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گفتوگو
حسینعلیشهریاری،رئیسکمیسیونبهداشتودرمانمجلس:

مصوباتسفرهایاستانی
رئیسجمهور باید اجرایی شود

گروه سیاسی
حسینعلی شهریاری ،رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای
اسالمی در گفتوگو با «رسالت» به سفر استانی رئیسجمهور به گیالن اشاره کرد
و گفت:برایاینکهسفرهایاستانیرئیسجمهور نتیجهبیشتریداشتهباشند،
بهترینوضعیتایناست کهرئیسجمهور باهیئتدولتدر ایناستانهاحضور
پیدا کند.یعنیتماموزراومسئوالندولتباشند،جلسههیئتدولترادر استان
تشکیل دهند و مصوبهای در رابطه با مسائل آن استان داشته باشند.
ً
وی افزود :در ادامه در استانداریها صرفا یک نفر پیگیر مصوبات سفرها باشد ،از
اینطریقشایدبتوانبهترمسائلراپیگیری کردوبهنتیجهرساند.هرچندحضور
بین مردم بسیار خوب است و رئیس جمهور میتواند از زبان مردم مشکالتشان
ً
را مستقیما بشنود ،اما این کافی نیست.
جلسات هیئت دولت باید در استانها تشکیل شود
شهریاریادامهداد:برایاینکهبتوانمشکالترابرطرف کردبایدجلساتهیئت
دولتدراستانهاتشکیلشودودرآنجاخودرئیسجمهورووزرا کهمسائلمختلف
م گیری کنند.
شهرستانهای یک استان را شنیده و دیدهاند در مورد آن تصمی 
پس از آن نیز نماینده دولت میتواند پیگیر مصوبات سفر در استانداری باشد .در
غیر این صورت شاید انتظاراتی که مردم از سفرها دارند محقق نشود.
رئیس کمیسیون بهداشت مجلس گفت :برای اجرایی شدن مصوبات سفرهای
گذشته رئیس جمهور به استانها ،رئیس مجلس باید در جلسات سران قوا این
مسائل را مطرح و پیگیری کند .زیرا مسئله تقابل مجلس و دولت یا گالیه مندی
نیست.بهنظرمنرئیسجمهوربایدهرچندوقتیکبارازاستاندارانخویش گزارشی
از رسیدگی به مصوبات سفرهای اخیرش بگیرد که کدام اجرایی و عملیاتی شده و
کدام یک از آنها عملیاتی نشده و دلیل عملیاتی نشدن آنها چیست.
از برخی وزرا گالیه داریم!
وی تا کید کرد :ما از برخی از وزرا گالیه داریم .بهطورمثال در استان سیستان و
بلوچستان استاندار ویژه انتخاب کردند اما همچنان مسائل این استانها پیش
نرفته است .رئیسجمهور باید از وزرایش گزارش بگیرد به طوری که تکلیف شود
استانداران به طور مرتب گزارش دهند .متاسفانه برخی از وزرا به این مسئله
بسیار بیتوجه هستند.
وی درانتها تصریح کرد :ما چند مسئول داریم که به طور مثال در سیستان و
بلوچستاننا کارآمدهستند،ازجملهمسئولمخابراتیاسایرمسئوالناستان.از
طرفی علی رغم این که به طور مثال در وزارت نیرو و مسئوالن بسیار ضعیفی داریم
اما همچنان آنها تغییر نکردند حتی رئیس جمهور گفته است من چندین بار
به وزرا تذکر دادم اما آنها پیگیری نکردند .انتظار داریم زمانی که رئیس جمهور
ی کند مسئوالن حرف استاندار را گوش کنند.
استاندار ویژه انتخاب م 
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رئیس جمهور در پانزدهمین سفر استانی خود بر توسعه ظرفیت بنادر و بهبود جاذبههای گردشگری گیالن تأکید کرد

گیالن؛نگینسبزگردشگریوتجارت

گروه سیاسی
ادامه از صفحه اول
از طرفیسیدابراهیمرئیسیدر پانزدهمین
سفر استانی خود به دیار میرزا کوچک خان
رفتهاست؛سرداری کهحرکتاویکحرکت
صددرصد اسالمی و ایرانی بود و بهواسطه
همیناسالمیبودنمنشأحرکتش،در دام
غوغاهایوقتمارکسیستینیفتادوضمن
مقابله با دستگاههای حا کم مثل انگلیس
و روسهای ّقزاق و ...در عینحال به آن
طرف هم جذب نشد و استقالل خودش
را حفظ کرد .بنابراین مشی سردار جنگل
قرینه قابل لمسی برای اثبات این رهیافت
است که میتوان ضمن حفظ استقالل و
نچرخیدنبهسمتوسویهیچبیگانهای،
در مسیر آرمانی خود حرکت کرد.
صبح جمعه در دیار سردار جنگل
سید ابراهیم رئیسی صبح جمعه هشتم
بهمنماهودرجریانپانزدهمینسفراستانی
خود وارد فرودگاه سردار جنگل شهرستان
رشت شد و در بدو ورود به استان گیالن
در جمع خبرنگاران درباره اهداف سفرش
گفت :استان گیالن در حوزه اقتصاد دریا،
گردشگری و صنعت از ظرفیتهای فراوانی
برخوردار است کهبافعال کردنآنمیتوان
مشکالتونگرانیهایمردماستانبهویژه
درحوزهبیکاریرابرطرف کرد.رئیسجمهور
خاطرنشان کرد :پیش از انجام این سفر
استانی ،نیازمندیها و مشکالت استان
مورد بررسی قرار گرفته است و پیشنهاداتی
برای رفع مشکالت تهیه شده که در جلسه
شورای اداری استان پس از بحث و بررسی
به تصویب خواهد رسید .رئیسی گفت:
امیدوارماقداماتجدی کهبرایپیشرفت
و آبادانی استان گیالن آغاز شده است ،به
رفع مشکالت و ارتقای سطح استان در

اگر توافق می خواهید ،خوب گوش کنید!
ادامه از صفحه اول

در آخرین تحوالتی که در مذا کرات شاهد بودیم ،شاهد اصرار دولت فعلی آمریکا
مبنی بر عدم امکان ارائه تضمین نسبت به آینده برجام هستیم .ا گرچه دولت
فعلیآمریکانمیتواندبرایدولتبعدیآنتصمیمبگیردامافراموشنکنیمبرجام
توافق بین دولت های ایران و آمریکا نیست ،بلکه یک توافق بین المللی محسوب
می شود .قطعنامه  ۲۲۳۱شورای امنیت هم بر اساس برجام تصویب شده و به
تایید  ۱۵عضو دائم و غیردائم شورای امنیت رسیده است.
ً
دولت فعلی آمریکا نمی تواند برای دولت بعدی آمریکا تعیین تکلیف کند اما قطعا
می تواند با پذیرش یک سری از تعهدات و تضمینات چه در ُبعد فنی و چه در ُبعد
اقتصادی و چه در ابعاد دیگر هزینه های دولت احتمالی بعدی آمریکا در خصوص
خروجاز برجامراباال ببردبه گونهای کهخروجاز توافقهستهایبرایدولتآمریکا
ً
عمالاقدامیپرریسکومخاطرهآمیزباشد.درسال2018میالدی،شاهدبودیم که
دولت ترامپ با چنین مسئله ای مواجه نشد چون تضمین و ریسکی در قبال این
توافقوخروجاز آنوجودنداشت.ا گرطرفغربیبهدنبالتوافقاست،بایدهرچه
سریع تر به لحاظ روانی ،سیاسی ،اقتصادی و بین المللی از «برجام تعهد محور»
عبور کند و کلید واژه ای به نام « برجام تضمین محور» را جایگزین آن سازد .آری!
چاره ای جز این برای واشنگتن و تروئیکای اروپایی وجود ندارد....

سال سیوهفتم
شماره 10241

حوزههای مختلف بیانجامد.
ادای احترام به مقام میرزا کوچک
خان جنگلی
رئیسجمهورباحضوربرسرمزارمیرزا کوچک
خان جنگلی با قرائت فاتحه به مقام شامخ
این مبارز شهید ادای احترام کرد .سید
ابراهیم رئیسی روز جمعه هنگام حضودر
گلزار شهدای رشت و مزار سردارجنگل ،با
گرامیداشترشادتهاومبارزاتمجاهدانه
میرزا کوچکخاندرمقابلاستبدادداخلیو
استعمارخارجیاظهارداشت:بایدرشادت،
مبارزات و مجاهدت های شخصیتهایی
مانند میرزا کوچک خان جنگلی به نسل
جوان و آینده ب خوبی شناسانده شود.
رئیسجمهورهمچنین گیالنرادیارعلماء،
فالسفهوسردارانرشیدوپرافتخار دانست
و گفت :مردم گیالن در دوران دفاع مقدس
و نیز دفاع از حرم رشادتهای چشمگیر و
ماندگاری خود به نمایش گذاشتند.
بازدید از شرکت صنایع پوشش
ایران
رئیسجمهور بالفاصله پس از ورود به مرکز
استان گیالن راهی شرکت صنایع پوشش
ایران شد و از بخشهای مختلف این
مجموعهصنعتیبازدید کردودر اینبازدید
باتوضیحاتوزیرصنعت،معدنوتجارتو
مسئولینمحلیدرجریانروندرفعمشکالت
وراهاندازیاین کارخانهقرار گرفت.رئیسی
از پیشرفت چشمگیر عملیات نوسازی و
راهاندازیاینواحدتولیدیبهعنواننمادی
از همتوپشتکار دستاندرکارانبرایاحیا
و رونق تولید یاد و از تالشها در این زمینه
قدردانی کرد .رئیس قوه مجریه همچنین
در گفتوگویی با کارکنان و کارگران شرکت
صنایع پوشش ایران ،از نزدیک در جریان
دغدغههاومشکالتآنانقرار گرفت.شرکت

خطیب جمعه تهران:

ن همکاری اسالمی در برابر کشتار مردم یمن
سازما 
سکوت کرده است
خطیب نماز جمعه تهران گفت :آنچه درباره
جنایتهاعلیهمردمیمنمایهتاسفاست،این
است که سازمانهای حقوق بشری و سازمان
همکاریاسالمیخفقان گرفتهاندودربرابراینهمه
آد م کشی و مظلو م کشی حرف نمیزنند.
به گزارش فارس ،آیتاهلل سیداحمد خاتمی
امام جمعه موقت تهران ،در خطبههای اول
نماز جمعه کهدر مصالیامامخمینی(ره)اقامه

شد،درادامهسلسلهمباحثسبکزندگیاظهار
داشت:آییننامهزندگیخداییدرقرآن کریمودر
آیه  24سوره انفال آمده است که بر اساس آن ،هر
آنچهرا کهخداوپیامبرا کرم(ص)دستوردادهاند،
باید عمل شود.وی ادامه داد :رسالت دین فقط
آبادی آخرت نیست ،بلکه دین به دنبال آبادی
دنیاوآخرتاست؛ کسانی کهبهخاطردنیا،آخرت
ی کنند و کسانی که به خاطر آخرت،
را فراموش م 

صنایعپوششایراناز۱۷سالپیشبهدنبال
وا گذاری بی ضابطه به بخش خصوصی
به طور کامل تعطیل شده بود که در سال
 ۹۹به دنبال سفر رئیسی در کسوت رئیس
قوه قضائیه روند رفع مشکالت و راهاندازی
مجدد آن آغاز شد.
بازدید از مرکز کنترل ترافیک دریایی
بندر کاسپین
رئیسجمهوردربازدیدازمرکز کنترلترافیک
دریایی بندر کاسپین از نزدیک در جریان
ظرفیتهاومزیتهایتوسعهاینبندرقرار
گرفت.سیدابراهیمرئیسیروزجمعههنگام
بازدید از اسکله بندر کاسپین با گزارش وزیر
راه و شهرسازی و مسئولین بندر کاسپین

درجریانرونداحداثاسکلههایجدیددر
این بندر و نیز آخرین وضعیت اتصال خط
آهن چابهار به بندر کاسپین قرار گرفت .در
این بازدید همچنین گزارشی از مزیتهای
صادراتی و ترانزیت دریایی اسکله بندر
کاسپینارائهشد.بندر کاسپینازبنادرنسل
سوموپیشرفتهشمال کشوراست کهامکان
پهلوگیری کشتیهایبزرگدرآنوجوددارد.
براساس گزارشارائهشدهتکمیلاینبندر
سهم زیادی در اشتغال و رونق اقتصادی و
تجاری در استان خواهد داشت.
بازدید از پروژه احداث خط آهن
قزوین -رشت -انزلی
رئیسجمهوربااشارهبهمزیتهایاقتصادیاتصال

راه آهن چابهار به بندر انزلی بر ضرورت تسریع در
تکمیل این کریدور ریلی تا کید کرد .سید ابراهیم
رئیسیروزجمعهدربازدیدازپروژهاحداثخطآهن
قزوین-رشت-انزلیبااشارهبهاهمیتاتصال کریدور
خطآهنشمالبهجنوباظهارداشت:تکمیلاین
خطآهنمیتواندضمنتسهیلحملونقل کاال،
زمانوهزینههایانتقال کاال را کاهشدهد.رئیس
جمهور خاطرنشان کرد :تکمیل کریدور شمال به
جنوب فواید اقتصادی فراوانی برای کشورمان و
نیز کشورهای همسایه شمالی دارد و میتوان آن
را یک پروژه ایرانی -منطقهای نامید.
تا کید بر ساماندهی و رفع آلودگی
رودخانههای گوهررود و زرجوب رشت
رئیس جمهوربا اشاره به مشکالت ناشی

از آلودگی رودخانههای گوهررود و زرجوب
رشت خواستار ساماندهی و رفع منشاء
آلودگیهای این رودخانهها شد .سید
ابراهیم رئیسی روز جمعه در ادامه برنامه
های سفر به استان گیالن وضعیت
رودخانه گوهررود در مرکز شهر رشت را از
نزدیک مورد بررسی قرار داد .در این بازدید
رئیس سازمان محیط زیست و مسئولین
شهرداری رشت گزارشی از دالیل آلودگی
اینرودخانهوآسیبهایزیستمحیطی
ناشی از آن ارائه و تخلیه فاضالب شهری
و صنعتی در این رودخانهها را علت اصلی
آلودگی اعالم کردند .رئیس جمهور پس از
این گزارش با انتقاد از وضعیت نامناسب
رودخانه گوهررود خواستار برنامهریزی
و ساماندهی وضعیت این رودخانهها
درکمترین زمان ممکن شد .رئیسی گفت:
این رودخانه می تواند از جلوه های زیبا
وجاذبه های گردشگری باشد ومسئوالن
باید با همکاری مردم در این زمینه همت
کنندرئیسیدر جریاناینبازدیدهمچنین
در گفتوگوی چهره به چهره با سا کنین
این محل مشکالت آنان را از نزدیک مورد
بررسی قرار داد.
سفرهای استانی رئیسجمهور در حالی
با قوت انجام میشود که شاهد انقلت
برخی جریانات حزبی نسبت به استمرار
آن هستیم؛ این قماش غالبا به مدیریت
از پشت میز معتقد هستند و طی هشت
سال گذشته نیز با همین فرمان کشور را به
َد ّر تورم بیسابقه  ۵۷درصدی پرت کردند
اما غافل از اینکه پیچیدن نسخه واحد
به همه کشور با مشکالت و ظرفیتهای
متکثر پاسخگو نیست و باید با در نظر
گرفتن اقتضائات هر منطقه نسبت به آن
تصمیم گرفت.

دنیای خود را فراموش می کنند ،هیچ کدام
مطلوبدیننیستند.خطیبنماز جمعهتهران
تصریح کرد :این نقطه ،مقابل تفکرات انحرافی
ی گویند کار دین،
سکوالریزم مذهبی است که م 
فقطآبادیآخرتاستودنیارابهاهلدنیابسپارید.
خاتمیبااشارهبهخداباوریوعملصالحبهعنوان
ستون فقرات تفکر دینی گفت :باید ایمانمدار
باشیم ،نه ایمانشعار .حیات واقعی در سایه
دین و عمل به دستورات خداوند و پیامبر (ص)
است و آنهایی که این زندگی را ندارند ،زندگی
حیوانی دارند.وی همچنین با اشاره به اهمیت
مسئله «جهاد تبیین» مورد تا کید رهبر انقالب
و روشنگری و نشان دادن راه و چاه به جامعه،
اظهار داشت :جهاد شامل عرصههای مختلف

فرهنگی ،سیاسی و اقتصادی میشود و همه
اینها مورد تا کید قرآن کریم است.خطیب نماز
جمعه تهران در ادامه و در خطبههای دوم نماز،
باتبریکفرارسیدنماهرجب،برلزومقدرشناسی
فرصتهایاینماهوبهره گرفتنازآنتا کید کرد.
آیتاهللخاتمیهمچنینباتبریکششمینصعود
تیمملیفوتبال کشورمانبهجامجهانی،اظهار
داشت :امیدواریم جوانان ما در همه عرصهها
بدرخشند.ویهمچنینارتحالآیتاهلل گرایلیاز
علمایحوزهعلمیهخراسانرابهشا گردانویو
حوزههایعلمیهتسلیت گفت.امامجمعهموقت
تهران در ادامه ،با بیان اینکه موج ششم کرونا
بسیار سریع گسترش مییابد ،خاطرنشان کرد:
ما اخیرا به روزی  700مبتال رسیدیم و دیگر شهر

قرمزونارنجینداشتیم ،امادوبارهشهرهایقرمزو
نارنجیزیادشدهاست؛آنچهانتظارمیرودرعایت
دستورالعملهایبهداشتیشاملوا کسنزدن،
رعایت فاصل ه گذاری اجتماعی و زدن وا کسن در
سه دوز است.خاتمی تصریح کرد :همه بدانیم
کهاینمسئلهحقالناساست؛ کسی کهماسک
نمیزند ،فکر نکند شجاع است! این حقالناس
است که در اجتماعات ماسک نزنیم و دیگران را
آلوده کنیم.وی خطاب به مردم تا کید کرد :این
مدت باقیمانده را رعایت کنیم تا به زودی خبر
خوش ریشه کنی این ویروس را بشنویم.امام
جمعه موقت تهران در ادامه ،به وضعیت کشور
یمن اشاره کرد و اظهار داشت :در یمن فاجعه
انسانی در حال وقوع است و ائتالف عبری عربی

مدامیمنرامیزنندواخیرا60نفراززنانو کودکان
به شهادت رسیدند و صدها نفر مجروح شدند و
اینترنشنال را هم قطع کردند تا فریاد مظلومیت
یمنبهجهانمخابرهنشود.خاتمیتصریح کرد:
آنچهمایهتاسفاست،ایناست کهسازمانهای
حقوقبشریوسازمانهمکاریاسالمیخفقان
گرفتهاندودربرابراینهمهآد م کشیومظلو م کشی
حرف نمیزنند.وی ادامه داد :انصاراهلل را که از
ی کند،محکوم کردهاندوظالمان
خودشدفاعم 
ی کنند؛ایناستحقوق
ومتجاوزانرامحکومنم 
بشرشما؟!امامجمعهموقتپایتختتا کید کرد:
بشریت باید به فکر مجامع حقوق بشری دیگری
ی کنند،
باشد؛مجامعفعلیبهتنهاچیزی کهفکرنم 
حقوق بشر است.

آ گهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده

آ گهی مجمع عمومی فوق العاده شرکت کشت وصنعت فرح رود فیروزکوه (سهامی خاص)
به شماره ثبت  486و شناسه ملی 010100067899

موسسه غیرتجاری آراد تراز پیشرو به شماره ثبت  46222و شناسه ملی 14008048950

از کلیه شرکا موسسه دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده که راس ساعت  9صبح روز چهارشنبه مورخ  1400/11/20در محل
موسسه تشکیل می گردد ،حضور به هم رسانند.
دستور جلسه :
 -1تغییر محل موسسه و اصالح ماده ( )4اساسنامه
 -2تغییر تعداد اعضا هیات مدیره و اصالح ماده 26اساسنامه

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده که در ساعت  10صبح روز چهارشنبه  1400/11/27در
آدرس محل تهران ،محمودیه ،خیابان ساالر  ،پال ک ، 14طبقه سوم واحد  304تشکیل می شود ،حضور به هم رسانید .به اطالع می رساند ،سرمایه
تعهدی طی فیش  057722مورخ  1400/10/14به شماره حساب  992070874نزد بانک کشاورزی واریز گردیده است.
دستور جلسه  :تصمیم گیری درخصوص افزایش سرمایه می باشد.

هیات مدیره

تاریخ انتشار 1400/11/9
خ ش 1400/11/9

هیات مدیره موسسه

تاریخ انتشار 1400/11/9
خ ت 1400/11/9

بسمه تعالی
وزارت جهاد کشاورزی
سازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری کشور
ادار ه کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران

شماره1400/67/16721 :
تاریخ1400/11/3 :

آگهـی تشـخیص منابـع ملـی و مستثنیـات قـانونی

ادارهکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران در اجرای صدر ماده دو قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخائر جنگلی کشور (  ) 71/7/12و تبصره یک ماده  3آئیننامه اجرایی مصوب  71/12/16هیأت

وزیران و براساس تفویض اختیار شماره  704/100/90مورخ  72/4/27سازمان جنگلها،مراتع وآبخیزداری کشور محدوده رقبات حوزه استحفاظی خود را به شرح زیر:
مشخصات ثبتی
ردیف

نام رقـبه

1

ولدره الر

-

حدود اربـعه
شهرستان

پالک فرعی

پالک اصلی

بخش

42

11

شمیرانات

شمـال

به پالک  133اصلی
سرخه بندی

مساحت به هکتار

به پالک  99اصلی کالن و پالک  98اصلی عالئین

464/9731

-

435/7035

550/3248

-

352/9273

197/3975

383/7101

-

368/6101

15/1000

154/2026

-

154/2026

-

820/0521

-

820/0521

-

45/6602

-

15/0817

30/5785

2

دوآب سوربندی و الرک الر

-

-

11

شمیرانات

3

شاه نشین

-

97

11

شمیرانات

به پالک  86اصلی ایراء و پالک  117اصلی لواسان
بزرگ

به پالک  85اصلی سریکسر و سفیدگل و پالک 83
اصلی کوچک دانا

به پالک  80اصلی پورزند باال و پالک  81اصلی پورزند
وسط

-

102

11

شمیرانات

به پالک  104اصلی سماوا و پالک  101اصلی رسنان

به پالک  106اصلی هنزا و پالک  107اصلی سوادر

به پالک  121زیادآباد و پالک  108اصلی میالرد

250

 4زرندیه

مالرد

به حریم رودخانه شور

به پالکهای  300اصلی قشالق یوسفعلی و  254اصلی
امیرآبالد کالهچی و  245/1اصلی محمدآباد نائینیها

عباس آباد گل شائیان

به پالک  260اصلی

300

 4زرندیه

مالرد

قشالق محمدشیرین

به حریم و بستر رودخانه شور ،ماورای آن 165
اصلی ازبک اعتمادیه

به پالک  254اصلی امیرآباد کالهچی

به پالک  254اصلی امیرآباد کالهچی

7

سلیمانیه

-

79

حسن آباد

ری

به پالک  16اصلی خانلق

به پالک  17اصلی کوشک

به رودخانه شور و پالک  61اصلی قاشیه زرد

8

باقیمانده کالغائیه

-

185

کهریزک

ری

به اراضی پالک نظرآباد

به اراضی ملی پالک  107فر عی از  185اصلی کالغائیه

*4

5

نیکنامده

قشالق محمدشیرین

قشالق یوسفعلی

6

(سکوتلو)

به پالکهای  249اصلی

حاجی آباد و  248اصلی محمودآباد و  246اصلی
چهارباغ
به پالک  250اصلی

به پالک  186اصلی

بی بی مریم و پالک  185اصلی نجم آباد

29/2696

به پالک  35اصلی کندعلیا

به پالک  31اصلی امامه

1735/2801

-

به پالک  35اصلی کاستانک و پالک  33اصلی
سوربندی و ولدره گرمابدر

(آگهی اصالحی)

1735/2801

-

پالک  38اصلی باریک آب

به پالک  122اصلی برگ جهان

به پالک  43اصلی قلقلک چشمه الر

585/9365

قلقلک چشمه

برگ جهان

-

583/7463

2/1902

مشـرق

جنـوب

مغـرب

به پالک  43اصلی

به پالک  122اصلی

محدوده بازدید

محدوده مشمول قانون
زمین شهری

منابع ملی

مستثنیات

به پالک  39اصلی
وثوق آباد

به پالک  188اصلی درسون آباد

*آگهی های شماره  2771مورخ  92 /11/19و  2840مورخ  93/2/27منتشره در روزنامه عصر اقتصاد در خصوص پالک  102اصلی نیکنامده ،کان لم یکن می گردد.
به استثنای مستثنیات قانونی تبصره ( 3هر پالک) موضوع ماده  2قانون ملی شدن جنگلها که بوسیله جنگلداران و کارشناسان ذیصالح این ادارهکل بازدید و مشخصات هر رقبه در متن این آگهی قید و
سوابق مربوطه در ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستانهای ذیربط و ادارهکل موجود است ،جزو منابع ملی شده موضوع ماده یک قانون ملی شدن جنگلها تشخیص و مراتب به اطالع عموم رسانیده میشود
تا چنانچه به تشخیص منابع ملی شده هر رقبه معترض میباشند ،از تاریخ انتشار این آگهی حداکثر به مدت شش ماه تا زمان مقرر در تبصره 1ماده  9قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی ومنابع طبیعی ابالغی
 89/5/24ریاست محترم جمهوری اعتراض خود را کتب ًا همراه با مدارک و مستندات قانونی به کمیسیون ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختالفی واقع در اداره منابع طبعیی و آبخیزداری شهرستان مربوطه
ارسال و پس از مهلت مقرر به مرجع مذکور در قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی ومنابع طبیعی ارائه تا مورد رسیدگی قرار گیرد .بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در فرجه قانونی تعیین شده
حسب اعالم اداره منابع طبیعی و آبخیزداری نسبت به اخذ سند مالکیت منابع ملی شده مورد تشخیص اقدام خواهد شد.
م الف 3676

شناسه آ گهی 1265745

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران

