در جلسه هیات دولت؛
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 ۹۰میلیارد ریال اعتبار برای استانهای سیل زده کشور اختصاص یافت

هیات وزیران با اختصاص مبلغ  ۹۰میلیارد ریال اعتبار برای جبران خسارات ناشی از
وقوع سیل در استانهای گیالن ،مازندران ،گلستان و خراسان شمالی موافقت کرد .در
جلسه امروز هیئت دولت که به ریاست حجت االسالم روحانی رییس جمهور برگزار
شد ،مبلغ  ۳۰میلیارد ریال به صورت هزینه ای به منظور بازسازی اماکن مسکونی،
ساختمان ها و تأسیسات زیربنایی خسارت دیده از سیل اختصاص یافت که سهم
استان های مازندران و گیالن هرکدام  ۱۰میلیارد ریال و استان های گلستان و

خراسان شمالی هرکدام پنج میلیارد ریال خواهد بود .دولت همچنین مبلغ  ۶۰میلیارد
ریال به صورت تملک دارایی سرمایه ای به منظور بازسازی زیرساخت ها و اماکن
مسکونی آسیب دیده در استان های یاد شده اختصاص داد که از این میزان ،مبلغ
 ۲۰میلیارد ریال به هریک از استان های مازندران و گیالن و مبلغ  ۱۰میلیارد ریال
به هریک از استان های گلستان و خراسان شمالی اختصاص می یابد .عالوه بر این
مبالغ ،مبلغ یک هزار میلیارد ریال نیز برای بازسازی زیرساخت های آسیب دیده در

اخبار
مدیرکل پزشکی قانونی مازندران اعالم کرد:

تعداد فوتی های سیل مازندران

گروه حوادث :مدیرکل پزشکی قانونی مازندران از فوت 4
نفر بر اثر وقوع سیل و باران شدید اخیر استان تاکنون خبر
داد .دکتر علی عباسی گفت :اجساد  4نفر از جان باختگان این
حادثه  ،با دستور مقام قضایی برای معاینه به پزشکی قانونی
ارجاع ،که پس از انجام معاینه  ،تشخیص هویت و تعیین علت
فوت جواز دفن صادر و تحویل خانواده هایشان شد .مدیرکل
پزشکی قانونی مازندران افزود :مرد  32ساله در شهرستان
ساری بر اثر صاعقه ،مرد  37ساله در شهرستان بهشهر به دلیل
برق گرفتگی ،راننده  44ساله بر اثر شکستن پل در شهرستان
نوشهر و دختر بچه  2ساله در منطقه سه هزار شهرستان تنکابن
بر اثر سیالب جان خود را از دست دادند .دکتر علی عباسی با
اشاره به سرعت ،صحت و دقت بعنوان اصول مهم و اساسی
در اطالع رسانی بحران و نیز نقش پزشکی قانونی در حوادث
غیرمترقبه گفت :در پی هر سانحه طبیعی ،حادثه و فاجعه
ساخت دست بشر قربانیان و مصدومان زیادی برجای می ماند
که با توجه به اهمیت و نقش پزشکی قانونی برای معاینه،
تعیین خسارت ،تشخیص هویت و صدور جواز دفن ،الزم است
اصحاب رسانه اخبارهای مربوط به این حوزه را از منابع موثق
مانند پزشکی قانونی دریافت کنند.
معاون حمل و نقل راهداری و حمل و نقل
جاده ای مازندران عنوان نمود :

آمادگي كامل ناوگان
حمل و نقل عمومي مازندران
براي اعزام زائران حسيني

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای
مازندران از اعالم آمادگي ناوگان حمل و نقل عمومي اين
استان براي اعزام زائران حسيني در اربعین امسال از طریق
سیستم حمل و نقل عمومی مازندران به مرز مهران خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل
جاده ای استان مازندران  ،علی نصیری ضمن اعالم اين خبر
افزود  :به منظور هم اندیشی وهماهنگی الزم اعزام زائرین
حرم اباعبداهلل الحسین (ع) جلسات متعددی با حضور مسئولین
راهداری و حمل و نقل جاده ای،استانداري،فرمانداري ها،پلیس
راهور،پلیس راه،شرکت پخش فرآورده های نفتی ،راه آهن
،هواپیمایی وسایر دستگاههای ذیربط ونیز انجمن هاي صنفي
تحت پوشش و شرکتهای بین المللی در محل اداره كل برگزار
گرديد .نصیری تصریح نمود  :موضوع نقل و انتقال زائرین
عتبات عالیات در اربعین وهماهنگی ارگانهاي ذيربط برای
تحقق این امر و رضایت مندی زائرین بسيار مهم بوده  ،از اين
رو برنامه هاي كامل و مدوني از سوي ارگان هاي مرتبط براي
اين مهم در دستور كار قرار دارد .وی با بيان اين مطلب كه با
توجه به تجربيات سال هاي گذشته و با برنامه ريزي مناسب
بايد ايمني و مطلوبيت سفررا افزايش دهيم تا كوچكترين
مشكل براي زائران بوجود نيايد اظهار داشت :انجمن های
صنفی حمل و نقل مسافر استان برای نقل و انتقال زائران
حرم ابا عبداهلل الحسین (ع) در اربعین سرور و ساالر شهیدان
با تمام امکانات و تجهیزات اعالم آمادگی نمودند .معاون حمل
و نقل راهداری و حمل و نقل جاده ای مازندران در خصوص
اقدامات انجمن ها و شرکت های مسافربری استان برای اعزام
زائرین به اربعین اظهار داشت  :فراهم نمودن شرایط الزم برای
آموزش رانندگان اتوبوس توسط پليس راه استان درخصوص
نحوه حركت،رعایت سرعت ،رعايت قوانين ومقررات رانندگي
در هنگام بارندگي ،استفاده از رانندگان باتجربه و مجرب،
استفاده از اتوبوس های با کیفیت ،حضور مديران فني شركت
هاي مسافربري قبل ازحركت وسايل نقليه درمحل ،لغو برخي
از سرويس های در بستی در صورت نیاز  ،افزايش سرويس
هاي اعزام و ....به مرز مهران از جمله اقدامات انجمن ها و
شرکت های مسافربری است.
آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
در پرونده کالسه  /950351اجرائیه محکوم علیها خانم فرشته لطفی
نژاد محکوم گردیده به پرداخت مبلغ  1.152.258.000ریال بابت اصل
خواسته و هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه در حق محکوم له آقای
اسماعیل اسماعیل زاده با وکالت آقای کیهانیان و نیز به پرداخت مبلغ
 13527050ریال نیم عشر دولتی که محکوم له جهت مطالبه طلب
ششدانگ یک قطعه زمین محمکوم علیه به مساحت  685متر مربع
مشتمل بر یکدستگاه ساختمان یک طبقه کلنگی با قدمت باالی 45
سال ساخت و با زیر بنای حدود  75متر مربع دارای پالک ثبتی 60
فرعی از  159اصلی واقع در عباس آباد جاده کالردشت خیابان شهدا سید
محله بعد از کتابخانه عمومی شهید نجفی نبش کوچه الله  1را توقیف
نموده که با دیوار بلوکی محصور می باشد و دارای امتیاز آب و برق و
گاز می باشد که در ملک یک انباری با دیوار بلوکی حدود  30متر مربع
موجود بوده و یک کندوج قدیمی نیز در آن وجود دارد و ملک دونبش
می باشد که حدود و ثغور آن شماال به وضعیت غربی به طول 18.5
متر مربع دیواریست به ملک مجاور شرقا بطول  31.80متر دیواریست
به ملک مجاور جنوبا بطول 19.10متر دیواریست به خیابان و غربا
بطول  13.50و  8.30و  18متر دیواریست به کوچه محدود می گردد
که کارشناس منتخب دادگاه ارزش هر متر مربع از قطعه زمین توقیفی
را به مبلغ  3.350.000ریال و در کل ارزش 685متر مربع را به مبلغ
 2.294.750.000ریال ارزیابی نموده که این اجرای احکام در نظر دارد
تا قطعه زمین توقیفی را از طریق مزایده حضوری در دفتر اجرای احکام
مدنی دادگستری عباس آباد به تاریخ  1397/8/13روز یکشنبه از ساعت
 10-9صبح بفروش برساند که مزایده بر مبنای قیمت کارشناسی شروع
و به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد متقاضیان محترم
می توانند پنج روز قبل از انجام مزایده جهت بازدید از اموال توقیفی
به دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری عباس آباد مراجعه نمایند  .م
 /الف 30-47

مدیر دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری

عباس آباد – امیر ناجی

استان های مذکور از محل اعتبارات سازمان برنامه و بودجه کشور اختصاص یافت.
اعالم نظر دولت درخصوص تعدادی از طرحهای نمایندگان مجلس
دولت در ادامه ،ضمن اعالم نظر درخصوص تعدادی از طرح های نمایندگان مجلس
شورای اسالمی ،نماینده خود را برای پیگیری موضوع تعیین کرد .در ادامه جلسه،
اعضای دولت تعداد دیگری از پیشنهادهای دستگاه های اجرایی را پس از بررسی ،به
تصویبرساندند/.مهر

ر و زانمه

ناکام ماندن توطئه ها سبب عصبانیت سنگین دشمنان شده است

ایستادگی آنان نشان از همدلی و وحدت در نظام
است .اسالمی اظهار داشت :در شرائطی استکبار
علیه نظام جمهوری اسالمی شائبه نبود حقوق
بشر را فریاد می زند که خودشان بر خالف شعار
حقوق بشر عمل می کنند.
وی با بیان اینکه کشورهای مستکبر و مدعی
حقوق بشر فقط برای بقاء حکومت شان
غوغاساالری را فریاد می زنند ،ادامه داد :این
درحالی است که نظام جمهوری اسالمی برای
مردم و ارزش های انقالب و دین اسالم ،تمام و
کمال در وسط میدان است .اسالمی از نیروهای
مسلح به ویژه نیروی انتطامی به عنوان جان

برکفان و حافظان جان ،مال و ناموس مردم
نام برد و گفت :امروز عملکرد نیروی انتظامی
مورد رضایت مردم و مورد تفقد رهبری قرار
دارد .استاندار مازندران با بیان اینکه نگاه مردم
نیز نیروی انتظامی امیدوارانه و خرسند ساز است،
افزود :نیروی انتظامی نقطه امید مردم است .وی
با اشاره به اینکه بر تن کردن لباس پلیس و در
میدان بودن برای برقرار و حفظ امنیت افتخار
است ،گفت :بدون باور دین و عشق نمی توان در
وسط میدان خدمت به مردم بود و نیروی انتظامی
این ویژگی ها را دارد .استاندار مازندران به حضور
گردشگران و مقوله ترافیک اشاره کرد و گفت:

باید فرهنگ ترافیکی متفاوت از دیگر نقاط کشور
را در استان نهادینه کنیم .وی ادامه داد :با توجه
به حضور گسترده مردم از نقاط مختلف کشور در
استان مازندران همه باید نوع خاصی از فرهنگ
رانندگی و رعایت مقررات ترافیکی را یاد بگیریم ،
چراکه ظرفیت ها ی خیابان ها  ،جاده های داخلی
و و برون شهری استان به اندازه تردد خودروها
نیست.
**سیل مردم مازندران را غافلگیر
نکرده است
استاندار مازندران به بارش شدید و سیل جمعه و
شنبه گذشته استان اشاره کرد و گفت :با اطالع
رسانی دقیق و همراهی و مشارکت مردم و آماده
باش دستگاه های امدادی و خدماتی  ،تلفات انسانی
نداشته اسم .اسالمی فوت پنج نفر از هم استانی
را ناشی از حوادث طبیعی دانست و بیان داشت:
بارندگی و توفان اخیر بی سابقه و نادر بوده است.
وی بیان داشت :امروز با بررسی میدانی بازسازی
و حل مشکالت سیل زدگان را آغاز کرده ایم و
همه مردم و مسئوالن پای کار هستند .سیل اخیر
حدود هفت هزار میلیارد ریال به تاسیسات زیربنایی،
کشاورزی ،واحدهای مسکونی و تجاری و راههای
اصلی و فرعی مازندران خسارت وارد کرد/.ایرنا

فرمانده انتظامی آمل:

جلب رضایت مردم ،هدف پلیس در اجرای طرح های امنیت اجتماعی است
آمل-خبرنگار وارش :سرهنگ نعمت اله آزادی فرمانده انتظامی
شهرستان درمراسم صبحگاه مشترک با قدردانی از مشارکت
مسئولین و مردم درراستای ایجاد نظم و امنیت درشهرستان آمل
گفت :هفته نیروی انتظامی یادآور افتخار آفرینی دلیرمردانی است که
مخلصانه در راه اعتالی ارزش های انقالب گام برداشته و والیت
پذیری و والیت مداری مهمترین خصوصیت نیروی انتظامی می
باشد .وی تاکید کرد :خوشبختانه پلیس توانست در مدت مسئولیت
اینجانب به عنوان خدمتگذار مردم به توفیقات خوبی دست پیدا
کند .وی با اشاره به اجرای طرح های امنیتی از قبیل طرح استقبال
از بهار  ،امنیت چهارشنبه سوری  ،طرح امنیت درمبادی ورودی
وخروجی ،و ...به نقطه مطلوبی برسیم که به عنوان شهرستان
برتر درمازندران انتخاب شدیم .فرمانده انتظامی شهرستان آمل
از کشف وضبط  540کیلو مواد مخدر خبرداد وگفت :جاده هراز به
عنوان جاده مواصالتی وترانزیتی به استان های شمالی بخصوص
مازندران می باشد که توانستیم با مشارکت و اطالع رسانی مردم و

نیروهای جان برکف انتظامی و سربازان گمنام امام زمان کشفیات
خوبی راداشتیم که دراستان رتبه برتر را بدست آوریم .وی همچنین
به جمع آوری معتادین درسطح شهرهای شهرستان آمل اشاره کرد
وخاطرنشان ساخت  :تعداد  1287نفر از معتادین درسطح شهر جمع
آوری وبراساس ماده  16به کمپ های ترک اعتیاد هدایت شدند.
آزادی تصریح کرد 70 :درصداز سرقت های شهرستان منجر به
کشف شد .وی با اشاره به گسترش شبکه های اجتماعی درجامعه
عنوان داشت :پلیس فتا ی شهرستان آمل مسئولین غرب استان
مازندران را هم برعهده دارد که هرگونه اتفاقی پیش بیافتد
پیگیری ان توسط پلیس فتا آمل صورت می گیرد .وی همچنین
از دستگیری  1587نفر از اتباع خارجی درشهرستان آمل خبرداد.
فرمانده انتظامی شهرستان آمل گفت :امنیت یکی از مهمترین زیر
ساخت های توسعه کشور است که تامین آن نیازمند عزم همگانی و
همکاری همه دست اندرکاران و مردم عزیز است .آزادی اضافه کرد:
مهمترین هدف ناجا جلب رضایت مردم و افزایش رفاه اجتماعی با

مدیر عامل برق منطقه ای مازندران و گلستان با
اشاره به اینکه  138مگاوات برق با ایجاد نیروگاه
های مقیاس کوچک توسط بخش خصوصی
تا تابستان آینده وارد مدار تولیدمی شود ،گفت:
باتوجه به بازگشت 38درصد سود سرمایه گذاری،
استقبال خوبی برای نیروگاه های مقیاس کوچک
در استان شده است .مهندس حسین افضلی
در نشست خبری با محوریت خدمات  40سال
صنعت برق پس از پیروزی انقالب اسالمی به
مردم مازندران ،افزود :امروز تعداد ایستگاه های
برق از 19ایستگاه در سال  57به 152ایستگاه
افزایش یافته است .وی با بیان اینکه ظرفیت تولید
برق از  330مگاوات در سال  57امروز به افزایش
45برابری رسیده است ،بیان داشت :در حال حاضر
143مگاوات برق استان مازندران توسط بخش
خصوصی و از طریق نیروگاه مقیاس کوچک تولید
می شود .افضلی ادامه داد :برای تامین انرژی در
استان و در پیک مصرف به احداث نیروگاه های
تولید پراکنده که همان نیروگاه مقیاس کوچک

است که سبب افزایش استقبال سرمایه گذاران
بخش خصوصی داخلی و خارجی در استان های
شمالی شده اند .براساس تعریف ،مجموع ه ای از
دستگاهها یا تاسیسات تولید برق که اتصال آن به
شبکه توزیع محلی از نظر فنی امکانپذیر بوده و
ظرفیت عملی تولید آن در محل اتصال به شبکه
توزیع از  25مگاوات بیشتر نباشد ،مولد مقیاس
کوچک مینامند.
خسارت  16میلیارد ریالی ناشی از سیل
به برق مازندران
مهندس افضلی در بخش دیگری از این نشست
گفت که سیل اخیر 16میلیارد ریال به تاسیسات،
ترانس و خطوط برق استان مازندران خسارت زده
است .وی صاعقه و طوفان اخیر در مازندران را
بی سابقه توصیف کرد و بیان داشت :در مدت
کمتر از  2ساعت  43بار صاعقه با سرعت باال به
تاسیسات زیر ساختی برق استان برخورد کرد که
سبب خاموشی موقت هر بار به مدت سه تا پنج
دقیقه گردید.

تاالبهای در حال خشک مازندران آبگیری شدند

بارشها نبض حیات را در طبیعت مازندران جاری کرد
گروه محیط زیست :خشکسالی برخی از تاالبهای استان را
خشک کرد که با آمدن نخستین سامانه بارشی قوی پاییزی که در
روزهای  13و  14مهر ماه شاهد آن بودیم نبض حیات در طبیعت
مازندران جاری شد.زنگ خشکسالی طی سالهای اخیر به صدا
درآمد که از پایان فصل زمستان همه را نگران فصل گرم سال
میکند.
جنگلها و حیاتوحش مازندران نیز امسال تابستان سختی را
گذراندند و خشکسالی محیط زیست و طبیعت استان را تحت تأثیر
قرار دارد بهطوریکه از روزهای پایانی شهریور خزان زودهنگام به
سراغ درختان آمد .باتوجه به اینکه پرندگان مهاجر بسیاری همه
ساله با از روزهای پایانی تابستان وارد مازندران میشوند خشکسالی
برخی از تاالبهای استان را خشک کرد که با آمدن نخستین سامانه
بارشی قوی پاییزی که در روزهای  13و  14مهر ماه شاهد آن بودیم
نبض حیات در طبیعت مازندران جاری شد و طبیعت مازندران را
بعد از گذشت ماهها کمبارشی سیراب کرد .درست است بارشهای

سیلآسای اخیر خسارتهای بسیاری دربرداشت ولی صرفنظر
از این خسارتها طبیعت مازندران رنگ حیات به خود گرفت که
امیدواریم شاهد تداوم این بارشها باشیم.
مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندراناظهار کرد :با بارشهای
خوبی که داشتیم بخشی از تاالبهای مازندران که در حال خشک
شدن بودند آبگیری شدند که امیدواریم این تداوم بارشها شاهد
ادامه حیات باشیم .وی افزود :بارشهای اخیر ،فارغ از خسارتهایی
که به برخی از مناطق مازندران وارد شد بارشهای موثر و مطلوبی
بوده است .مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران اضافه کرد:
همچنین گزارش خاصی از تلفات حیات وحش نداشتیم .ابراهیمی
کارنامی با بیان اینکه پیشقراوالن پرندگان مهاجر از پایان شهریور
ماه وارد مازندران شدند ،گفت :ورود پرندگان مهاجر به تاالبهای
استان همچنان ادامه دارد که پیشبینی ما این است امسال جمعیت
خوبی از پرندگان وارد استان شوند .وی تصریح کرد :باتوجه به
برخی از تاالبهای کشور خشک شدند بهطور حتم پرندگان مهاجر

نیروی انتظامی مظهر عزت ،اقتدار،
نظم و امنیت جامعه است

آمل-خبرنگار وارش :حجت االسالم والمسلمین سید
جلیل مرتضوی امام جمعه آمل درمراسم صبحگاه مشترک
نیروهای نظامی وانتظامی که بمناسبت هفته نیروی انتظامی
برگزارشد باقدردانی ازتالش وکوشش مجموعه نیروی انتظامی
دربرقراری امنیت جامعه گفت :نیروی انتظامی بازوی توانمند
نظم وامنیت درکنار سایر نیروهای خدوم جامعه می باشد .وی
با اشاره به حوادث اخیر دشمنان قسم خورده انقالب در اهواز
افزود :در آن روز اقتدار نظام که توانسته درطول  8سال دفاع
مقدس درمقابل دشمن تابه دندان مسلح ایستادگی کنند شاهد
حرکت زشتی توسط عوامل خود فروخته دشمنان بودیم که
حتی به طفل  4ساله هم رحم نکردند .وی با اشاره به حضور
میلیونی بسیجیان در مانور سراسری تهران وتمام استانهای
کشور ودر یک روز تصریح کرد :این عظمت وامنیت کشور
بود که در استادیوم یکصد هزارنفری وبا بیانات شیوای مقام
معظم رهبری نشان دادیم بعد از چند روز از آن حادثه چنین
مراسماتی را در سایه امنیت برگزار کردیم .امام جمعه آمل
با بیان اینکه هنور دفتر شهادت باز است اظهارداشت :دشمن
درصدد این است که به امنیت کشور لطمه وارد کند و باید
همه به هوش باشیم .مرتضوی تاکید کرد :امروز دشمن نوک
پیکان رابه سمت اقتصادی هدف گرفته است تا از طریق بتواند
به امنیت وآسایش ما لطمه وارد کند .وی اشاره کرد :در کنار
امنیت و رشادت ،اخالق اسالمی رادر کارنامه خودمان داشته
باشیم که خیلی مقبول نیست مردمی که به شما مراجعه می
کنند برخورد بد داشته باشید و ضرورت دارد با مردم مدارا کنیم.
امام جمعه آمل خاطرنشان کرد :اگر امروز می خواهیم آرامش
درجامعه داشته باشیم درکنارهم با وحدت و همدلی و با اخالق
اسالمی بتوانیم به نقطه مطلوب برسیم.

افزایش امنیت در سطح جامعه است که در این راستا شهدای زیادی
را نیروی انتظامی تقدیم انقالب اسالمی ایران کرده است.

آلمان ،کره جنوبی ،چین و مالزی بسته شده است،
ادامه داد :در حال حاضر سه قطعه زمین در سه
نقطه از شهرستان های بابل و آمل برای ایجاد
چهار نیروگاه  25مگاواتی به شرکت های کانادایی
تحویل شده است .وی توضیح داد :اکنون امکانات
و تجهیزات مورد نیاز برای  2نیروگاه  25مگاواتی
که قرار است در یک قطعه زمین در شهرستان
آمل در کنار هم ایجاد شود ،به منطقه ارسال شده
است .وی افزود :رویکرد زیست محیطی دولت
تدبیر و امید در تولید انرژی پاک برق در استان
های شمالی به نیروگاه های مقیاس کوچک سوق
پیدا کرده است ،بطوری که براساس مطالعات
انجام شده تا سال 1403برای تامین یک هزار
مگاوات برق  40نیروگاه  25مگاواتی باید در
این استان ها ایجاد شود .وی گفت:حفظ زمین
های طبیعی و کشاورزی ،کاهش مصرف گاز
برای چرخاندن ژنراتورها درحد نیاز به گاز خانگی،
تولید و مصرف در محل و نیاز به سرمایه گذاری
اندک از مزیت های نیروگاه های مقیاس کوچک

*ادامه ورود پرندگان مهاجر به تاالبها

امام جمعه آمل:

یک انتصاب جدید
در جهاد کشاورزی مازندران

استقبال بخش خصوصی از تولید برق در مازندران
است نیاز داریم .وی توضیح داد :با توجه به اهمیت
رعایت مقوالت زیست محیطی و از طرفی حفظ
زمین های کشاورزی و منابع طبیعی تولید برق و
مصرف آن در محل در قالب نیروگاه های کوچک،
بهترین گزینه است .مهندس افضلی گفت :حداقل
سرمایه گذاری برای نیروگاه کوچک 25مگاواتی
به سه هزارمترمربع زمین و 50میلیارد تومان نیاز
دارد .وی بیان داشت :به دلیل افزایش جمعیت
و از طرفی حضور گردشگران ،همچنان در پیک
مصرف تابستان با کمبود تولید برق مواجه هستیم.
وی افزود :در تابستان امسال رشد مصرف در
استان مازندران 15درصد و 2تا سه برابر بیشتر
از متوسط کشوری ،معادل حدود 3هزارو 200
مگاوات بوده است.
حضور سرمایه گذاران خارجی در
مازندران
مدیرعامل برق منطقه ای مازندران و گلستان با
اشاره به اینکه قرارداد ساخت نیروگاههای مقیاس
کوچک با سرمایه گذارانی از کشورهای کانادا،
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استاندار مازندران در صبحگاه مشترک نیروی انتظامی :

استاندار مازندران با بیان اینکه وضعیت امروز بین
المللی  ،دیپلماسی ،دفاعی و امنیتی نظام جمهوری
اسالمی در چهلمین سال پس از پیروزی انقالب
مطلوب و مورد رضایت مردم است ،گفت :خنثی
شدن توطئه ها و ناکامی های پی درپی در ضربه
زدن به ایران ،سبب عصبانیت سنگین دشمنان
شده است .محمد اسالمی در صبحگاه مشترک
نیروی انتظامی مازندران با بیان این نکته که عده
ای از داخلی ها فرصت سوء استفاده دشمنان علیه
ایران را فراهم می کنند ،افزود :یقین داریم ریشه
همه موفقیت های نظام جمهوری اسالمی لطف
خداوند متعال و تدابیر داهیانه مقام معظم رهبری
است .وی با اشاره به اینکه همواره باید مراقب
القائات دشمنان باشیم و تحت تاثیر تبلیغات فضای
مجازی آنان قرار نگیریم ،ادامه داد :اقدام راهبردی
استکبار و مخالفان نظام جمهوری اسالمی
،عملیات روانی بر مردم است که باید هوشیار
باشیم .رئیس شورای تامین استان مازندران با بیان
این نکته که دشمن با بزرگنمایی نقاط ضعف با
انجام عملیات روانی با اطالع رسانی گسترده در
فضای مجازی همواره در صدد ناکارامد نشان
دادن دولتمردان ایران است ،بیان داشت :امروز
حضور مردم در همه عرصه ها و مقاومت و

جامعه

بسیاری به سمت مازندران میآیند که باید میزبانان خوبی برای آنان
باشیم .مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران خاطرنشان کرد:
برخی از پرندگان دست به صید و شکار غیرمجاز پرندگان میزنند
که اص ً
ال برازنده مازندران نیست .این مسؤول یادآور شد :عدهای را
با اقدام به شکار مازندران بدنام میکنند که باید به خودشان بیایند
و دست از کارشان بردارند در غیر این صورت این مردم هستند که
در مقابلشان میایستند .ابراهیمی کارنامی درباره صدور پروانه شکار
امسال در مازندران ،اظهار کرد :منتظر اعالم نظر سازمان دامپزشکی
کشور هستیم که اگر شاهد مواردی از آنفلوآنزا و یا سویههای جدید
باشیم شکار ممنوع خواهد بود؛ در غیر این صورت ،بهصورت محدود
با شرایط جدید دستورالعمل صدور پروانه شکار ابالغ خواهد شد .به
گزارش فارس ،هرکجا هست که آب هست ،آبادانی هم هست که
درحال حاضر نمونه بارز آن را در طبیعت مازندران میتوان مشاهده
کرد،گویی که تازه متولد شدند و درحال حاضر خزان زودهنگام و
سرسبزی زیبایی خاصی به طبیعت بخشیده است.

گروه خبر :محمدتقی شکوهی به عنوان معاون بهبود تولیدات
گیاهی سازمان جهاد کشاورزی مازندران منصوب شد .مهدی
خلیلی تیرتاشی سخنگوی سازمان جهاد کشاورزی مازندران
گفت :در حکمی از سوی عزیزاله شهیدی فر رییس سازمان
جهاد کشاورزی مازندران ،محمدتقی شکوهی که سرپرستی
معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی مازندران
را بر عهده داشت ،به سمت معاون بهبود تولیدات گیاهی این
سازمان منصوب شد .وی افزود :در این حکم خطاب به نامبرده
آمده با توجه به سوابق و تجارب جنابعالی به موجب این ابالغ
به سمت معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی
ی شوید .امید است با استعانت از ایزد منان
مازندران منصوب م 
ت های موجود و با تکیه بر قوانین و
و با بهره گیری از ظرفی 
مقررات ،افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی،
ت های
ت ها و مدیری 
ضمن ایجاد تعامل با مجموعه معاون 
سازمان و هماهنگیهای الزم با دستگاه های برون سازمانی،
در انجام امور محوله و حصول اهداف دولت تدبیر و امید در
خدمت رسانی به بهره برداران بخش کشاورزی موفق باشید.
گفتنی است شکوهی پیش از این مدیر باغبانی سازمان جهاد
کشاورزی مازندران بود.
آگهی مزایده
در پرونده کالسه  960078اجرا محکوم علیه آقای رضا منصوری
محکوم به پرداخت مبلغ  60عدد سکه تمام بهار آزادی که به
نحوتقسیط با پیش پرداخت پنج عدد سکه تمام بهار آزادی و هر دو
ماه نیم سکه تمام بهار آزادی قابل اجرا است در حق محکوم لها و
نیز پرداخت  500000ریال بابت حق اجرا در حق دولت با توجه به
توقیف پالک ثبتی  3938فرعی مفروز و مجزی شده از  1399فرعی
از یک اصلی قطعه دو تفکیکی ملکی اسداهلل منصوری به صورت
دو دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان واقع در قریه پسکالیه
کوچک که پس از ارزیابی توسط کارشناس منتخب به شرح ذیل می
باشد دو سهم مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان یک واحد آپارتمان به
مساحت  39.5متر مربع پالک ثبتی  3938فرعی از یک اصلی بخش
سه ثبت تنکابن دارای قدمن ده ساله دارای یک خواب ،آشپزخانه
اپن  ،کف سرامیک کابینت ام دی اف  ،دارای سرویس بهداشتی
و حمام می باشد نمای ساختمان از نوع سنگ دارای انشعابات آب و
برق و گاز و تلفن مجزی است با توجه به موقعیت مکانی و عوامل
تاثیر گذار در قیمت ارزش دو سهم مشاع به مبلغ 200000000ریال
بیست میلیون تومان برآورد شده است در اجرای مواد  51و 137
قانون اجرای دادگستری به روز یکشنبه مورخه  97/8/13از ساعت 8
صبح الی  10صبح در اجرای دادگستری به فروش میرسد مزایده از
قیمت پایه کارشناسی شروع و به خریدار و خریدارانی که به باالترین
قیمت خریدار باشند فروخته خواهد شد طالبین می توانند تا  5روز
قبل از زمان مزایده از واحد آپارتمان واقع در تنکابن خیابان شهید
مسلمی جنب تقاطع فردوسی آپارتمان منصوری دیدن و یا جهت
کسب اطالعات بیشتر به اجرای دادگستری مراجعه و در صورت
تمایل نسبت به خرید آن اقدام نمایند  .م/الف 1398/97
دادورز اجرای دادگستری شهرستان تکابن – رحیمی

