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دریچه
قیمت انواع آجیل و شکالت
نوروزی در بازار مازندران

گروه خبر :رئیس اتحادیه خواروبار و لبنیات مرکز مازندران،
قیمت انواع آجیل و شکالت نوروزی در بازار مازندران را اعالم
کرد.محسن مفیدی درباره قیمت آجیل با توجه به در پیش
بودن عید نوروز ،اظهار کرد :قیمت آجیل نسبت به سال گذشته
 20تا  30درصد افزایش یافت.وی دلیل افزایش قیمت آجیل
را باال بودن قیمت دالر دانست و افزود :بادام هندى ٨٥هزار،
بادام درختى  ٦٤هزار ،فندق با پوست  ٤٥هزار ،پسته اکبرى
وکله قوچى ٨٠هزار ،پسته احمد آقایی  ٧٠هزار ،فندوق مغز
 ٧٠هزار ،تخم کدو درشت  ٣٠هزار ،تخم ژاپنى اعال  ٣٠هزار،
بادام با پوست آستانه  ١٨هزار ،بادام زمینى مغز آستانه٢٧هزار،
بادام زمینى مغز خارجى ١٦هزار ،نخود گل ٢٢هزار تومان
است.رئیس اتحادیه خواروبار و لبنیات مرکز مازندران درباره
قیمت انواع شکالت در بازار ،گفت :قیمت شکالت آیدین
مغز فندق کیلویی ٣٥هزار ،شکالت آیدین تخت مخلوط
کاکائو٤٠هزار ،شکالت آیدین کارالین میوه و قهوه  ١٠و
شکالت باراکا نارگیلى و کاکائو تخت٢٠هزار تومان است.
مفیدی گفت :قیمت انواع آجیل به قیمت خردهفروشى آجیل
چهار مغز درجه یک  ٧٢هزار ،آجیل سوپر و آجیل شیرین
سوپر ٥٠هزار و آجیل مخلوط متوسط  ٣٥هزار تومان است.

زمان پرداخت سود سهام عدالت
روستاییان ،عشایر ،کارمندان و
بازنشستگان دولت

مشاور رییس سازمان خصوصیسازی گفت :تا پایان سال دو
گروه باقیمانده از سهامداران که شامل روستاییان ،عشایر و
کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشگری هستند تسویه
حساب خواهند شد.جعفرسبحانی ،مشاور رییس سازمان
خصوصیسازی اظهار داشت :تسویه حساب مربوط به گروه
کارگران فصلی و ساختمانی انجام شد البته  ۱۶گروه دیگر
از مشمولین در روز  ۱۱بهمن ماه تسویه حساب شدند که
شامل خبرنگاران ،تاکسیرانان ،مددجویان کمیتهامام ،خدام
مساجد و زنان سرپرست خانوار بودند.مشاور رییس سازمان
خصوصیسازی افزود :تعداد کارگران فصلی و ساختمانی رقم
قابل توجهی است و  ۴.۵میلیون نفر از مشمولین عضو این
ی که برای این گروه برای تسویه حساب
گروه هستند و رقم 
در نظر گرفته شده حدود  ۲۴۰میلیارد تومان است .وی ادامه
داد ۲۱ :بهمن ماه نیز تسویه حساب افراد تحت پوشش
نهادهایحمایتی که در هنگام ثبت نام عضو نهادهایحمایتی
بودند و دیگر نیستند و وضع مالیشان بهتر شده صورت گرفت.
سبحانی با بیان اینکه تنها دو گروه باقی میمانند که تا پایان
سال تسویه حسابشان انجام خواهد شد،تصریح کرد :همچنین
درصددیم تاپایان سال دو گروه باقیمانده مربوط به روستاییان،
عشایر  ،کارمندان و بازنشستگان دولت نیز تسویه حساب شوند،
در غیر این صورت تسویه حساب آنها به ابتدای سال آینده
موکول خواهد شد.

تخممرغ شانهای  17هزار تومان
در بازار مازندران

رئیس اتحادیه مرغفروشان مرکز مازندران گفت :تخممرغ
شانهای 17هزار تومان در بازار استان در حال فروش است
که احتمال کاهش قیمت تا روزهای پایانی امسال وجود ندارد.
کامران هاشمی اظهار کرد :در حال حاضر قیمت تخممرغ
شانهای  16هزار و  500تا  17هزار تومان است که  400تومان
در یک هفته کاهش یافت.وی با اشاره به اینکه قیمت مرغ نیز
برای توزیع  7هزار تومان است ،افزود :قیمت مرغ نیز در یک
هفته گذشته  400تومان کاهش داشته است.رئیس اتحادیه
مرغفروشان مرکز مازندران در پاسخ به سؤال خبرنگار مبنی
بر پیشبینی از قیمت تخممرغ برای روزهای پایانی اسفند ماه،
تصریح کرد :احتمال کاهش تخممرغ وجود ندارد چراکه تقاضا
با توجه به مصرف قنادیها باال است.هاشمی گفت :عامالن
فروش در سطح شهرستان برای تخممرغ وارداتی معرفی شدند
ولی تاکنون از سوی پشتیبانی حتی یک شانه تخممرغ نیز
توزیع نشده است/.فارس
بدینوسیله به اطالع آقای سید امیر سعید موسوی ورثه مرحوم
سید غالمحسین موسوی میرساند :
پرونده اجرائیه شماره  ۹۳۰۰۰۶۷له اقای خلیل خزائی فرزند
نظر علی و علیه مرحوم سید غالمحسین موسوی فرزند سید
یوسف به استناد چک شماره  ۹۲.۹.۲۰-۶۷۶۶۶۴عهده بانک
صادرات نوشهر جهت وصول مبلغ  ۲۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریال به
انضمام حقوق دولتی تشکیل و در تاریخ  ۹۳.۹.۶به آدرس آن
مرحوم در نوشهر خیابان فردوسی سواری کرایه تهران ابالغ
شد سپس طبق درخواست وکیل بستانکار مازاد اول پالکهای
 ۲۰۷۵فرعی از  ۲اصلی بخش یک و یک فرعی از  ۲۲اصلی
بخش  ۲ییالقی نوشهر بازداشت گردید و اکنون وکیل طلبکار
تقاضای ادامه عملیات اجرایی را نموده است  .مراتب در اجرای
ماده  ۱۲۰آیین نامه اجرا ابالغ می گردد .
م الف 96/۱۷۰/475
مدیر اجرای اسناد رسمی نوشهر -افروز
دفتر طالق شماره  129حوزه ساری
آقای عماد رجبعلی پور شغل آزاد اقامتگاه و آدرس  :ساری
– بلوار ولیعصر غربی سابق ) قرق ( شهید باهنر ) کوچه
آزاده درب چهارم غربی منزل استیجاری عظیم چابک به
استحضار می رساند دادنامه شماره  96/8/24-1084صادره
شعبه سیزدهم دادگاه خانواده ساری بایگانی شعبه 960217
پیرو اخطاریه های قبلی  ،طالق فی مابین شما و خانم سیده
زینت معافی مدنی به شماره ترتیب  96/12/7-5906مبنی
بر طالئق بائن خلع نوبت اول – غیر مدخوله عسر و حرجی
در این دفترخانه ثبت گردیده و بدین ترتیب به شما اعالم
می گردد .
آدرس دفترخانه  :ساری – بلوار طالقانی – خیابان امام حسین
– کوچه نسترن -2
سر دفتر طالق  129ساری – مسعود خانلری

3

اخبار
رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار دستاندرکاران کنگره  ۱۴هزار شهید جامعه کارگری کشور:

کارگران در حوادث انقالب و دفاع مقدس با بصیرت و غیرت در صحنه بودند

بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار دستاندرکاران کنگره ۱۴
هزار شهید جامعه کارگری کشور که در تاریخ  ۱۶بهمن  ۹۶برگزار
شده بود ،صبح دیروز در محل این همایش منتشر شد.به گزارش پایگاه
اطالعرسانی دفتر مقام معظم رهبری حضرت آیت اهلل خامنهای در این
دیدار ،بزرگداشت شهدا در سراسر کشور را نشانه لطف و اراده الهی مبنی
بر مستدام ماندن سایه شهیدان بر سر ایران دانستند و گفتند :تکریم
شهدای برخی اقشار از جمله شهدای کارگری ارزش مضاعف دارد زیرا

در همه حوادث دوران انقالب ،مقابله با گروهکها و دفاع مقدس ،کارگران
با غیرت و بصیرت در صحنه حاضر شدند.ایشان با اشاره به ناکام ماندن
ضدانقالب در تحریک کارگران علیه جمهوری اسالمی ،افزودند :یکی از
کارهای اساسی دشمنان ،تحریک و وادار کردن کارگران به ایجاد رکود
در کارخانهها بود اما کارگران در طول این سالها همواره با بصیرت و
همت و تدین ایستادند و دست دشمن را رد کردند.رهبر انقالب اسالمی
حضور برجسته کارگران در دفاع مقدس را عرصه دیگری از غیرت و

حمیت دینی آنان برشمردند و خاطرنشان کردند :هر گاه امام بزرگوار
ّ
فراخوان میدادند ،بسیاری از کارگران جوان و مؤمن که حتی نان شب و
زندگی آنها وابسته به درآمد روزانهشان بود ،بهعنوان بسیجی به جبههها
میرفتند و با منطق و استدالل میگفتند "باید برویم از کشور و مرز
اسالمی دفاع کنیم زیرا اگر دشمن مسلط شود ،نه نان ،بلکه هیچچیز
نخواهیم داشت".ایشان همچنین دستاندرکاران کنگره شهدا را به انجام
کارهای اثرگذار و پرهیز از کارهای تشریفاتی توصیه کردند.

رئیس کل دادگستری مازندران خبر داد:

برخورد قاطع با هر گونه برداشتهای غیرمجاز از بستر رودخانههای مازندران

رئیس کل دادگستری مازندران از تشکیل  61پرونده قضایی در زمینه
برداشت غیرمجاز شن و ماسه از بستر رودخانههای سطح استان خبر
داد.به گزارش روابط عمومی دادگستری کل مازندران ،حجتاالسالم
محمدعلی تقویفرد گفت :با پیگیریهای صورتگرفته دستگاه قضایی
مازندران در مورد برداشت شن و ماسه از حریم رودخانه ،تاکنون 61
پرونده قضایی تشکیل شده است.وی افزود :طی آمار ارائهشده از
سوی دادستانهای سراسر استان ،تاکنون بیش از  50هزار متر مکعب

برداشت غیرمجاز از سوی کارخانههای شن و ماسه از حریم رودخانه در
سطح استان صورت گرفته و در اینباره دستورات قضایی نیز از سوی
دادستانهای سراسر مازندران صادر شده است.رئیس کل دادگستری
مازندران ادامه داد :همچنین  61پرونده قضایی در این زمینه تشکیل
شده که  5فقره آن با دستور دادستانهای استان در حال پیگیری
قضایی بوده و  56مورد برداشت غیرمجاز نیز از سوی آب منطقهای
مطرح که در اینباره نیز دستورات قضایی صادر و با تشکیل پرونده در

شعب ویژه به تفکیک هر حوزه در حال رسیدگی است.تقویفرد بیان
کرد :با پیگیریهای صورتگرفته درمورد بیشترین برداشتها در سطح
استان ،شهرهای تنکابن ،رامسر ،عباسآباد ،نور ،نوشهر ،آمل و چالوس
بیشترین برداشت و پرونده قضایی را در سطح استان داشتند.رئیس کل
دادگستری مازندران خاطرنشان کرد :دستگاه قضایی استان با جدیت و
بدون تعارف با کسانی که به منابع طبیعی و حریم رودخانهها و محیط
زیست خسارات میرسانند ،برخورد قاطع خواهد کرد.

درگوشی

شماره تماس براي درج نظرات :
 (33300231 -3ساري)
شماره پيامك30005201:

E - mail :

vareshnewspaper@yahoo.com
تنها کافی است بارانی در ساری ببارد تا کل خیابانهای ساری از
فرعی گرفته تا اصلی ،قفل شود .مسیری که  15دقیقه ای به مقصد
میرسیم را  45دقیقه تا  1ساعت ساعت در راه بودیم و واقعا این جای
تعجب دارد که یک باران چنین مشکالتی ایجاد میکند!
شهروندی از ساری

اخبار
دکتر سیفی به عنوان سرپرست
بیمارستان روحانی بابل منصوب شد

در راستای پیگیری پروژه های شرکت ساخت و توسعه زیرساخت های حمل و نقل در استان صورت گرفت :
استاندار مازندران به اتفاق مهندس نبیان معاون امور
عمرانی و مدیر کل راه و شهرسازی با دکتر خیراله
خادمی معاون وزیر و مدیر عامل شرکت ساخت و
توسعه زیرساخت های حمل و نقل کشور و معاونین
وی دیدار و درخصوص پروژه های این شرکت در
مازندران بحث و تبادل نظر نمودند .به گزارش روابط
عمومي اداره كل راه و شهرسازي استان مازندران
 ،مهندس اسالمی استاندار مازندران در این نشت
ضمن قدردانی از اقدامات صورت گرفته درحوزه
ساخت و توسعه زیرساخت های حمل و نقل در
استان مازندران عنوان نمود  :با توجه به حجم باالي
ترافيك و تردد در راههاي اين استان اقدامات در
خور توجه اي در زمينه تعريض و چهار خطه شدن
محورهاي اصلي و شرياني استان در دست اجراست.
که الزم است با تخصیص اعتبارات الزم و بهنگام
شاهد بهره برداری از این پروژه ها و به تبع روانی
ترافیک و کاهش تصادفات و تلفات در راههای
ارتباطی استان باشیم.مهندس اسالمی اظهار داشت:
راههاي ارتباطي مازندران به دليل گردشگر پذير

دیدار استاندار مازندران با معاون وزیر راه و شهرسازی
بودن و نزديكي به پايتخت از اهميت ويژه اي
برخوردار بوده و از راههاي بسيار پرتراكم محسوب
مي شوند .همچنين فاصله كم مراكز جمعيتي در اين
استان و تراكم شهرها نيز بر اهميت راههاي درون
استاني افزوده  ،لذا با اين همه ويژگي هنوز توجه
ويژه اي به اين راهها نشده است.استاندار مازندران
با تاكيد بر لزوم توسعه زيرساخت هاي مازندران به
منظور استفاده مطلوب از مواهب طبيعي و خدادادي،
اظهار داشت :توسعه زيرساخت هاي اين استان به
ويژه جاده ها ،در دستور كار دولت و وزارت راه و
شهرسازی قرار دارد.استاندار مازندران در ادامه ضمن
تاکید به توجه ویژه وزارت راه و شهرسازی به محور
سوادکوه و هراز در جریان روان سازی ترافیک یادآور
شد  :با بهره برداری از  5کیلومتر باقیمانده از مسیر
اصلی محور سوادکوه و همچنین بهره برداری از
 13کیلومتر از محور هراز و دو دستگاه تونل تا قبل
از پایان سالجاری تا حدودی حجم ترافیک در این
محورها کاهش خواهد یافت اما ضرورت دارد وزارت
راه و شهرسازی با اهتمام ویژه و توجه خاص نسبت

به اتمام باقیمانده مسیر اقدام نماید تا انشاء اله شاهد
حوادث تلخ و ناگوار در محورهای استان نباشیم
.در این دیدار که مهندس میرشفیع و کدخدازاده
از معاونین دکتر خادمی مدیرعامل شرکت ساخت
وتوسعه زیربنای حمل و نقل نیز حضور داشتند در
خصوص آزاد راه قائمشهر به ساری و نکا  -آزاد
راه قائمشهر به آمل -محور سوادکوه ،هراز  ،آزاد
راه تهران – شمال  ،راه ارتباطی مرزن آباد به
کرج  ،جاده جواد االئمه (فرودگاه ساری )  ،محور

ساری -تاکام  ،کنار گذر جنوبی بابل و فریدون
کنار و همچنین راههای روستایی استان بحث و
تبادل نظر و تصمیمات متناسبی اتخاذ شد و بر توجه
ویژه وزارت راه و شهرسازی به منظور تخصیص
اعتبارات الزم برای ادامه پروژه ها وطرح ها تاکید
الزم به عمل آمد .همچنین در این دیدار مقرر شد
دکتر خادمی معاون وزیر راه و شهرسازی به همراه
معاونین امروز بازدیدی از محورهای استان بعمل
آورند.

مدير كل پزشكي قانوني استان مازندران اعالم کرد:

مرگ تعداد  77نفر ناشی از حوادث کار در ده ماه سالجاری
مدير كل پزشكي قانوني استان مازندران گفت :در
ده ماهه سالجاری تعداد  77نفر بر اثر حوادث كار
در استان جان خود را از دست دادند( 76مرد و یک
زن)،كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل تغییری
نداشت.
بابل بیشترین فوتی حوادث کار
به گزارش روابط عمومي پزشكي قانوني
مازندران،دكتر علي عباسي تصريح كرد :بر اساس
آمارهاي مراکز پزشكي قانوني استان در ده ماهه
سالجاری به ترتیب شهرستان بابل با  ، 16و ساری
و قائمشهر هرکدام با  8مورد بیشترین و شهرهای
با فوتي بيشترين و شهرهاي ،نکا و رامسر هر كدام
با يك مورد فوتي ،كمترين موارد مرگ ناشي از

حوادث كار را داشتند .وي تصریح کرد :بر اساس اين
گزارش عمده داليل مرگ افراد در حوادث كار مربوط
به سقوط از بلندي با  36نفر ،برق گرفتگی با ،19
اصابت حسم سخت با 17و سایر با  5مورد در رتبه
بعدی قرار دادند .ضمن اینکه مرگ با اصابت جسم
سخت  13و برق گرفتگی  6درصد در این این ده
ماه افزایش داشتند.
مرداد بیشترین ماه
بر اساس تفکیک ماه مرداد با  ، 12اردیبهشت و
شهریور هر کدام با  10مورد بیشترین و آذر با 2
موردکمترین آمار فوتی در آن به ثبت رسید.
تفکیک سن متوفی
سنین  21تا  40سال با  24مورد دارای بیشترین فوتی

و کمتر از 20سال با  4فوتی کمترین آمار را داشتند.
وضعیت تاهل و ملیت
عباسی با بیان اینکه از تعداد  77مورد فوتی  64نفر
متاهل و ما بقی مجرد هستند گفت :تعداد  7نفر از
فوت شدگان حوادث کار در ده ماه سالجاری دارای
ملیت غیر ایرانی هستند .مدیر کل پزشکی قانونی
مازندران با اشاره به اينكه بيشترين حوادث ناشي از
كار در بخش ساختمان ميباشد گفت:ارزش نهادن به
جان انسانها  ،داشتن برنامه ايمني در كار  ،رعايت
استاندارد ها و قوانين مربوطه  ،آموزش و ايجاد نظام
اطالع رساني و عبرت از حوادثي كه اتفاق افتاده را از
مهمترين راهكارها در راستاي كاهش حوادث ناشي از
كار دانست .الزم به ذکر است مطابق تعاریف سازمان

پزشکی قانونی  ،مصدومیت ناشی از حادثه کار به
آثار ناشی از صدمات فیزیکی  ،شیمیایی  ،مکانیکی
و روانی به دنبال کار گفته می شود و لزوما نیازی به
وجود رابطه کارگر و کارفرما برای مصدوم نیست.

به میزبانی سازمان مدیریت پسماند شهرداری آمل؛

کارگاه آموزشی استانی تفکیک زباله از مبدا در آمل برگزار شد

آمل-خبرنگار وارش :کارگاه آموزشی استانی تفکیک زباله از مبدا به
میزبانی استانداری مازندران ،شهرداری آمل و سازمان مدیریت پسماند
شهرداری آمل و با حضور کارشناسان دفتر امور شهری استانداری
مازندران ،نمایندگان شهرداری های مازندران ،نمایندگان شبکه
های بهداشت و درمان مازندران ،نمایندگان حفاظت محیط زیست
مازندران ،ناظران بازیافت استان  ،معاونت خدمات شهری شهرداری
آمل ،مدیرعامل موسسه بازیافت مازندران و مدیران عامل سازمان
های شهرداری آمل برگزار شد.مهندس علی علیزاده ،معاون خدمات
شهری شهرداری آمل در این کارگاه آموزشی گفت :خوشبختانه سازمان
مدیریت پسماند شهرداری آمل پیشرو در حوزه فعالیت های تفکیک
زباله از مبدا است.وی تصریح کرد :برای داشتن محیط زیست خوب
و شهر سالم باید به تفکیک زباله از مبدا توجه کنیم که نیاز است
آموزش این مقوله را از خانه ها شروع کنیم و باید به آموزش مدارس
و مهدکودک ها توجه گردد.علیزاده افزود :تفکیک زباله از مبدا سبب
کاهش حجم زباله ها خواهد شد و فواید زیست محیطی بسیاری خواهد
داشت که نیاز می رود به شایستگی مورد توجه قرار گیرد.مهندس محمد
للهی ،مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری آمل در این کارگاه
آموزشی اظهارداشت :این سازمان  21ایستگاه تفکیک زباله از مبدا دارد
که طرح جامع ما  10ساله است و توانستیم به توفیقات خوبی برسیم.

وی ادامه داد :تفکیک زباله از مبدا سبب جلوگیری از هدررفت منابع
اقتصادی ،حفظ محیط زیست ،صرفه جویی و بهداشت سطح شهر،
استفاده از زباله خشک ارزشمند ،پایین آوردن میزان دفن زباله و صرفه
جویی در هزینه های جمع آوری و حمل و نقل زباله خواهد شد.للهی با
بیان این که سازمان مدیریت پسماند شهرداری آمل تالش های ارزنده
ای در حوزه فرهنگ سازی تفکیک زباله از مبدا دارد ،گفت :آموزش
مدارس ،مهدهای کودک ،آموزش خانه به خانه ،راه اندازی کمپین ها،
تولید فیلم های کوتاه ،آموزش اریگامی ،آموزش روستایی ،توربازیافت،

برگزاری جشن های بازیافت ،چاپ کتاب های شعر و داستان و دیگر
برنامه ها از سوی این سازمان صورت می گیرد.مدیرعامل سازمان
مدیریت پسماند شهرداری آمل با بیان اینکه فرهنگ سازی تفکیک
زباله از مبدا ضرورت دارد که باید تالش کنیم در این مسیر گام های
شایسته ای برداریم ،گفت :نگاه ما نگاهی درآمدی در حوزه تفکیک زباله
نبوده و به دنبال فرهنگ سازی هستیم.مهندس مهدوی ،مدیرعامل
موسسه بازیافت مازندران در این کارگاه آموزشی گفت 3 :هزارتن زباله
در شرایط عادی در استان تولید می شود که حدود  75درصد تر و 25
درصد خشک است.وی تصریح کرد :ضرورت دارد در حوزه مدیریت
پسماند برنامه داشته باشیم تا معضالت این حوزه را رفع کنیم که
اولویت اول بحث تفکیک زباله از مبدا است و مهندس اسالمی استاندار
مازندران نگاه ویژه ای به تفکیک زباله از مبدا دارند و این امر باید با
جدیت مورد توجه قرار گیرد.مهدوی با بیان این که ناظران بازیافت در
سطح شهرهای استان انتخاب شدند که بر روند اجرای طرح تفکیک
زباله از مبدا در شهرها و بخش ها و نظارت می کنند ،گفت :مشارکت
مردمی را باید مورد توجه قرار دهیم که نیاز است از آموزش استفاده
شود.گفتنی است؛ در این نشست نمایندگان دستگاههای اجرایی مرتبط
به بیان نقطه نظرات خود در حوزه بهبود وضعیت تفکیک زباله از مبدا
در استان پرداختند.

شکایت محیط زیست مازندران از  200دامگاهدار( شکارجمعی) پرندگان مهاجر

مدیرکل محیط زیست مازندران گفت که بدعهدی
دامگاهداران غیرمجازدرجمع آوری تجهیزات
شکار جمعی زمستان  ،سازمان متبوعش را وادار
به شکایت بر علیه  200دامگاهدار غیر قانونی کرد.
حسینعلی ابراهیمی کارنامی افزود :دامگاهداران
مطابق با مصوبه شورای تامین متعهد شدند تا تمام
تجهیزات شکار خود از جمله دام هوایی ،دومگاه ،
کرس و گذر را جمع کنند و هر شکارچی نیز صرفا
یک دومگاه و یک کرس ( شکار دست جمعی )
داشته باشند.وی اضافه کرد  :با وجود تعهدسپاری،
این گروه با بدعهدی هیچ یک از تعهدات خود
را اجرایی نکردند و محیط زیست مازندران نیز

براساس وظیفه اقدام به جمع آوری تجهیزات شکار
غیرقانونی این گروه و شکایت از آنها به دستگاه
قضایی شد.مدیرکل محیط زیست مازندران گفت
که انتظار دارد تا دستگاه قضایی احکام بازدارنده
ای را برای دومگاهداران به عنوان شکارچیان
غیرقانونی و جمعی پرندگان زمستان گذر داشته
باشند تا برای همیشه بساط این کار برچیده شود.
ابراهیمی کارنامی اظهارداشت :درشرایط فعلی
کمتر از  5درصد مردم منطقه فریدونکنارواطراف
آن به شکارغیرقانونی پرندگان زمستان گذر اشتغال
دارند و این شکار بی رویه از لحاظ اجتماعی در
سطح کشور و حتی بین المللی چهره نامطلوبی را

مخابره می کند.وی اضافه کرد  :محیط زیست با
وجود سختی هایی که برای برچیده شدن بساط
شکار و فروش زمستان گذران دارد ،خود را موظف
به برخورد با شکارغیر قانونی می داند و این کار در
سال جاری با توجه به بحث ممنوعیت شکار به
دلیل شیوع آنفلوانزا حاد مرغی تشدید شده است.
مدیرکل محیط زیست مازندران از تشکل های
مردم نهاد زیست محیطی و شهروندان طبیعت
دوست منطقه فریدونکنار در این استان خواست تا
ماموران محیط زیست را در اجرای برنامه برخورد
با شکار غیر مجاز کمک کنند.مازندران دارای
بیش از  800تاالب و آببندان است که ساالنه

افزون بر 150گونه پرندگان بومی و زمستان
گذر با جمعیت بیش از یک میلیون و  500هزار
بال در این زیستگاه ها زمستان گذری می کنند.
برآورد می شود حدود یک پنجم از این پرندگان
زمستان گذر ساالنه در تاالب ها به خصوص در
فریدونکنارکه تنها بازار فروش غیرقانونی پرندگان
زمستان گذران را نیز دارد ،شکار شوند.در 10ماهه
سال جاری افزون بر یک هزار و 100شکارچی در
این استان از سوی ماموران یگان حفاظت محیط
زیست دستگیر و سالحشان توقیف و پرونده آنها
برای برخورد قانونی دراختیار دستگاه قضایی قرار
گرفت/.ایرنا

به گزارش روابط عمومی بیمارستان آیت اهلل روحانی (ره) بابل،
طی حکمی از سوی دکتر سید فرزاد جاللی سرپرست دانشگاه
علوم پزشکی بابل ،دکتر شهرام سیفی به عنوان سرپرست
بیمارستان آیت اهلل روحانی منصوب شد.وی عضو هیات علمی
دانشگاه علوم پزشکی بابل ،متخصص بیهوشی و فوق تخصص
مراقبت های ویژه می باشد که سابقه ریاست بیمارستان شهید
یحیی نژاد بابل را در کارنامه خود دارد.دکتر سیفی همچنین
عضو هیات مدیره نظام پزشکی بابل به مدت چهارسال ،عضو
هیات بدوی نظام پزشکی بابل به مدت چهارسال ،عضو هیات
مدیره انجمن بیهوشی استان مازندران به مدت چهارسال و
مسئول ICUجراحی بیمارستان آیت ا ..روحانی به مدت
سه سال بوده است .وی قبل ازانتصاب ریاست بیمارستان
ایت اله روحانی ،از سال  92تاکنون مسئولیت  ICUداخلی
بیمارستان شهید بهشتی را عهده دار بودقابل ذکر است دکتر
محمود صادقی رییس سابق این بیمارستان به مدت  42ماه
این سمت را برعهده داشتند.

رییس شورای اسالمی شهر آمل
آمار نامه های  6ماهه شورای
دوره پنجم را تشریح کرد

آمل-خبرنگار وارش :رییس شورای اسالمی شهر آمل
آمار نامه های شورای دوره پنجم ،از اول شهریور تا پایان
بهمن ماه سال جاری را تشریح کردغالمحسین شفیع زاده
با بیان اینکه برای دسترسی به یک نظم آماری منسجم باید
تالش کرد و مجموعه ای در پیشبرد اهدافش موفق خواهد
بود که به این امر توجه ویژه داشته باشد بیان کرد  :برای
تصمیم گیری در امورات شهری در اختیار داشتن آمار و
اطالعات در تمام زمینه ها ضروری است.وی با بیان اینکه
تعداد کل نامه های وارده و صادره در این  6ماه پس از دستور،
در دبیرخانه شورا به صورت سیستمی ثبت و اسکن شده و پس
از آن در صحن علنی شورا مطرح تا بررسی های الزم صورت
گیرد و به شهرداری یا ادارات مربوطه ارجاع گردد تشریح کرد :
تعداد کل نامه های وارده و صادره طی این مدت  4هزار و 65
نامه بوده که از این بین  1582نامه وارده و  2483نامه صادره
داشتیم و در این مدت  35مصوبه در قالب  223بند نیز به
ثبت رسیده است.رییس شورای اسالمی شهر آمل آمادگی این
شورا برای دریافت نظرات ،پیشنهادات و انتقادات شهروندان
و صاحب نظران را برای ارتقای کیفی و رفع کمبودها اعالم
کرد و گفت  :آمار ،زیربنای تمام حرکت هایی است که در هر
سازمان انجام می شود و از اهمیت اساسی و بنیادی برخوردار
است و در صورت عدم وجود آمار صحیح و دقیق در سازمان،
برنامهریزی ها با مشکل روبهرو خواهد شد.
آگهی فقدان سند مالکیت
خانم زینب خاتون نیک زاد با ارائه استشهاد محلی مصدق ،
طی درخواست شماره  11487-2812205مورخ 1396/11/29
تقاضای صدور سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین با بنای
احداثی که مقدار  96سیر مشاع عرصه وقف می باشد تحت
پالک  2فرعی از  17اصلی بشماره سریال  149639واقع در
قریه شاهزالده بخش  11حوزه ثبتی شهرستان چمستان که در
دفتر جلد  36ثبت گردیده و در اثر جابجایی مفقود شده را نموده
است در اجرای ماده  120اصالحی آئین نامه قانون ثبت مراتب
در یک نوبت آگهی تا چنانچه اشخاصی مدعی انجام معامله یا
وجود سند مالکیت نزد خود می باشند ظرف  10روز ازتاریخ انتشار
آگهی اعتراض خود را همراه اصل سند مالکیت یا سند معامله به
اداره ثبت محل ارائه و رسید دریافت نمایند چنانچه پس از اتمام
مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد و یا در صورت اعتراض اصل سند
مالکیت یا سند معامله ارائه نشود این اداره مطابق مقررات اقدام به
صدور سند مالکیت المثنی به نام مالک خواهد نمود.
توضیحات  :برابر نامه شماره  940298مورخه  94/3/30شعبه اول
دادگاه عمومی حقوقی چمستان به مبلغ ( )9000000000نهصد
میلیون ریال در قید بازداشت می باشد .م/الف 96/240/410
سید عباد شانه دشتی -رئیس اداره ثبت اسناد و
امالک چمستان

