شهرستانها

چهارشنبه  2آذر  28 -1401ربی عالثانی  23 - 1444نوامبر  - 2022سال بیستو یکم  -شماره 5863
ویژه

تاالبها قربانی صنایع آببر میشوند

تیغ پتروشیمی بر گلوی تاالب شادگان

تاالب شادگان که شاید این روزها حال و روز خوشی ندارد
و قصه پر غصه آن از وقتی شــروع شــد کــه پای نفت به
سرنوشت آن باز شــده و در باالدست این تاالب با احداث
«ســد مارون یک» میزان حقآبه تاالب شادگان نیز کمتر
شد.
این در حالی اســت که نــام تاالب شــادگان مثل تاالب
هورالعظیم در فهرســت قرمز تاالبهای در معرض خطر
نابودی و خروج از کنوانسیون تاالبها (کنوانسیون رامسر)
قــرار دارد؛ از طرفــی احداث فوالد شــادگان در حریم و
محدوده تاالب شــادگان عامل دیگری در به شماره افتادن
نفس تاالب بوده و از طرفــی دیگر هم کاهش قابل توجه
بارندگیها ،خشکسالی ،تغییر اقلیم (افزایش گرمای زمین
و میــزان تبخیر آب) و بحران کم آبی نیز باعث تســریع و
تشدید خشکی تاالب شادگان شده است.
بــه گزارش خبرگــزاری مهر،ایــن روزها هــم پای طرح
پتروپاالیش به فهرســت بلندباالی متجــاوزان به حریم و
محدوده تاالب نگونبخت شــادگان باز شــده است؛ یعنی
برنامهریزی شــده تا پتروشــیمی به عنوان یکی از صنایع
آببر در محدوده تاالب شادگان کلنگزنی و احداث شود.
از آنجایی که پتروشیمی جزو صنایع آببر و آالینده است،
میتوان حدس زد چه فجایع زیستمحیطی بدی در آینده
رخ میدهد؛ همچنین اینکه چه آثار منفی و مخربی برای
سالمتی شادگانیها به وجود میآید.
نواختن زنگ خطر برای آینده تاالب شادگان
یک فعال محیط زیست خوزستانی در گفتوگو با خبرنگار
مهر میگوید :تاالب شــادگان در حال حاضر مشــکالت
فراوانــی دارد کــه مهمترین آن تأمین نشــدن و رعایت
نشــدن حقآبه زیســتی تاالب به دالیل مختلف است؛ در
شرایط تغییرات اقلیمی و گرمایش زمین هستیم که برخی
سالها کمبود بارشها بسیار شدید و در برخی سالها نیز
بارندگیها خوب اســت ولی به دلیل سدهای متعددی که
در مسیر تاالب وجود دارد ،این حقآبه تأمین نمیشود.
کرامت حافظی ادامه میدهد« :سد مارون یک» در سالیان
اخیر در باالدست تاالب شادگان کشاورزی را توسعه داده و
آب کمتر به سمت تاالب شادگان سرازیر میشود؛ ساخت
یک سری سدهای جدید از جمله مارون دو (آبریز) هم در
استان کهگیلویه و بویراحمد در حال پیگیری است.
او با اشاره به اینکه ســاخت سدهای جدید میتواند برای
تاالب شــادگان مخاطراتی را داشــته باشد ،بیان میکند:
مهمتریــن مخاطره برای تاالب شــادگان این اســت که
اولویــت قانونی حقآبه زیســتی آنکه مقــدم بر صنعت و
کشاورزی است ،رعایت نمیشود؛ شادگان و بهبهان اراضی
کشاورزی دارند و اراضی منطقه دهدشت استان کهگیلویه
و بویراحمد هم در حال افزایش اســت ،همه این آبهایی
پیشبینی شــده برای استفاده در این کشاورزیها حقآبه
تاالب محسوب میشود.
این فعال محیط زیست خوزستانی با اشاره به اینکه آینده
تاالب شــادگان در مخاطره اســت ،یادآور میشود :طبق
اولویت قانونی حقآبه تاالب بعد از شــرب باید تأمین شود
ولی اشکال بزرگی که در تاالب شادگان در سالهای اخیر
ایجاد شده شروع فعالیت صنایع فوالد است؛ فوالد شادگان
از حقآبه این تاالب بهرهمند میشود.

حافظی ادامه میدهد :در مسیر تاالب شادگان کشت دائم
نخلداری هم وجود دارد که بر اســاس قانون کشــاورزی
تأمین حقآبه کشت دائم و درختان بر زراعت فصلی مقدم
اســت ولی در طول مسیر این آب برداشت شده و شادگان
وضعیت بسیار بدی دارد؛ از سوی دیگر اینکه صید و شکار
در این تاالب بینالمللی و مهم بسیار زیاد انجام میشود و
گزارشهای برخورد با شکارچیان ،صیادان و کسانی که با
برق ماهیگیری میکنند ،بسیار کم صورت میگیرد.
تاالب محلی برای صنعت آببر نیست
او با اشــاره به مشکالت فراوان در شادگان میگوید :تاالب
شــادگان در همین حالت فعلی هم یک شرایط اسفناک و
فاجعهبــاری دارد ،مثل بیماری که نیازمند اقدامات ویژه و
مراقبتهای آی .ســی.یو است؛ در این شرایط بار سنگین
مخرب و آالینده دیگر مثل پتروشــیمی یا پتروپاالیش هم
اگر به آن افزوده شود ،واقعاً فاجعه است.
فعال محیط زیســت خوزســتانی بیان میکند :آثار شوم
حضــور نفت و صنایع آن در تــاالب هورالعظیم به وضوح
دیده شد که با جادهسازی و شرایط ایجاد شده نفس تاالب
را گرفتهاند؛ اگر این وضعیت برای تاالب شادگان هم ایجاد
شود بی شک وضعیت فاجعهبار خواهد بود.
حافظی با اشــاره به اینکه عمده پسابها به تاالب شادگان
سرازیر میشــود ،اضافه میکند :در تاالب شادگان عالوه
بر این مشکالت ،شــاهد حضور گونه مهاجم ماهی تیالپیا
هم هســتیم که توســط وزارت جهاد کشاورزی و شیالت
در تاالب رهاسازی شدند؛ بنابراین همه اقداماتی که برای
نابودی یک سرزمین و اقلیم باید انجام شود در دستور کار
تاالب شادگان قرار گرفته است.
او با گالیه از اینکه آینده بســیار شــومی در انتظار تاالب
شــادگان اســت ،عنوان میکنــد :در صورت تأســیس
پتروشــیمی در شهرســتان شادگان بی شــک تاالب آن
چشمانداز تاریکی پیدا میکند و محیط زیست باید از انجام
ایــن کار جلوگیری کند؛ این همه جا برای تأســیس این
صنعت وجود دارد ،اص ً
ال نیازی به ســاخت آن در شادگان

نیست.
این فعال محیط زیست خوزستانی تأکید میکند :بر اساس
مصوبه جدید وزارت نیرو ،تأمین آب برای صنایع آببر باید
از دریا انجام شــود ،لذا این مکان اص ً
ال جانمایی صحیحی
برای صنعت آببر پتروشــیمی نیســت؛ تاالب شــادگان
متصل به خورها اســت ولی ایــن باریکههای گلی خیلی
زود آلوده میشوند ،پس اص ً
ال مکان مناسبی برای افزایش
پاالیشگاهها نیست.
حافظی با اشــاره به اینکه اگر کشور نیاز به توسعه صنایع
پاالیشــگاهی دارد باید در مناطقی نزدیک دریاهای آزاد و
ســواحل بعد از تنگه هرمز و نزدیک به دریای عمان انجام
شود ،میگوید :استقرار صنایع آببر باید نزدیک دریا باشد
ولی در منطقه خوزســتان صنایع بسیاری مستقر شدهاند؛
صنعت پتروشــیمی در شهرستان ماهشهر هم وجود دارد
که بخشی از تاالب شادگان به سمت این شهرستان سرازیر
شده است.
مرگ ماهیان در ماهشهر
او میافزاید :امســال شاهد آلودگی آب و تلفات ماهیان به
صورت فراوان در ماهشــهر بودیم؛ این نشــاندهنده نبود
ظرفیت منطقه برای تأســیس پاالیشــگاه ،پتروشیمی یا
هرگونه صنایع آالینده هوا و آب است.
فعال محیط زیســت خوزستانی اظهار میکند :در روزهای
گذشــته با اولین بارشهــا در خوزســتان تنگی نفس را
داشــتیم که به نظر میرسد عالوه بر ریزگردها نیز موضوع
آلودگیهای شیمیایی صنایع نفتی یا پتروشیمی هم مطرح
باشــد؛ البته بعد از گذشــت بیش از  ۱۰سال هنوز دلیل
واقعی این موضوع مشخص نشده است.
حافظی تأکید میکند :جانمایی فعلی تأسیس پتروپاالیش
در شهرستان شادگان هیچ عقالنیتی ندارد و از نظر محیط
زیستی مورد تأیید نیست؛ ســازمان محیط زیست باید با
قاطعیت جلوی این اقدام را بگیرد ،همانطور که در شــمال
کشور از استقرار پتروشیمی جلوگیری کرد.
او با اشــاره به اینکه محیط زیست اصل و هر اقدام دیگری

فغان مادر پلهای تاریخی از کمبود اعتبار
بیش از ســه سال از وقوع سیالب میگذرد و همچنان «کشکان» به عنوان مادر
پلهای تاریخی ایران به دلیل کمبود اعتبار مرمت ،در هراس و خطر وقوع سیالبی
دیگر است .به گزارش خبرگزاری مهر ،آثار تاریخی و بناهای کهن لرستان از گزند
سیل مهیب  ،۹۸در امان نماندند و خسارات متعددی به بناهای تاریخی از پلهای
هزار ساله گرفته تا خانههای تاریخی وارد شد.
پیکر نیمه جان بناهای تاریخی در هراس سیالبی دیگر
در مجموع بیش از  ۱۰۰بنای تاریخی لرســتان تحت تأثیر سیالب قرار گرفتند
و آســیبهایی به آنها وارد شــد که نیازمند به مرمت و استحکام بخشی اساسی
هستند.
بیشترین خسارت سیالب متوجه بسترها ،پایهها و اتصال بستر و پایهها در پلهای
تاریخی لرســتان بود به طوری که یکی از پایههای پل تاریخی «کشکان» در آب
غوطه ور شــد و آب آن را با خود برد و به پل پایین دستی برخورد کرد و موجب
خسارت به پل این هم شد و پایه اصلی آن  ۱۳درجه کج شد.
اما همچنان بناهای تاریخی لرســتان بعد از وقوع سیالب ،حالشان ناخوش است،
پلهای تاریخی ،خانههای تاریخی و … در وضعیت بدی به ســر میبرند ،هنوز
کار مرمت این بناهای تاریخی بعد از ســیالب به طور کامل انجام نشده و این در
حالیســت که با بارانی دیگر در فصل بارندگیها باید منتظر اتفاقات ناگوار برای
پیکر نیمه جان این بناهای تاریخی لرستان باشیم.
نیاز  ۳میلیاردی برای رفع خطر از پل تاریخی «کشکان»
عطا حســن پور مدیرکل میراث فرهنگی ،گردشــگری و صنایع دستی لرستان
در این رابطه با مهر اظهار داشــت :در راستای حفاظت از پل تاریخی و ارزشمند
«کشکان» فصل سوم مرمت و استحکام بخشی آن انجام شد.
وی ،عنوان کرد :پل تاریخی «کشکان» به عنوان مادر پلهای تاریخی ایران یکی
از بناهای ارزشمند دوره ساسانیان به شمار میرود و حفاظت از آن در اولویت این
اداره کل قرار دارد که در این راســتا ،اجرای هزار متر مکعب استحکام بخشی در
بستر پل بر اساس اصول و منشور بین المللی صورت گرفته است .مدیرکل میراث
فرهنگی ،گردشــگری و صنایع دستی لرستان با بیان اینکه برای اجرای عملیات
اســتحکام بخشی پل تاریخی کشکان امسال  ۱۰میلیارد ریال اعتبار هزینه شده
بیان داشت :تمام مرمت صورت گرفته به صورت برگشت پذیر انجام شده است.

مادر پلهای تاریخی ایران را دریابید
بنا بر این گزارش ،پل «کشــکان» دارای پایههایی به مساحت بیش از  ۲۰۰متر و
ارتفاع بلندی بهاندازه یک ســاختمان  ۱۲طبقه است که مساحت پایهها و ارتفاع
پل «کشــکان» در هیچ پلی در دنیا وجود ندارد .پل تاریخی «کشکان» در بخش
چگنی بر روی رودخانهای به همین نام و در مســیر راه باستانی «شاپور خواست»
به «طرهان» احداث شــده و در متون تاریخی از آن بهعنوان «کژکی» یادشــده
است .باستان شناسان به پل «کشکان» لقب مادر پلهای تاریخی ایران را دادهاند؛
این پل طوالنیترین و عظیمترین پل در ایران محســوب میشود و طول آن ۳۲۵
متر و ارتفاع آن نیز  ۱۵متر بوده و از سنگهای بسیار حجیم و تراشخورده برای
ساخت آن استفادهشده است .کتیبه پل تاریخی «کشکان» حدود یک قرن پیش
از بدنه این پل سقوط کرده و هماکنون در قلعه «فلک االفالک» خرمآباد در حال
نگهداری است؛ اما اداره کل میراث فرهنگی لرستان با توجه به نسخه اصلی کتیبه
پل «کشــکان» ،کتیبهای که از جنس خود ســنگهای این پل تاریخی بوده را
بهصورت کپی ساخته و بر روی پل نصبکرده است .مواد و مصالح این بنای سترگ
از ســنگ ،گچ و آجر تشکیلشده اســت و در کنار این پل بقایای سه پل دیگر از
دورههای گذشته وجود دارد که با مشخصات پلهای ساسانی قابلمقایسه هستند.
پل تاریخی کشکان با شماره  ۳۵۵در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید است.

دلفینها در معرض مرگ دستهجمعی

تورهای کاسه ای ،نامرئی و گوش گیر خطرناکترین ادوات صیادی برای پستانداران
دریایی همچون دلفینها هســتند که متاســفانه از همگی آنهــا برای فعالیتهای
صیــد و صیادی در اطراف (جزیره قشــم و هنگام) به اشــکال قانونی و غیرقانونی
اســتفاده میشــود ،با توجه به حضور دائم و حالت تحرک دلفینها در این مناطق
آنها در خطرند .به گزارش ایرنا ،پستانداران دریایی از مهمترین گونههای دریایی به
شــمار میروند و در زنجیرههای غذایی دریاها و اقیانوسها از نقش بسیار ارزشمند
اکولوژیک برخوردارند .آنها خون گرم بوده و همانند پســتانداران خشــکی با شش
تنفس میکنند .این گروه از جانوران در طول زمان دســتخوش تغییرات عمده ای
شــده و ســازگاریهای ویژه ای یافته اند تا بتوانند در آب زندگی کنند .به لحاظ
خصوصیات ظاهری ،در پســتانداران دریایی باله عقبــی از بین رفته و بالهها برای
رانش آنها در آب ســازگاری پیدا کردهاند .به عالوه شــکل بدن برای کارایی هیدرو

دینامیــک طوری تغییر کرده که بدن کمترین مقاومت را در برابر آب میکند .الیه
ضخیم چربی زیر پوست از سازشهایی هستند که در حفظ دمای بدن به آنها کمک
میکند .پســتانداران دریایی دارای  ۱۳۰گونه متعلق به ســه راسته آب بازسانان،
گاو دریایی ســانان و گوشت خوارسانان هستند .از این سه راسته ،راسته آخر یعنی
گوشتخوارســانان که شامل گراز دریایی و فکهای دریایی هستند در خلیج فارس
وجود ندارند .خلیج فارس و دریای عمان یکی از زیستگاههای پستانداران دریایی در
دنیا است .این منطقه از جنبههای گوناگون دارای ویژگیهای متمایزی در مقایسه
با ســایر مناطق آبی جهان است .ایران با داشتن حدود  ۲۰هزار و  ۵۰کیلومتر خط
ساحلی در منطقه خلیج فارس و  ۶۳۷کیلومتر در دریای عمان ،بیشترین طول خط
ساحلی را در شمال خلیج فارس به خود اختصاص داده است .تاکنون چهار خانواده
از  ۱۷گونه راســته آب بازان(نهنگ ،دلفین و پورپویز) در آبهای ســاحل جنوب
ایران(خلیج فارس و دریای عمان) ثبت شــده است که نهنگ آبی با طول حداکثر
 ۳۳متر که به صورت عبوری در آبهای قشم دیده شده بزرگترین و پورپویز بی باله
با طول حداکثر  ۲متر که در ژئوســایت جنگل حرا دیده میشود ،کوچکترین آب
بازســانان منطقه است .در سواحل حدفاصل جزیره قشم و جزیره هنگام به واسطه
غنی بودن زیســتگاه و میزان باالی تولید اولیه و همچنین پناهگاه امنی که در اثر
نحوه قرارگیری این  ۲جزیره به وجود آمده ،موجب شکل گیری اکوسیستم ویژه ای
در این منطقه شده و گونههای با ارزش و مهمی مانند انواع پستانداران دریایی ،الک
پشــتهای دریایی و انواع ماهیان زینتی و شیالتی به صورت دائم و مهاجر در این
منطقه دیده میشوند .ویژگی دیگر این منطقه تنوع و فراوانی بسیار باالی بی مهره
گان دریایی است که با قرار گرفتن در مراحل ابتدایی زنجیره غذایی باعث غنای این
اکوسیستم شده و محیطی غنی برای آبزیان بزرگتر از جمله دلفینها که در مراحل
بعدی زنجیره قرار دارند ،به وجود آورده است.
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فرع اســت ،بیان میکند :فعالیتهای اقتصادی و عمرانی
شاید عوارض مختلفی داشته باشند ولی محیط زیست یک
مســئله ثابت و اصل محسوب میشــود و همه پروژههای
عمرانی و دیگر اقدامات فرع بر محیطزیست هستند؛ باید
موضوع محیط زیســت را با هویت و محکم پیگیری کرد و
سازمان مربوطه باید با این موضوع (احداث پتروشیمی در
شادگان) مخالفت کند.
فعال محیط زیســت خوزستانی تشریح میکند :مردم هم
نباید فریب اشتغالزایی این طرحها را بخورند چون معموالً
نیروهای خود را از دیگر استانها آورده و فقط سرزمینها
را نابــود میکنند؛ معیشــت بومیها با ایــن اقدام از بین
مــیرود و هیچ دلیل عقالنی و منطقــی هم برای این کار
وجود ندارد.
احداث «سد مارون  »۲و رخداد بی آبی در تاالب شادگان
مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان نیز در گفتوگو
با خبرنگار مهر با اشــاره به مســاحت  ۴۲۲هزار هکتاری
تاالب شادگان در پاسخ به این سوال که «آیا به مرور زمان
از وســعت بخش دارای آب تاالب به واسطه خشکسالیها
کم شــده یا خیر؟» اظهار میکند :بلــه ،با توجه به دمای
هوای تابســتان و افزایش تبخیر هر ساله بخشی از تاالب
دچار تنش آبی میشــود اما در حال حاضر تاالب شادگان
شــرایط مطلوبی دارد و حدود  ۷۸درصــد آبدار و نمدار
است.
محمدجواد اشــرفی در خصوص زیستبوم جانوری تاالب
شادگان بیان میکند :در این تاالب از سه تیپ آبشیرین،
لب شــور و شــور جاندارانی مثل پرندگان ،پســتانداران،
ماهیها ،خزندگان و دوزیســتان وجــود دارد که پرندگان
بــا  ۱۸۴گونه جمعیت غالب تــاالب را به خود اختصاص
میدهند.
وی در خصوص تأثیرات ســد مارون و طرح فوالد شادگان
بر تاالب عنوان میکند :قاعدتاً با توجه به تأمین بیشترین
میزان آب تاالب از رودخانه جراحی در گذشــته و کاهش
دبی این رودخانه پس از احداث ســد مــارون ،منابع آبی
دیگر جایگزین آن شده و این رودخانه کارایی خود را برای
آبگیری تاالب در شــرایط عادی به غیر از سیالبی از دست
داده است؛ فوالد شادگان در ضلع جنوب شرقی تاالب واقع
شــده و با توجه به وزش باد غالب در صورت آالیندگی به
آن سمت و خارج از تاالب خواهد بود.
مدیرکل حفاظت محیطزیست خوزستان در پاسخ به این
ســوال که «برای اجرا یا اجرایی نشدن طرح پتروشیمی یا
همان پتروپاالیش در این تــاالب چه پیگیریهایی انجام
شده اســت؟» میگوید :گزارش ارزیابی پتروپاالیش برای
بررسی همه جانبه این طرح به خصوص اثرات آن بر تاالب
به دفتر ارزیابی ســازمان محیطزیست کشور ارسال شده
است.
اشــرفی در واکنش به تبعات زیستمحیطی سد در حال
احداث مارون دو بر تاالب شادگان هم میگوید :اواخر سال
گذشته نشســت کمیته ارزیابی سد مارون دو در سازمان
حفاظت محیطزیســت برگزار و مخالفت خود را با ساخت
این سد اعالم کردیم؛ این مخالفت در صورتجلسه هم قید
شده ولی سازمان حفاظت محیط زیست با ساخت این سد
موافقت ضمنی داشت.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کاشان گفت :زعفران کاران این شهرستان بیش
از  ۶۵۰کیلوگرم زعفران در مدت زمان دو ماه مهر و آبان برداشت کردند.
رضا مظلومی در گفتوگو با ایســنا ،اظهار کرد :متوسط برداشت زعفران از هر
هکتار شــش کیلوگرم بوده و  ۱۱۰هکتار از مزارع شهرستان کاشان زیر کشت
محصول زعفران قرار دارد.
وی افزود :زعفران دشــت کاشــان از نوع محصول مرغوب است به طوری که از
هر کیلوگرم گل زعفران  ۲.۵مثقال زعفران حاصل میشود و برداشت هر هکتار
زعفران زمینه اشتغال پنج نفر را فراهم کرده است.
مدیر جهاد کشــاورزی شهرستان کاشــان تصریح کرد :زعفران تولید شده در
شهرســتان کاشان در اســتانهای اصفهان ،قم و تهران عرضه میشود که در
صورت راهاندازی واحدهای فراوری و بســتهبندی این محصول ،کشت زعفران
میتواند به تجارتی پرسود برای فعاالن عرصه کشاورزی تبدیل شود.
مظلومی گفت :محدود بودن منابع آبی ،مهمترین عامل محدودکننده تولید در
بخش کشاورزی در منطقه کاشان است و با توجه به اینکه زعفران یک محصول
کم آب بر است ،توسعه کشت این محصول از افزایش قابل توجهی برخوردار شده
است و موجب افزایش درآمد بهرهبرداران میشود.
اقتصاد استان

راهکار بهبود ایرانگردی

یک اســتاد دانشگاه و کارشناس حوزه گردشــگری گفت :ایرانهراسی یکی از
موضوعاتی بوده که از دیرباز به عنوان بزرگترین چالشهای گردشــگری ایران
مطرح است و دشــمنان خارجی ما نیز همواره بر طبل ایرانهراسی میکوبند؛
اتفاقات و حوادث اخیر ایران باعث شده گردشگرانی که عالقه شدیدی برای سفر
به ایران داشتهاند ،به واسطه تبلیغات منفی از سفر به کشور ما خودداری کنند.
فرید جواهرزاده در گفتوگو با ایسنا با اشاره به مقوله امنیت در گردشگری اظهار
کرد :امنیت در گردشــگری جزو پراهمیتترین مقولههای این صنعت محسوب
میشود و اهمیت آن از خدماتی که در این صنعت ارائه میشود نیز بیشتر است.
وی اضافــه کرد :زمانی که به امنیــت در این صنعت میپردازیم ،منظور امنیت
در حوزه سیاســی نیست؛ بلکه میتواند امنیت غذایی ،بهداشتی ،روانی و  ...نیز
مد نظر باشــد .همانطور که در دوران کرونا تمام مشاغل از این بیماری آسیب
زیادی دیدند ،واضح اســت که امنیت گردشگران به لحاظ جانی و بهداشتی در
خطر بود و مشکالتی که در دوران کرونا داشتیم به این مقوله از امنیت صنعت
گردشگری مربوط میشود .وی گفت :گردشگر زمانی سفر میکند که امنیتش
پایدار و مقصدش امنیت داشته باشد .بسیاری از اوقات گردشگران به دنبال هتل
 ۵ستاره و لوکس نیستند و حاضرند در یک چادر و یا اقامتگاه بومگردی اقامت
داشته باشند ،به شرطی که امنیتشان تضمین شده باشد؛ در نتیجه امنیت یکی
از مقولههای توسعه گردشگری است.

ایران  ۴سال است که وضعیت امنیتی گردشگری
خوبی ندارد

رئیــس انجمن علمی طبیعتگردی ایــران ادامه داد :بــا اتفاقاتی که پیش از
کرونا در ایران داشــتیم نزدیک به  ۴سال اســت که ایران به لحاظ امنیتی در
حوزه گردشگری شــرایط خوبی ندارد .از ابتدای سال جاری شرایط امنیتی در
گردشــگری ایران به ســمت بهبود رفته بود و اقداماتی که دولت در خصوص
بازگشایی مرزهای بینالمللی و از سرگیری صدور ویزا انجام داد ،شرایطی را به
وجود آورد که در  ۶ماه نخست سال جاری وضعیت امنیتی گردشگری ایران رو
ب ه بهبود بود و تمام شاخصهای گردشگری شرایط بهتری را نسبت به سالهای
گذشته سپری میکرد .افزایش ضریب اشغال هتلها ،افزایش تورهای مسافرتی و
افزایش تعداد گردشگران ورودی به ایران گواه بهبود شرایط گردشگری ایران بود.
وی یادآور شد :در عین حال مصادف شدن پاییز امسال با میزبانی جامجهانی در
قطر ،ایران به عنوان یکی از مقاصدی بود که میتوانست گردشگر جذب کند اما
متاسفانه به دلیل برخی ناکارآمدیها و برنامهریزیهای اشتباه نتوانستیم از این
فرصت استفاده کنیم.

آگهی فقدان سند مالکیت

نظر به اینکه آقای محمد حسین خلیل نیا( مالک) اصالتا ضمن ارایه دو برگ استشهادیه مصدق به شماره ترتیب  17644و
 17643تاریخ  98/7/15تنظیمی دفتر اسناد رسمی  584تهران منضم به درخواست وارده شماره  1401/8/4 -024587با اعالم اینکه
به علت جابجایی اصل سند مالکیت شش دانگ یک دستگاه آپارتمان به مساحت  138/96متر مربع قطعه  2تفکیکی به شماره پالک
ثبتی  8109فرعی از 33اصلی واقع در بخش  11تهران بانضمام پارکینگ قطعه  7و انباری قطعه یک که ذیل ثبت  316385و 316387
صفحه  214و 217دفتر جلد 1629سند مالکیت به شماره چاپی  128853و  128854بنام خانم انسیه سادات کتابچی و زهراسادات
کتابچی بالسویه ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده سپس به موجب سند قطعی شماره  84/5/9 -9371دفترخانه  584تهران
تمامی شش دانگ به آقای احمد شهریاری رنجبر انتقال قطعی یافته و نامبرده نیز تمامی شش دانگ را برابر سند 84/6/9 -9507
دفترخانه  584تهران به آقای محمد حسین خلیل نیا انتقال قطعی داده و برابر سند رهنی شماره  84/6/9-9508دفترخانه 584تهران
در رهن بانک پارسیان قرار گرفته است مفقود شده است و از این اداره تقاضای صدور المثنی آنرا نموده است لذا بدینوسیله وفق ماده
 120آیین نامه قانون ثبت مورخه  80/11/8مراتب یک نوبت آگهی تا چنانچه شخص و یا اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی مدعی انجام
معامله نسبت به ملک مورد نظر می باشند که بدان اشاره نشده و اصل سند مالکیت یا سند معامله را در اختیار دارند ظرف ده روز از
تاریخ انتشار آگهی به این اداره مراجعه و ضمن اعالم اعتراض اصل اسناد مالکیت و یا سند معامله را ارائه و رسید و دریافت نمایند در
غیر اینصورت پس از سپری شدن مهلت مقرر المثنی سند مالکیت صادر وتسلیم خواهد گردید.
آگهی فقدان سند مالکیت
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نظر به اینکه خانم فاطمه صالح ابادی با تسلیم دو برگ استشهادیه محلی مصدق که تحت شماره  146499مورخ  1401/7/30دفتر اسناد
رسمی به شماره  910تهران ودرخواست به وارده شماره  140185601147017439مورخ  1401/7/30مدعی فقدان سند مالکیت ششدانگ
یک دستگاه آپارتمان به پالک ثبتی  5458فرعی از 365اصلی مفروز و مجزا شده از  935فرعی از اصلی مذکور قطعه  82در طبقه  4و
واقع در بخش  10ناحیه حوزه ثبت ملک زیبادشت تهران استان تهران به مساحت 76/1متر مربع که چهار متر و پنجاه و چهار دسیمتر مربع
آن بالکنهای شمالی و جنوبی است بانضمام انباری قطعه  82به مساحت 1/8متر مربع پارکینگ قطعه  82به مساحت 11متر مربع مشخصات
مالکیت مالکیت فاطمه /صالح آبادی فرزند غالمحسین شماره شناسنامه  508تاریخ تولد  1337/6/19صادره از همدان دارای شماره ملی
 3874561781با جز سهم  6از کل سهم  6بعنوان مالک شش دانگ عرصه واعیان با شماره مستند مالکیت  47127تاریخ 1401/4/12
دفترخانه اسناد رسمی شماره  910شهر تهران استان تهران موضوع سند مالکیت اصلی به شماره چاپی  823161سری ج سال  00با شماره
دفتر الکترونیکی  140120301147008047ثبت گردیده است سپس وی به علت سهل انگاری سند مالکیت خود را مفقود نموده ودر خواست
صدور سند مالکیت المثنی نموده است لذا مراتب باستناد ماده  120آئین نامه قانون ثبت فقط در یک نوبت در یک روزنامه کثیراالنتشار
همین روزنامه آگهی می شود تا چنانچه کسی ادعای انجام معامله نسبت به ملک مذکور و یا وجود اسناد مالکیت آن نزد خود را داشته
باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مهلت ده روز اعتراض خود را به انضمام اصل سند مالکیت به این اداره ارائه نماید تا مورد رسیدگی
قرار گیرد اصل سند مالکیت پس از مالحظه به ارائه دهنده اعاده خواهد شد و به اعتراض بدون ارایه اصل سند مالکیت ترتیب اثر داده
نخو شد در صورت عدم وصول واخواهی ظرف مهلت مقرر قانونی المثنی سند مالکیت پالک مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد.
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اداره کل ثبت اسناد وامالک استان تهران
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک لواسانات تهران
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره  140160301048000508مورخه  1401/7/20هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک لواسانات تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسن نمازی
به شناسنامه شماره  4914کد ملی  0036517658صادره تهران فرزند حسین در ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت  1932متر مربع
مفروز از  820فرعی ( باقیمانده) از  562فرعی از 36اصلی واقع در قریه کند سفلی لواسان کوچک بخش  11تهران حوزه ثبت ملک
لواسانات انتقال ملک از مالک رسمی آقای حسین نمازی فرزند حیدرقلی محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در
دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می
توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ
تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .تاریخ انتشار نوبت اول شنبه  1401/9/5تاریخ انتشار نوبت دوم یکشنبه 1401/9/20
آگهی فقدان سند مالکیت

14217رئیس اداره ثبت اسناد وامالک لواسانات

نظر به اینکه غالمرضا رزاقی به کد ملی  0532920538وکیل( وکالتا  1401/6/2-134758دفتر 155تهران) مالک شرکت تعاونی
مسکن کارکنان مخابرات ایران به شناسه ملی  10100529949ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت  1008متر به پالک  28638فرعی
از 2395اصلی بخش  10تهران به نام شرکت پرسیک با مسئولیت محدود ذیل شماره  201610صفحه  425دفتر 1273ثبت و سپس
برابر سند قطعی 11/11/1385 – 99035به شرکت تعاونی مسکن کارکنان مخابرات منتقل و برابر سند رهنی 1385/11/23-5590
در رهن بانک اقتصاد نوین قرار دارد و سند به شماره چاپی  380791صادر و تسلیم گردیده است به علت جابجایی مفقود گردیده
ودرخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده است و به مو جب شماره  72691مورخ  1401/7/6دفتر اسناد رسمی شماره  155تهران
به شهادت شهود رسیده است و وارده  1401/7/9-14122به این اداره واصل گردیده لذا مراتب باستناد تبصره یک اصالحی مورخه
 72/9/2ماده  120آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم غیر
از اسناد فوق و یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود می باشد از تاریخ نشر این آگهی ظرف مدت ده روز به این منطقه مراجعه و
اعتراض خود را ضمن ارایه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم و رسید دریافت نمایید تا مورد رسیدگی قرار گیرد واال پس از
انقضای مهلت مزبور و نرسیدن واخواهی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شد.
 14216رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهرآرا تهران
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