت در مناطق مرزی بی تاثیر در بازماندن دانش
آموز از تحصیل نیستند.
معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان
سیستان و بلوچستان در خصوص اهم اقدامات اجرایی در
راستای اجرای برنامه انســداد و مبادی بیسوادی در اداره
کل اســتان گفــت :برنامهریزی برای شناســایی و جذب
 ۳۱۳۰۳کــودک الزمالتعلیم ،بازمانــده و تارک تحصیل
در دوره ابتدایی با اســتفاده از ظرفیــت معلمان ،مدیران
مدارس ،شــوراهای شهر و روســتا ،دهیاران و معتمدین
محلی ،خانههای بهداشت و  ...با مراجعه به همه روستاها و
خانه به خانه صورت گرفته اســت .وی افزود :براساس آمار

دانش آموزان ثبت نام شــده ،تاکنون حداقل  ۵۰۰۰نفر از
بازماندگان جذب شدهاند و حدود  ۲۶۰۰۰نفر هنوز خارج
از مدرسه هستند.وی ادامه داد :تشکیل کارگروه تخصصی
نهضت شناســایی و جذب بازمانده از تحصیل در اداره کل
آموزش و پرورش ،تشــکیل  ۵جلسه این کارگروه ،تدوین
دســتورالعمل اجرایی نهضت شناســایی و جذب کودکان
واجلــب التعلیم و بازمانده از تحصیل و ارســال به ادارت
تابعه ،تهیه و ارسال بخشنامه به همراه فرمهای شناسایی
و جذب کودکان به ادارت آموزش و پروش شهرستانها و
مناطق اقداماتی هستند که ما در این زمینه انجام دادهایم.
پورمالیــی با نام بــردن از اقدامات دیگــر برای جذب
دانشآموزان گفت :طرح موضوع شناسایی و جذب کودکان
بازمانده از تحصیل در جلسه شورای آموزش و پروش مورخ
 ۹۷.۳.۷از طرف مدیر کل محترم آموزش و پرورش استان
در راســتای توسعه عدالت آموزشــی در این راستا صورت
گرفت .همچنین توسعه کمی و کیفی دوره پیش دبستانی
به ویژه در مناطق دو زبانه روســتایی و عشــایری (جذب
 ۷۵۵۰۰نفر و پوشــش  ۸۶درصد طبق تفاهمنامه منعقد
شــده فیمابین مدیر کل پیش دبســتانی وزارت با معاون
آموزش ابتدایی اســتان با هدف انسداد مبادی بیسوادی)

نیز در حال انجام اســت .معاون آمــوزش ابتدایی آموزش
و پرورش سیســتان و بلوچستان گفت :توسعه آموزش به
کمک بخش غیردولتی در قالب خرید خدمات آموزشــی
و صندلی خالی ،تدوین برنامه عملیاتی توســعهای برنامه
انســداد مبادی بیســوادی و افزایش پوشش تحصیلی به
منظور تحقق اهداف برنامــه تا افق  ،۱۴۰۱اعطای مجوز
راهاندازی آموزشگاه جدید و توسعه کمی مدارس در دوره
ابتدایی در راســتای ایجاد عدالت آموزشــی نیز در دست
اقدام هستند.
پورمالیی در پایان اظهار داشــت :همچنین تاســیس
مدارس زیر ن ُرم کشــوری ،توســعه طرح روستا مرکزی،
اجرای طرح عدالت آموزشی برای جذب کودکان بازمانده و
تارک تحصیل را در دست اقدام داریم.

معاون آبخیزداری ،امور مراتع و بیابان سازمان جنگلها:

عمق فاجعه کانونهای گرد و غبار در خوزستان باالست
معاون آبخیزداری ،امور مراتع و بیابان ســازمان جنگلها
گفت :یکی از مهمترین مشکالت موجود در برخی استانها
گرد و غبار اســت و عمق فاجعــه کانونهای گرد و غبار در
خوزستان باالســت.به گزارش ایســنا ،ناصر حیدریپوری
در آئیــن تکریم و معارفه مدیران کل ســابق و جدید منابع
طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد اظهار کرد :با 21
قرارگاه و نواحی استانی در کانونهای گرد و غبار خوزستان
همکاری داریم و تاکنون  20هزار هکتار جنگل در کانونهای
 8گانه بحرانی خوزستان از سال  95تاکنون داشتهایم.وی با
بیان اینکه عمق فاجعه گرد و غبار در خوزســتان باال است،
اظهارکرد :تاکنون  17هزار مالچ پاشی و  45هزار هکتار قرق،
عملیاتی و مدیریتی داشتهایم اما به دلیل عمق فاجعه شرایط
ســختی داریم و خودمان راضی نیستیم.معاون آبخیزداری،

امور مراتع و بیابان سازمان جنگلها خاطرنشان کرد :تعداد
روزهای آلوده در خوزســتان کمتر شده به گونهای که طبق
اعالم سازمان هواشناســی شاخص آلودگی از  10هزار به 3
هزار کاهش یافته است.حیدریپوری با بیان اینکه خودمان
این بال را بر ســر خودمان آوردهایم ،تصریح کرد :کانونهای
گرد و غبار خوزستان در سال  2002طبق نقشه مرتع درجه
بــوده که به دلیل برخی کم کاریها و ندانمکاریها به اینجا
رسیده است .وی با اشاره به اینکه حقآبههای زیست محیطی
را پرت کردیم ،ادامه داد :هم اکنون تاالب شریف و منصوریه
آب ندارنــد در حالی که زمانــی از کارون میگرفت.معاون
آبخیزداری ،امور مراتع و بیابان سازمان جنگلها با بیان اینکه
 2یــا  3متر از نخلهای  15متری ریگان بم نمایان اســت،
عنــوان کرد :مقابله با گرد و غبار و اجرای طرح بیابان زدایی

از جمله  3شاخص مهم کنوانسیون بین المللی بیابان زدایی
و مقابله با اثرات خشکسالی با حضور  195کشور دنیا است.
حیدری پور بیان کرد :در اجالس ســاالنه کنوانسیون مقابله
با بیابازایی که  198کشور دنیا عضو این کنوانسیون هستند
سه شاخص را بعنوان کشــورهای توسعه یافته یا در مسیر
توسعه قلمداد کردند.وی اظهارکرد :میزان نگهداشت پوشش
گیاهی یکی از این شاخصهاست اینکه چقدر توانسته ایم در
زمینه الگوی کشت جنگل و مرتع وظایف خود را به درستی
انجام دهیم در شاخص بین المللی مورد ارزیابی قرار میگیرد.
معاون آبخیزداری ،امور مراتع و بیابان سازمان جنگلها تاکید
کرد :دومین سری تهیه نقشه پوشش گیاهی کشور را داریم تا
ارزیابی کنیم چه میزان در وظایف سازمانی توفیق داشته ایم.
حیدری پور گفت :در پهنه  164میلیون هکتاری نیاز است

که الگوهای رفتاری خود را در مســیر کاری در حال انجام
تغییر دهیم و همه دستگاهها باید پای کار باشند چراکه منابع
طبیعی ،جنگل ،مرتع و بیابان متعلق به تمام شهروندان کشور
است پس تنها سازمان جنگلهای کشور متولی این امر نیست
و در شــرایط حفاظت نیز باید نقشها تعریف شود .با نقش
آفرینی مضاعف مردم توفیقات ما بیشتر خواهد شد.وی افزود:
باید در زمینه حفظ و ارتقاء پوشش گیاهی کشور تالش کنیم
و اقدامات موثری در سطح کشور در حال انجام است.معاون
آبخیزداری ،امور مراتع و بیابان سازمان جنگلها با اشاره به
مدیریت جامع حوزه آبخیز اضافه کرد :از این مدل در کشور
غفلت شــده و سرمایه عظیم مردم را در حوزه آبخیز نادیده
گرفته و اســتفاده نکردیم در این مدل رفتاری  33نقطه را
پایلوت قرار دادهایم.

معاون مرکز مدیریت بیماریهای واگیردار وزارت بهداشت خبر داد

وضعیت نگرانکننده استانهای غربی در شیوع تب مالت

معاون مرکز مدیریت بیماریهای واگیردار وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشــکی با تأکید بر الزام سرمایهگذاری در جهت مهار و پیشگیری بیماریهای
غیرواگیر در کشــور ،گفت :خوشــبختانه بیماریهای واگیردار همانند سالیان
گذشــته عامل اصلی مرگومیر در کشــور نیستند و تا حد بســیار زیادی انواع
مختلف این دســته از بیماریها مهار شــدهاند .به گزارش ایســنا ،محمد نبوی
چهارشــنبه  18مهر در آئین افتتاحیه کنگره بروسلوز در انسان و دام در استان
همدان ،اظهار کرد :شــیوع بیماریهای غیرواگیر در کشــور باید زنگ هشداری
برای مهار و کنترل این دسته از بیماریها برای مسئوالن باشد.وی با بیان اینکه
مهــار بیماری تبمالت نیازمند یک برنامه ملی اســت و علت مهار نشــدن این
بیماری تا کنون اولویتهای اقتصادی بوده است ،عنوان کرد :برای حذف و مهار
این بیماری ،باید طرحی همانند طرح حذف بیماری ماالریا برنامهریزی شود.
نبوی با بیان اینکه شــرایط اقتصادی و معیشتی تأثیر مستقیمی بر افزایش
آمار بیماران تب مالت در کشور دارد ،تشریح کرد :به علت مشکالت مالی ،مردم
به جای خرید لبنیات سالم و پاستوریزه مشتاق به خرید لبنیات فلهای خطرناک
هســتند این در حالیســت که شیوع تب مالت در ســال  89با توجه به شرایط
اقتصادی مساعد مردم روبه کاهش بود.وی با اشاره به اینکه از سال  90و با شروع
تحریمهای ســنگین و شرایط اقتصادی نامناسب مردم مجددا این آمار افزایش
پیدا کرد ،گفت :عدم واکسیناســیون دامها به علت وارد نشدن این دارو و هزینه
سنگین آن نیز از دیگر عوامل شیوع مجدد این بیماری در کشور است.
معاون مرکز مدیریت بیماریهای واگیردار وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی با بیان اینکه وضعیت شیوع بیماری تب مالت در ایران ،متوسط است و
هنوز این وضع بحرانی نشده ،خاطرنشان کرد :کشورهایی همانند آمریکا و اسپانیا
وضعیت نگرانکنندهای را در پیــش دارند که هنوز موفق به مهار و کنترل این
بیماری نشــدهاند.وی در رابطه با الزام کمک تمامی دستگاههای اجرایی در مهار
و حذف بیماری تب مالت ،مطرح کرد :تمامی دســتگاهها اعم از نیرویانتظامی
برای جلوگیری از قاچاق دام ،دامپزشــکی ،وزارت بهداشــت ،وزارت بازرگانی و
دانشگاههای علوم پزشکی و سایر دستگاههای مربوطه موظف به انجام برنامههایی
برای مهار این بیماری هســتند .نبوی با اشــاره به غیرممکن بودن ریشــهکنی
بیماریهای واگیردار ،عنوان کرد :شاید بتوان برای طوالنیمدت از شیوع مجدد و
گسترش این بیماریها بین مردم جلوگیری کرد اما ریشهکنی و حذف دائمی آن
امری محال است و تنها اینگونه از بیماریها نیازمند کنترل و مراقبت هستند.
وی با اشاره به وضعیت نگرانکننده استانهای غربی کشور در شیوع تب مالت،
گفت :آمار شیوع تب مالت در استانهای غربی بیشتر از سایر نواحی کشور است

این شرایط به گونهایست که استان همدان مقام چهارم را در کشور دارد .معاون
مرکز مدیریت بیماریهای واگیردار وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی در
پایان با اشــاره به کمبودهای ایران در رابطه با مهار بیماری بروسلوز ،خاطرنشان
مشخصات محکوم له  /محکوم لهم

اجرائیه
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مشخصات محکوم علیه  /محکوم علیهم

علیرضا مقصودی شجاع فرزند غالمرضا – مجهولالمکان
محکوم به:

بسمه تعالی

به موجب درخواســت اجرای حکــم مربوطه به شــماره  9710098163200135و شــماره دادنامه
 9609978163200746محکوم علیه محکوم است به پرداخت عین ده سکه تمام بهار آزادی بابت اصل

خواســته و مبلغ سیصد و شــصت و نه هزار تومان بابت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعالم

میدارد.ضمنا هزینه نیم عشر دولتی به عهده محکوم علیه میباشد.

ثبات حوزه شماره ( 122ویژه خانواده) شورای حل اختالف مجتمع امام حسن مجتبی (ع) شهر همدان-

آقا محمدی

قاضی شعبه -122زاهدی

محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:

 -1ظــرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد (ماده  34قانون اجــرای احکام مدنی) -2 .ترتیبی برای
پرداخت محکوم به بدهد.

 -3مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفا 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 مشــروح 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 اشــخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از شخص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هرنوع

تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک ســال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه درخواست اعسار
به مقام قضایی ارائه نماید واال به درخواســت محکوم له بازداشــت میشود (مواد  8و  3قانون نحوه

اجرای محکومیت مالی )1394

 -4خــودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم حبس تعزیری

درجه هفت را در پی دارد(.ماده  34قانون اجرای احکام مدنی و ماده  20ق.م.ا و ماده  16قانون نحوه
اجــرای محکومیت مالی  -5 )1394انتقال 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 هردو مجازات میشود( .ماده  21قانون نحوه اجرای محکومیت مالی )1394

 -6چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت
محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود( .تبصره  1ماده  3قانون نحوه

اجرای محکومیت مالی  .)1394مالف2859/

حوزه شماره (122ویژه خانواده )شورای حل اختالف مجتمع امام حسن مجتبی(ع)شهر همدان

کرد :نیاز ما منابع و امکانات مالی و رفاهی نیســت بلکه نیاز امروز کشور نه تنها
در زمینــه مهار تب مالت بلکــه در تمامی زمینهها ،جذب و اهمیت به نیروهای
متخصص جوان است تا بتوانیم این شرایط سخت را به خوبی پشت سر بگذاریم.
شماره دادنامه ، 4/97/411 :تاریخ صدور ،1397/04/31 :شماره پرونده13 :د 4/95/ش
 .مرجع رسیدگی شورای حل اختالف شعبه چهارم حل اختالف نقده به نشانی نقده بلوار مدرس
مجتمع شــوراهای حل اختالف .خواهان :محمد خضری ،محل اقامت :نقده خ پیرانشهر روبروی
مخابرات الله ،خواربارفروشــی خضری .خوانده :عیســی پیروتی ،محل اقامت :مجهولالمکان.
موضوع مطالبه :مبلغ  12/250/000تومان و خســارات دادرسی و تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید
 . 1392/7/23در مورخه  1397/04/19در وقت فوقالعاده پرونده کالســه  4/97/213ش تحت
نظر و بررسی قرار دارد جلسه شعبه  4شــورای حل اختالف شهرستان نقده به تصدی و امضاء
کننده ذیل تشــکیل است با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده وپس از اخذ نظر مشورتی
اعضاء محترم شورا و با استعانت از خداوند متعال ختم رسیدگی را اعالم وبه شرح ذیل مبادرت
به انشــاء رای مینماید .در خصوص دعوی محمد خضری به طرفیت عیسی پیروتی به خواسته
مطالبه وجه به مبلغ  12/250/000تومان هزینههای دادرسی از بابت بدهی شورا با توجه به رسید
عادی فاکتورهای ارائه شده و کپی احکام مربوط به کالسههای  120958و  120443که خواهان
ارائه نموده اســت و به عالوه اینکه خوانده علیرغم ابالغ قانونی اخطاریه در جلسه شورا حاضر
نگردیده و دلیلی بر برائت ذمه خویش ارائه نکرده است لذا مدارک استنادی خواهان نشانه طلبکار
بودن ایشان میباشد علیهذا به اســتناد مواد  198و  519و  522قانون آئین دادرسی مدنی حکم
به محکومیت خوانده به مبلغ  12/000/00تومان با احتســاب کلیه هزینههای دادرســی و تاخیر
تادیــه در حق خواهان صادر و اعالم مینماید رای صادره غیابی بوده و ظرف بیســت روز پس
از ابالغ قابل واخواهی در همین شــعبه و بیست روز پس از انقضای زمان واخواهی قابل تجدید
نظر در محاکم عمومی و حقوقی شهرســتان نقده میباشد همچنین باتوجه به اینکه خواهان طبق
اظهاراتشــان هیچگونه دلیل و مدرکی جهت اثبات مبلغ  250000تومان که به صورت دستی به
خوانده پرداخت کردهاند ندارند لذا با اســتناد به ماده  1257ق.آ.د.م حکم بر بیحقی آن صادر
و اعالم میگردد.
قاضی شعبه چهارم شورای حل اختالف نقده
آگهی حصر وراثت
خانم زبیده خدابنده حسنلوئی  -دارای شناســنامه شماره  2909192768به شرح دادخواست
به کالســه  4/970208/97از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح
داده که شادروان محسن لطفی – به شناســنامه  6368896825در تاریخ  1395/02/27اقامتگاه
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر اســت به -1 :زبیده خدابنده حسنلوئی،
فرزند قربانعلی ،به ش.ش  2909192768همسر متوفی  -2موسی لطفی ،فرزند محسن ،به ش.ش
 2909064859پســر متوفی  -3عبداله لطفی ،فرزند محسن ،به ش.ش  2909583198پسر متوفی
 -4یداله لطفی ،فرزند محسن ،به ش.ش  2909583880پسر متوفی  -5آمینه لطفی ،فرزند محسن،
به ش.ش  2909040895دختر متوفی  .اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در
یک نوبت آگهی مینماید تا هرکسی اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ
نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه چهارم شورای حل اختالف نقده

