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میــل رادکان کردکوی یادگار ســده چهارم هجری در 
معرض آسیب های فراوانی قرار گرفته و الزم است به شکل 
اصولی مرمت شــود.به گزارش مهر، میــل رادکان یکی از 
قدیمی ترین آثار تاریخی اســتان گلستان است که در سده 
چهارم هجری قمری به دســتور »اسپهبد ابوجعفر محمد 
ابــن وندر ابن باونــد« از فرمانروایان آخر سلســه باوندی 
احداث شده اســت. این میل بر فراز صخره ایی به مساحت 
۹ هــزار و ۸۷۹ مترمربع قــرار دارد و دارای ۱۶ متر ارتفاع 
است.با توجه به شرایط اقلیمی و تأثیر عوامل مخرب جوی 
مانند بادهای شــدید و تجمع برف و یخبندان در طی ادوار 
مختلف میل در معرض آســیب های فراوانی قرار گرفته که 
طی چند مرحله توســط اداره کل میراث فرهنگی، صنایع 
دســتی و گردشگری اســتان گلســتان مرمت و بازسازی 
شده اســت.اکنون پس از چندســال و چند مرحله مرمت 
و بازسازی این اثر ناب تاریخی استان، همچنان احتیاج به 
مرمت و حفاظت دارد.معاون میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری استان گلستان در خصوص مرمت میل رادکان 
به خبرنگار مهر گفت: اداره کل میراث فرهنگی گلستان در 
راستای وظایف و اهداف ســازمانی خود برنامه های مرمت 
ازاره و محیط پیرامون میل رادکان را در دســتور کار خود 

قرار داده است.
ســارا اخوت اظهار کرد: به دلیل آسیب های زیاد جوی 
و انســانی، ازاره بنا در طول زمان دچار تغییر شــده است.

وی افــزود: یکــی از مهم ترین اقدامات مــا در این مرحله 
از مرمــت میل، تعمیــر و تعویض آجرهــای الحاقی ازاره 
ورودی است.اخوت همچنین تصریح کرد: عملیات اجرایی 
بــا اولویت برچیدن الحاقات و آجرهای آســیب دیده ازاره 
به روش دســتی و خارج کردن و پاکســازی مالت ماسه و 
ســیمان و گل آهک و اســتفاده از آجر مرغوب و متناسب 
با آجر تاریخی در دســتور کار پیمانکار قرار گرفت.معاون 

میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان گلستان 
ادامــه داد: برای این کار، آجرهای فرســوده ازاره به عمق 
یک آجر، یعنی حدود ۲۴ ســانت برچیده شــده و با آجر 
۲۴*۲۴*۵ ســانت و مالت ماســه آهک، طبق چیدمان و 
شــیوه تاریخی و اولیه بنا جایگزین می شود.وی همچنین 
در خصوص شــایع ترین آســیب های موجــود در این اثر 
تاریخی اظهار کرد: دست نوشــته های انسانی یکی دیگر از 
عوامل آســیب و تخریب آجرهای ازاره بیرونی میل اســت 
که پاکســازی این دست نوشته ها یکی از وظایف ما در این 
پروژه اســت.یک کارشــناس مرمت و احیای بنای تاریخی 
در خصوص آســیب های وارده به میل رادکان کردکوی به 

خبرنگار مهر گفت: بخش زیادی از آســیب های وارده میل 
رادکان به جهت حفاری های غیرمجاز است.حســین دباغ 
اظهــار کرد: به دلیل عدم نیروی کافــی در یگان حفاظت 
میراث فرهنگی و دوری مسافت، آسیب های زیادی از جمله 
حفاری های غیرمجاز، دست نوشته های گردشگران بر بدنه 
میل و آســیب های وارده توسط شکارچیان خفاش، بر این 

اثر تاریخی وارد شده است.
رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
شهرستان کردکوی در خصوص اقدامات انجام شده جهت 
حفاظــت میل رادکان به خبرنگار مهر گفت: برای حفاظت 
از این بنای تاریخی از مشــارکت مردمی استفاده می شود.

جعفــر خاندوزی بیــان کرد: اداره کل میــراث فرهنگی با 
ایجاد تمهیداتی برای مردم شهرســتان کردکوی موجبات 
اســتقرار این مردم را در قالــب ظرفیت های بوم گردی در 
اطراف میل رادکان مهیا کرده است.وی ادامه داد: با مستقر 
شــدن پایگاه های صنایع دستی و گردشگری در حاشیه ی 
میــل، حفاظت از این بنای تاریخی با همکاری مردم بومی 
منطقه خواهد بود و بخشی از معضالت حفاظتی میل رفع 
خواهد شــد.خاندوزی همچنین در خصــوص روند قانونی 
مرمت میل رادکان گفــت: طرح این پروژه پس از تصویب 
در شورای فنی به وزارتخانه ارسال و برای عملیات اجرایی 
آن پروانه مرمت صادر شــد. وی تصریح کرد: در حین اجرا 
به دلیل کیفیت نامناسب آجر و اجرای نامناسب آجرچینی 
برخالف الگوی اولیه توســط استاد کار، باعث شد تا دستور 
برچیدن کل بخش های مرمت شــده صادر شود.خاندوزی 
در ادامه افزود: پیمانکار این پروژه متعهد شــد تا نسبت به 
تهیــه مجدد آجر مرغوب و مورد تأیید کارشناســی جهت 
مرمت ازاره با استفاده از مالت پایه آهکی نسبت به مرمت 
و بندکشــی میل با رعایت دقیق الگــوی تاریخی آن اقدام 
کنــد.وی همچنین در خصوص اعتبــار تخصیص یافته به 
ایــن پروژه گفت: برای حفاظــت و مرمت میل مبلغ ۸۰۰ 
میلیــون ریال از محل اعتبارات اســتانی به صورت پیمانی 
لحاظ شده است.رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشــگری شهرســتان کردکوی یادآور شد: ساماندهی 
ســنگ فرش پلکان و محوطه پیرامــون میل و همچنین 
مرمت کــف آجری بنــا از دیگر برنامه هــای مرمتی میل 
رادکان اســت.گفتنی است بنا شــدن میل رادکان بر روی 
صخره ای طبیعی موجب شده که این اثر بیشتر در معرض 
آسیب قرار گیرد لذا مسئوالم ذیربط باید تمهیدات ویژه ای 
برای حفاظت و نگهداری هرچه بیشتر این اثر ناب تاریخی 

سرزمین گرگان اتخاذ کنند.

حــدود ده مغــازه و فروشــگاه در میدان 
نقش جهان اصفهان به بهانه تغییر دکوراسیون 
بــه بافت این میدان آســیب رســانده اند.به 
گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان از اصفهان،  
میدان امــام اصفهان یا همــان نقش جهان 
سال ها تنها اثر ثبتی جهانی نصف جهان بود؛ 
یادگاری از معماری صفویه که هیچ گردشگر 
داخلــی و خارجــی فرصت بازدیــد از آن و 
ساعتی قدم زدن در بازارچه هایش را از دست 
نمی دهد. مکانــی که میعادگاه مردم اصفهان 
در حســاس ترین روز های ســال و مهمترین 
وقایع سیاســی- اجتماعی بوده و همیشــه 
یکی از بهترین انتخاب ها برای دمی آســودن 
در پهنه ای به وســعت تاریخ.میدان امام، اما 
هیچ گاه از گزند افراد غافل درامان نبوده، دو 
دهه پیش قدکشیدن عمارت جهان نما، این 
اثر تاریخی را درخطر حذف از میراث جهانی 
یونســکو قرار داد، در این ســال ها بلندمرتبه 
ســازی های بی ضابطه بار دیگر دوســتداران 
میراث فرهنگی را نگران حریم بصری میدان 
نقش جهان کرد؛ کارشناسان بار ها از رطوبت 
و نم زدگی دیوار های برخی قســمت های آن 
اظهار نگرانــی کردند و امروز مغــازه دارانی 

را می بینیــم کــه به جای مرمت دســت به 
تخریب مغازه هایشان زده اند آن هم با ادعای 

دکوراسیون جدید.
در بازارچه هــای منتهی بــه میدان دیدن 
آجر های قدیمی دیــوار در برخی مغازه های 
فروش صنایع دســتی شــگفت زده ام کرد؛ 
به ســراغ برخی از آن ها رفتــم و در این باره 
پرس و جو کردم.در یکی از مغازه ها فروشنده 
گفــت: الیه های گچ دیوار را تراشــیده ایم تا 
به آجر های صفوی برســیم و این اصالت را به 
مشتری خود نشــان دهیم.مغازه دار دیگری 
گفت: گردشــگران امروز طرح های جدید را 
می پســندند، تلفیق معماری گذشته در کنار 
طرح های جدید معمــاری برای آن ها جذاب 
اســت؛ و مغازه دار دیگــری گفت: دیوار های 
مغازه ما آســیب ندیده بلکه به عمد آجر های 
قدیمی دیــوار را نمایان کرده ایم تا به نوعی 
دکوراســیون را تغییــر داده باشــیم و توجه 

مشتری را جلب کنیم. 
پایگاه  محمدعلی هاشمی مسئول حفاظت 

میراث فرهنگی شهرستان اصفهان به خبرنگار 
ما گفت: حدود ۱۰ فروشــگاه در میدان نقش 
جهان و بازار بزرگ اصفهان به بهانه بازسازی 
و طراحی دکوراسیون جدید، آسیب دیده اند.
وی ادامــه داد: پس از شناســایی واحد های 
متخلف به مالــکان آن ها اخطار داده و مدت 
مشــخصی برای رفع تخلف اعالم می شود و 
اگــر این افراد اقدامی بــه منظور رفع تخلف 
نکردنــد با تشــکیل پرونده قضایی موضوع را 
پایگاه  پیگیری می کنیم.مســئول حفاظــت 
میــراث فرهنگی شهرســتان اصفهان گفت: 
هم اکنــون نیز ســه پرونده قضایــی در این 
زمینه تشکیل شــده است.هاشمی بیان کرد: 
هــر تغییراتی که مالــکان در میــدان امام 
اعمال کنند، بایســتی با نظارت و مجوز اداره 
میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی 
باشــد و در غیر این صورت تخلف محســوب 
می شود.وی اظهار کرد: میدان امام یک بافت 
تاریخی است که گردشگران زیادی را به خود 
جــذب می کند به همین دلیــل مالکان باید 

مراقب باشــند تا تغییر، بازســازی و طراحی 
دکوراســیون جدید به این اثر تاریخی آسیب 
نرسد.مسئول حفاظت پایگاه میراث فرهنگی 
شهرستان اصفهان افزود: اگر مالکان واحد ها 
قصد تغییر فضای کاری خود را داشته باشند، 
ناظران متخصــص از میراث فرهنگی به آنان 
معرفی می شــوند تا به صورت رایگان مشاوره 

کارشناسی ارائه کنند.
و  فنــاوری  معــاون  قلی نــژاد  علیرضــا 
کاربردی سازی پژوهشــگاه میراث فرهنگی 
و گردشــگری در گفتگو با خبرنگار ما گفت: 
میــدان امام یک اثر ثبت شــده ملی و حتی 
جهانی اســت و هیچ کس با هیــچ عنوان یا 
دلیلی حق تغییر در ظاهر آن را هم ندارد.وی 
گفت: بر این اساس تغییر مغازه ها در حاشیه 
میــدان، فقط در صورتی امکان پذیر اســت 
کــه به منظور رفع آســیب در مغازه و اصالح 
امور باشــد.معاون فناوری و کاربردی سازی 
پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری اضافه 
کرد: به این معنی که دکوراســیون مغازه ای 

نیاز به تعمیر داشته باشد و البته این عمل هم 
با رعایت قوانین مربوط صورت بگیرد.قلی نژاد 
اضافــه کرد: اگر فردی بخواهد در میدان امام 
دکوراســیون مغازه اش را تغییر بدهد باید به 
اداره میــراث فرهنگی مراجعه کند، ســپس 
کارشــناس مغازه را مشــاهده می کند و در 
صورت نیاز مجوز های الزم صادر می شود.وی 
بیان کرد: اگر تغییر دکوراســیون غیرقانونی 
انجام شــود، قطعا برخورد قانونی خواهد شد 
و پرونده هایی هم که در این زمینه تشــکیل 
شــده ناظر بر این مدعاســت.هر اثر تاریخی 
و باســتانی که در فهرســت میــراث ملی یا 
جهانی شماره ثبت می گیرد باید طبق اصولی 
حفاظــت و نگهداری شــود و در واقع اصالت 
اثر از هر نــوع ســودجویی و منفعت طلبی 
اقتصادی مهمتر اســت.اتفاقات گاه و بیگاهی 
که در حریم و ظاهر چنین آثاری در اصفهان 
رخ می دهد نشــانه ای از بــی توجهی برخی 
مردم و مســئوالن به این موضوع است. گویا 
هر بار باید تخلفی در بوق و کرنای رسانه ها و 
فضای مجازی دیده و شــنیده شود تا با فشار 
دوســتداران میراث فرهنگی و افکار عمومی 

جلوی ادامه آن گرفته شود.

دســت معلوالن و توانخواهان به دلیل مناسب نبودن معابر به شهرها و اماکن 
عمومی نمی رســد و وعده های مسئوالن و متولیان امر برای رفع نیازها همچنان 
باقی اســت.به گزارش مهر، ۶۲ هزار نفر از جمعیت اســتان مازندران را معلوالن 
تشــکیل می دهند که هزینه های حضورشــان در جامعه و شهرها بس سنگین و 
طاقت فرساست.مناســب سازی نشدن معابر و اماکن عمومی از یک سو و درست 
اجرا نشدن قانون جامع معلوالن، وضعیت بد اقتصادی و مشکالت معیشتی، درد 
مشــترک جامعه معلوالن استان به شمار می رود. در حاضر فقط حدود ۴۰ درصد 
از معابر و اماکن عمومی مازندران مناسب سازی شده و تحقق کامل وعده های این 
قشر نیازمند اعتبارات کالن است.بنیامین محسنی رئیس انجمن معلوالن ضایعه 
نخاعی مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه معلوالن از افراد آسیب پذیر 
جامعه به شمار می روند، اظهار داشت: یکی از قوانین مترقی و مدرن، قانون جامع 
حمایت از افراد دارای معلولیت بوده که در ســال ۹۷ ابالغ شده است.وی با اظهار 
اینکه برای اجرای قانون نیازمند بودجه هســتیم، افزود: در ســال جاری ۳۸ هزار 
میلیارد تومان بودجه برای اجرای قانون نیاز بوده درحالی که هزار و ۶۰۰ میلیارد 
تومان برای آن مصوب شــده است.وی با عنوان اینکه روز جامعه معلوالن تلنگری 
برای توجه بیشتر به این قشر محسوب می شود، گفت: ۱۰ درصد افراد جامعه استان 
دارای معلولیت هستند و توانمندسازی معلوالن سبب جلوگیری از تبعات اجتماعی 
می شود.محســنی با تاکید براینکه اگر همه دستگاه ها کمک نکنند نمی توانیم در 
اجرای قانون موفق شــویم، افزود: اولین قدم این است که راه را برای معلوالن باز 
کنیم و اکنون وقتی یک معلول به شهر می آید با هزار تا مانع مواجه است.وی افزود: 
هزار و ۲۰۰ معلول ضایعه نخاعی در استان تحت پوشش داریم و یکی از مهمترین 

مراکز ضایعه نخاعی را در استان ایجاد کردیم.
همچنین اســداهلل دالویز عضو هیئت مدیــره جامعه معلوالن نیز در گفتگو با 
خبرنــگار مهر با عنوان اینکه وقتی از معلــول و معلولیت صحبت می کنیم، باید 
فضا را برای حضورش در اجتمــاع فراهم کنیم، ادامه داد: برخی ها می گویند چرا 
معلوالن را نمی بینیم و دیده نشــدن ناشــی از آن است که فضا و مبلمان شهری 
برای حضور معلوالن آماده نیســت.وی با عنوان اینکه همه رســالت و تعهد داریم 
حرف های معلوالن را به گوش جامعه برسانیم، ادامه داد: ممکن است معلولی ناشنوا 
و یا نابینا باشد اما توانمندی های زیادی دارند و باید به نیازهایشان توجه کرد.وی 
با اشاره به تصویب قانون جامع معلوالن افزود: در قانون جامع حمایت از معلوالن 
رفع مشکالت فقط به عهده بهزیستی نیست و اگر نهادهای دیگر دست به دست 
هم ندهند، بهزیســتی نمی تواند تمام مشکالت را رفع کند.نابینایان و کم بینایان 
مازندران چالش های و موانع خاص خودشان را دارند، هنوز شرایط برای حضورشان 

در جامعه مهیا نیست و هزینه های حضورشــان در جامعه سنگین است، مهدی 
مسلمی مدیرعامل انجمن کم بینایان و نابینایان مازندران با بیان اینکه متأسفانه 
بودجه حمایت از جامع معلوالن کم شده است، افزود: هیچ پاسخ قانع کننده ای در 
این زمینه داده نشده است.وی مناسب سازی معابر را از جمله دغدغه ها بیان کرد 
و گفت: الزم اســت شهرداران یک مشاور معلوالن داشته باشند.مهدی مسلمی با 
بیان اینکه هفت هزار و ۱۳۸ نابینا و کم بینا در استان وجود دارد، افزود: نمایشگاه 
توانمندســازی معلوالن روز شنبه در استان در بوستان والیت ساری برپا می شود.
وی خواستار اعمال و رعایت جذب قانون سه درصد معلوالن شد و گفت: می توان 
از افراد معلول و توانخواه به عنوان اپراتور در نهادها و مراکز درمانی بهره گرفت.وی 
ادامه داد: به عنوان نمونه هر بیمارســتان سه اپراتور و تلفنچی دارد و در این کار 

می توان ۶۰۰ نابینا و کم بینا مشغول به کار کرد.
مسلمی مناسب سازی معابر را از دیگر نیازمندی های جامعه معلوالن بیان کرد 
و گفت: انتظار داریم شــهرداران نســبت به اجرای این طرح توجه ویژه ای داشته 
باشند و الزم است در هر شهرستان یک خیابان به صورت پایلوت و الگو، مناسب 
ســازی کامل صورت گیرد.وی با اظهار اینکه ۲۰ هزار نفر از جامعه هدف نیازمند 
وسایل کمک توانبخشی هستند، گفت: یکی از کارها این است که زمینه های حضور 

مستمر جامعه هدف را در جامعه فراهم کنیم.فرزاد گوهردهی مدیرکل بهزیستی 
مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در سال های اخیر وضعیت مناسب 
ســازی معابر در استان مازندران رشد گرفته است، گفت: تاکنون ۴۰ درصد معابر 
و اماکن مناسب سازی شــده و هنوز با وضعیت مطلوب فاصله داریم.وی با اشاره 
به تصویب قانون جامع معلوالن گفت: اجرای این قانون و مناســب ســازی معابر 
فقط برعهده بهزیســتی نیست و باید دستگاه های مختلف همراهی داشته باشند.

گوهردهی از خیران خواســت تا در تهیه و تأمین ویلچر برقی به جامعه هدف نیز 
کمک کنند و گفت: خوشــبختانه امروز هیچ فرد پشت نوبت برای کاشت حلزون 
در استان نداریم و ساالنه ۱۳۰ نفر در حوزه مرتبط از ما خدمات دریافت می کنند.
مدیرکل بهزیستی مازندران به تالش و اقدامات در حوزه تأمین مسکن اشاره کرد و 
گفت: در ساری پیگیر دو قطعه زمین برای ساخت مسکن جامعه هدف هستیم.وی 
مناسب سازی خودروها را از دیگر نیازها ذکر کرد و گفت: تسهیالتی برای اجرای 
این طرح درنظر گرفته شــد و طی سال جاری بیش از ۳۰۰ مورد مناسب سازی 
خودرو و مسکن در استان صورت گرفته است.درحالی جامعه معلوالن و توانخواه با 
چالش های متعددی روبرو هستند به نظر می رسد اراده جمعی برای حل نیازهای 
آنان وجود ندارد و همه نگاه ها به طرح جامع حمایت از معلوالن دوخته شده است.

یادگار قرن چهارم را دریابید

ترمیم غیراصولی بالی جان میل رادکان کردکوی

تیشه به ریشه نقش جهان به بهانه تغییر دکوراسیون

وعده ها همچنان باقی است

پای معلوالن مازندران به شهر نمی رسد

رئیس اداره حفاظت حیات وحش استان تهران تاکید کرد
تاثیر منفی آلودگی هوا بر حیات وحش

رئیس اداره حفاظت و مدیریت حیات وحش، تاریخ طبیعی و ذخائر ژنتیکی 
تهران ضمن اشــاره به تاثیرات منفی آلودگی هوا بر حیات وحش گفت: شرایط 
آب و هوایی برای ادامه سرشــماری زمستانه مناسب نیست و منتظر بهتر شدن 
شرایط هســتیم.به گزارش ایســنا، اواخر آبان ماه بود که محمد کرمی از آغاز 
سرشــماری حیات وحش استان تهران با هدف بررسی پویایی جمعیت گونه ها، 
نســبت جنســیتی و میزان زاد و ولد همچنین وضعیت زیستگاه ها خبر داد اما 
به گفته او به علت شــرایط نامســاعد جوی این کار تاکنون تنها در یک منطقه 
انجام شــده است.محمد کرمی - رئیس اداره حفاظت و مدیریت حیات وحش، 
تاریخ طبیعی و ذخائر ژنتیکی اســتان تهران در گفت و گو با ایسنا اضافه کرد: 
چندهفته ای از شروع سرشــماری در بخش هایی از قسمت های محافظت شده 
البرز مرکزی که در تهران قرار دارد شــامل ارتفاعات شمشــک و دربندســر و 
قســمت های شمالی شــمیرانات  می گذرد ولی با توجه به تغییر وضعیت آب و 
هوایی، شرایط برای ادامه سرشماری حیات وحش سایر مناطقه مناسب نیست 

و منتظر بهبود شرایط هستیم.
وی افزود: یکی از شــرایط الزم برای سرشماری کاهش دما است تا گله های 
نر و ماده در کنار هم قرار گیرند و بتوانیم سرشماری درستی انجام دهیم.رئیس 
اداره حفاظت و مدیریت حیات وحش استان تهران درباره حیواناتی که درمناطق 
مختلف سرشماری می شوند، اظهارکرد: حیواناتی همچون کل و بز وحشی، قوچ 
و میش وحشــی، آهو و جبیر سرشماری می شوند. در مناطق کوهستانی بیشتر 
قوچ و میش و کل و بز و در قسمت های دشتی یعنی قسمت های جنوبی استان 
تهران مانند ورامین یا منطقه ســرخه حصار بیشــتر آهو و قسمت های کویری 
هم  جبیر سرشــماری می شود.وی درباره سرشــماری گونه هایی مانند پلنگ 
توضیح داد: حیواناتی همچون پلنگ معموال سرشــماری نمی شــوند و معموال 
طبق مشــاهدات و آثار و عالیــم برجا مانده از حیوان می توان تشــخیص داد 
که آن گونه جانوری در آن منطقه وجود دارد یا نه و به چه تعدادی هســتند؟ 

سرشماری این گونه ها با سرشماری علفخواران بزرگ جثه متفاوت است.
رئیــس اداره حفاظت و مدیریت حیات وحش اســتان تهــران درباره تاثیر 
آلودگی هوا بر سرشــماری حیات وحــش و زاد و ولد حیوانات گفت: در زمینه 
سرشــماری ممکن اســت که آلودگی هوا میزان دید ما را کاهش دهد چرا که 
شیوه سرشماری مشاهده مستقیم است و همکاران محیط زیست در گروه های 
دو یا ســه نفره، مســیرهای سرشــماری را طی می کنند و هــر گونه ای را که 
مشاهده کنند، در فرم های مربوطه یادداشت می کنند.کرمی در پایان اظهارکرد: 
تاثیر آلودگی هوا بر زاد و ولد حیات وحش نیاز به بررســی های کارشناســی و 
دانشــگاهی دارد. مطالعات دانشگاهی درباره تاثیر آلودگی هوا بر انسان ها انجام 
شــده و نتایجی هم به دست آمده اســت ولی چنین مطالعاتی در زمینه حیات 
وحش صورت نگرفته است البته به طور قطع بر شرایط زیستی ها آن ها هم تاثیر 

منفی می گذارد.

تمرکز ویژه بنیاد برکت
 بر محرومیت زدایی از کارون

 مدیرعامل بنیاد برکت ســتاد اجرایی فرمان امام از اجرای ۶۰ پروژه عمرانی 
و ۵۰۰ طرح اشتغال در شهرستان کارون تا پایان سال خبر داد.محمد ترکمانه 
در حاشیه سفر به استان خوزستان و بازدید از مناطق محروم این استان ضمن 
بیان این مطلب افزود: با توجه به کمبود و محدودیت زیرساخت ها در شهرستان 
کارون، ۶۰ پروژه عمرانی و زیربنایی در حوزه های توســعه آب رسانی، ساخت و 
تکمیل مراکز بهداشــتی و درمانی، احداث و توســعه مدارس و ســاخت مراکز 
فرهنگی و مذهبی در این شهرســتان و روســتاهای توابع آن اجرا می شود.وی 
از راه اندازی این پروژه های عمرانی تا پایان ســال خبر داد و گفت: بنیاد برکت 
۲۰۰ میلیارد ریال برای این منظور اختصاص داده است.مدیرعامل بنیاد برکت 
تاکید کرد: با راه اندازی دفتر پیشــرفت و آبادانی بنیاد برکت در کارون، تمرکز 
ویژه ای بر محرومیت زدایی از مناطق کم برخوردار و روســتایی این شهرســتان 
شــده اســت.   ترکمانه با اشــاره به وجود مشکل معیشت و اشــتغال ناپایدار 
در شهرســتان کارون اظهار داشــت: تا پایان امســال ۴۵۰ طرح اشتغال زایی 
اجتماع محور در ۳۰ روســتای کارون اجرا می شود که باعث ایجاد فرصت های 
کســب وکار برای یک هزار و ۵۰۰ نفر خواهد شــد. به گفتــه مدیرعامل بنیاد 
برکــت، این بنیاد همچنین راه اندازی ۵۰ طرح اشــتغال را در حوزه کســب و 
کارهای خانوادگی در شهرســتان کارون در دستور کار دارد.وی با اشاره به ارائه 
تسهیالت به طرح های متوســط و بزرگ صنعتی در منطقه کارون خاطرنشان 
کرد: ۵۰۰ میلیارد ریال تســهیالت به طرح های بنگاه محور برای فعال ســازی 
کسب و کارها پرداخت می شود.ترکمانه ادامه داد: مشاغل ایجاد شده در منطقه 
کارون با توجه به اســتعدادها و قابلیت های منطقــه ای، در حوزه های پرورش 
ماهی، عمل آوری و بســته بندی آبزیان، کشت گیاهان دارویی، بسته بندی خرما 
و محصوالت مربوط به پرورش گاومیش اســت.مدیرعامل بنیاد برکت در ادامه 
از بررســی طرح های آبزی پروری در منطقــه آزادگان کارون خبر داد و گفت: 
ظرفیت مناســبی بــرای آبزی پروری در این منطقه وجــود دارد و بنیاد برکت 
برای ورود و اعطای تســهیالت در این زمینه اعالم آمادگی می کند.الزم به ذکر 
است، شهرســتان کارون در جنوب شرقی اهواز واقع شده و کوت عبداهلل مرکز 
این شهر است. جمعیت شهرستان کارون تا ۱۸۵ هزار نفر تخمین زده می شود.

گفتنی اســت، بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام تا به امروز ۲۸ هزار و ۵۹۱ 
طرح را در حوزه های توانمندســازی اقتصادی، امور زیربنایی، فرهنگی، سالمت 
و ســایر خدمات با حجم سرمایه گذاری ۲۶ هزار و ۵۴ میلیارد ریال در مناطق 
محروم و روستایی استان خوزستان به بهره برداری رسانده یا در دست اجرا دارد.

آغاز فصل جدید ساماندهی سنگ های تاریخی
 در تخت جمشید

مدیــر پایگاه میراث جهانی تخت جمشــید از آغاز فصل جدید ســاماندهی 
ســنگ های تاریخی موجــود در محوطه این میراث جهانی خبــر داد و یادآور 
شــد که این ســنگ ها مربوط به درگاه و ستون ها بوده و عمدتا منقوش است و 
از پیکــره بنا جدا و در فضای باز پراکنده شــده اند.به گزارش ایلنا حمید فدایی 
تعداد این قطعه ســنگ ها را بســیار زیاد اعالم و اضافه کــرد: با توجه به اینکه 
این قطعات ســنگ به طور مستقیم روی خاک قرار گرفته، سرما، باران و رشد 
گیاهان آســیب زیادی به آن ها وارد می کند، لذا در قالب طرح ســاماندهی در 
زمینه مســتندنگاری و شناســنامه دار نمودن هر قطعه ســنگ و سپس انتقال 
قطعات ســنگ به مخازن سرپوشیده تخت جمشــید نیز تصمیم گیری و اقدام 
شد.فدایی خاطرنشان کرد: فعالیت ساماندهی سنگ ها از اواخر سال ۱۳۹۷ آغاز 
شــد و تاکنون حدود ۳۶۰۰ قطعه سنگ، ثبت و مستندنگاری شده و به داخل 

فضاهای انبار انتقال یافته است.
او دســتاورد این طرح را عــالوه بر ثبت و حفاظت از قطعات ســنگ، بهره 
برداری در زمینه مرمت تخت جمشــید دانست و گفت: با انتقال قطعات سنگ 
جدا شــده از بناها و کاخ ها به داخل مخازن، امکان مستندنگاری، طبقه بندی 
و ســاماندهی قطعات ســنگ و در نتیجه ایجاد بانک اطالعاتی نیز فراهم آمده 
اســت و از داده های این بانک برای پاره یابی قطعات و همچنین نصب در محل 
اصلی و اولیه در کاخ های تخت جمشــید اســتفاده خواهد شــد.فدایی افزود: 
موضوع ســاماندهی قطعات ســنگ یکی از مهمترین پروژه های پایگاه میراث 
جهانی تخت جمشــید بوده که در دو ســاله اخیر و با وجــود همه گیری کرونا 
به نحو مناســبی پیشرفت داشته و نتایج درخشــان آن در نجات بخشی و ثبت 
و ضبط این قطعات ارزشــمند تاریخی باعث توســعه این پروژه و برنامه ریزی 
تداوم آن طی ماه ها باقیمانده از امســال و ســال آینده شده است.یونس زارع؛ 
یکی از کارشناســان باستان شناس و از مسئوالن اجرایی این طرح نیز گفت: در 
فرآیند ساماندهی قطعات سنگ، موقعیت مکانی و حاضر آن ها قبل از جابجایی 
مشــخص می گردد. این توضیحات به همراه مشخصاتی همچون ابعاد و اندازه، 
وزن قطعه ســنگ، توضیحات نقش و ... در جداول مربوطه تکمیل و تصاویری 
از وجوه مختلف سنگ به هر شناسنامه افزوده می گردد. فهیمه همایون؛ دیگر 
کارشناســان با اشاره به مراحل مختلف بررســی و ارزیابی طرح مذکور، گفت: 
به طور معمول بر روی هر قطعه از ســنگ بر اســاس مکانی که می توانســته 
بدان متعلق باشــد اعم از پایه ســتون، قلمه ستون، سر ستون، پلکان ها و دیگر 
مولفه های الزم نیز بررســی و ارزیابی می شــود و بر این اســاس طبقه بندی 
قطعات سنگ ها نیز در این مرحله از ساماندهی به انجام می رسد.همایون افزود: 
در طول مدت ســاماندهی تاکنون قطعاتی نیز ثبت شدند که قابلیت وصالی به 
یکدیگر و مرمت آن ها وجود داشت و پس از پاره یابی این قطعات، پیگیری الزم 
در زمینه مرمت آن ها از طریق واحد مرمت انجام شــده و همچنین قطعاتی از 
ســنگ ها که امکان وصالی و اتصال آن ها به محل اولیه آن ها در کاخ های تخت 

جمشید وجود دارد نیز در حال پیگیری است.

اخبار کوتاه

بوشهر، شهر هوشمند می شود
شــهردار بندر بوشــهر گفت: پروژه شهر هوشمند بوشــهر به عنوان یکی از 
پروژه های اولویت دار در شــهرداری این بندر دنبال می شود.حسین حیدری در 
نشســت بررسی پروژه شهر هوشــمند با حضور کارشناسان شرکت مگفا اظهار 
کرد: طرح هوشمندســازی یکی از برنامه هایی است که در شورای اسالمی شهر 
بوشــهر اعالم شده و به عنوان برنامه های هدف شهرداری بندر بوشهر با جدیت 
دنبال می شود.وی بیان کرد: برای تحقق نظم و انضباط اداری، مالی و مدیریت 
شــهری در بخش های مختلفی چون حمل و نقل باید موضوع هوشمندســازی 
مورد توجه قرار گیرد.حیدری ادامه داد: هوشمندسازی یک سری الزامات دارد 
که باید در کارگروهی تخصصی آنالیز و به شــهرداری بندر بوشهر اعالم شود تا 
با بررســی وضع موجود چشم اندازهای پیش روی این پروژه مشخص شود.وی 
گفت: طرح هوشمندســازی شهر بوشهر باید هر چه سریع تر نهایی شود چراکه 
این موضوع به پیشبرد اهداف مدیریت شهری نیز کمک شایانی می کند.حیدری 
ادامه داد: طرح شــهر هوشمند در بخش نیروی انسانی و مالی بسیار مهم است 
برای رســیدن به نظم در این حوزه ها و تحقــق رهنمودهای رهبر مهم انقالب 
در راستای فسادستیزی نیز کمک می کند.وی در بخش دیگری از صحبت های 
خود اظهار کرد: در شهر بوشهر آمار فوتی ها باال است که در این راستا شهرداری 
بــرای کاهش این آمار نصب دوربین های کنترل ســرعت در نقاط پرتردد مورد 

توجه قرار گرفته و باید عملیاتی شود.

آگهی موضوع ماده 10 و 12 قانون و ماده 8 آیین نامه اجرایی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات  مورخ1398/8/25  شماره139860301079001747  رای  باستناد  اینکه  به  نظر 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد وامالک تهرانپارس تصرفات مالکانه مفروزی آقای حیدر رحیمی اکبرپور 
فرزند حسن به شماره شناسنامه 9655 شماره ملی 5029486089 صادره از همدان بعنوان شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در 
آن به مساحت61/36  متر مربع قسمتی از پالک ثبتی 13334 فرعی از88- اصلی واقع در بخش 11 تهران از مالکیت رسمی بنیاد شهید 
انقالب اسالمی بر اساس گزارش کارشناسان و مدارک ابرازی مورد تایید قرار گرفته است لذا به علت عدم دسترسی متصرف به مالک و 
یا مالکین مشاعی و مفروزی و سایر ذوی الحقوق مراتب در اجرای ماده 10 و12 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی و ماده 8 آیین نامه اجرایی آن در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود لذا در صورتیکه شخص یا اشخاصی نسبت به 
صدور سند مالکیت به نام متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند ظرف دو ماه از تاریخ انتشار اولین اگهی اعتراض خود را اعالم و رسید 
آن دریافت نمایند تا معترض به دادگاه صالحه هدایت گردد که در این صورت اقدامات ثبت منوط به ارایه حکم قطعی از مراجع محترم 
قضایی خواهد بود در غیر اینصورت اداره ثبت ب راساس رای صادره از هیات حل اختالف عملیات ثبتی صدور سند مالیکت را ادامه خواهد 

داد معذلک صدور سند مالکیت جدید مانع از مراجعه متضرر  معترض به دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول 1400/8/29  تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/9/14

14003 رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تهرانپارس
آگهی تغییرات شرکت صنایع زنجیره شیمی سهامی خاص به شماره ثبت 99534 و شناسه ملی 10101435233   

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1400/06/07 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب 
ملی  به شناسه  امین  اصالح گستران  موسسه حسابرسی  رسید.  تصویب  به  به1399/12/30  منتهی  مالی  زیان سال  و  سود 
برای  البدل  بازرس علی  به سمت  ملی 0793370590  کد  به  پریوش حقیقی  اصلی وخانم  بازرس  به سمت   10103751788
مدت یکسال تعیین گردیدند. آقای حسین اشعری به شماره ملی 1754407773 به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره 
وآقای محمدحسین اشعری به شماره ملی 0384047645 به سمت رییس هیات مدیره و آقای مهدی اشعری به شماره ملی 
1754941281 به سمت نایب رییس هیات مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. 4 کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از 
قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها، با امضای مدیرعامل و یکی از اعضا هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و یا امضای 
رییس هیات مدیره با یکی از اعضا هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر و نافذ است و اوراق عادی و مکاتبات اداری، 

با امضای مدیرعامل یا رییس هیات مدیره هر یک به تنهایی با مهر شرکت معتبر و نافذ است.
 سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1235002(

آگهی تغییرات شرکت گروه سامان پایا ایده سهامی خاص به شماره ثبت 402806 و شناسه ملی 10320530217  
 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1399/05/09 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقایان مصطفی 
اجلی ش.ملی 4284411284 ومحمودرضا رضائی طارمسری ش.ملی 2593379138 بترتیب بعنوان بازرسین اصلی و علی 

البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی 1398 بتصویب رسید. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1234989(


