مدیرکل آبخیزداری سازمان جنگلها:

اجرای طرح های آبخیزداری به ساالنه  ۲هزار
میلیارد تومان نیاز دارد

گروه خبر :مدیرکل دفتر آبخیزداری و تثبیت خاک سازمان جنگل ها ،مراتع و
آبخیزداری کشور گفت :ساالنه دو هزار میلیارد تومان برای اجرای طرح های
آبخیزداری نیاز است .هوشنگ جزی در نشست آموزشی و ترویجی و مشارکتی در
پروژه های آبخیزداری با بیان اینکه سال قبل  ۴۶۰میلیارد تومان مطالبات نمایندگان
مجلس برای طرح های آبخیزداری داشته ایم افزود :این درحالی است که ساالنه دو
اخبار

چالوس-خبرنگار وارش :حجت االسالم جباری
امام جمعه شهرستان چالوس در راهپیمایی  ۱۳آبان روز
دانش آموز در شهرستان چالوس گفت :یکی از ضرورتهای
جامعه بشری شناخت دشمن و معرفت پیدا کردن نسبت به
حیله ها و ترفند های دشمنان است و شناخت دشمن باعث
بقای جامعه اسالمی خواهد شد و افزود :الزمه بقای باعزت
شناخت دشمن و اهداف شوم دشمنان است .حجت االسالم
جباری تصریح کرد :اگر جوامعی در طول تاریخ خسارتهای
زیانباری متحمل شدند علت یابی شوند قطع ًا عدم شناخت
دشمنان از سوی آن ملت و بی توجهی نسبت به دشمنان
بوده است .امام جمعه چالوس تصریح کرد :معرفت پیدا کردن
نسبت به دشمنان قطع ًا خسارتها را کاهش می دهد و به صفر
می رساند و ادامه داد ۳۹ :سال از عمر پر برکت انقالب اسالمی
گذشته و وارد  ۴۰سال آن شده ایم و همیشه دشمنان را ناکام
گذاشته ایم و اگر توانستیم دشمنان را شکست بدهیم چیزی
نبود جز بصیرت عامه مردم و دشمن شناسی درست مردم .
حجت االسالم جباری بیان کرد :ما باید مواظب نفوذ های
دشمنان باشیم دشمن همیشه دشمن است و هیچ گاه خیرخواه
نظام و مردم نیست آن هم نظامی که تا امروز سیلی های
محکمی بر صورت آنها زده شد اما همچنان پایبند نظام بودند و
این نظام روز به روز در حال قدرت پیدا کردن است و این باعث
عصبانیت دشمنان شده است .اسالم انقالبی و اسالم حسینی
امروز در کشورهای دیگر جا پیدا می کنند و دشمنان می ترسند
که قدرت آنها رو به زوال برسد و ناچاراً به هر دسیسه ایی دست
می زنند و آسیب به نظام وارد می کنند و تا زمانیکه شما مردم
دانش آموزان دانشجویان همیشه در صحنه هستید با گامهای
مستحکم و قوی و عشق به نظام و دین و ارزشها دارید
دشمنان به آرزوهای خود نخواهند رسید.

معافیت بیمهای کارفرمایان
در صورت جذب نیروی کار جدید

گروه خبر :کارفرمایان در صورت به کارگیری نیروی جدید،
مشمول معافیت بیمهای میشوند .در راستای اجرای قانون
مشوقهای کارفرمایی و استفاده از نیروی کار جوان در مشاغل
مختلف و ایجاد شغل برای اقشار مختلف جامعه ،کارفرمایانی که
نیروی جدید دارای کمتر از یک سال سابقه بیمه پردازی ،دارای
مدارک کارشناسی و باالتر که در مراکز کاریابی ثبت نام کردهاند
ق بیمه معاف
را به کار گیرند ،برای مدت  ۲سال از پرداخت ح 
خواهند بود .الزم به ذکر است که کارگاههایی که افراد واجد
شرایط در این قانون را به کار میگیرند ،باید فعال بوده و دارای
کد کارگاهی تأمین اجتماعی باشند و در ازای هر دو نفر بیمه شده
فعلی میتوانند یک نفر نیروی جدید را با استفاده از معافیتهای
مقرر در این قانون جذب کنند .بنابر این گزارش ،افرادی که بر
اساس این قانون تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی قرار
میگیرند باید حداکثر دارای  ٣٤سال سن باشند و حداقل از  ٣ماه
قبل در مراکز کاریابی رسمی ثبت نام کرده باشند.
فرمانده انتظامی استان مازندران خبرداد:

دستگیری سارقان قطعات خودرو
در مازندران

فرمانده انتظامی استان از دستگیری سارقان قطعات خودرو
با  35فقره سرقت خبر داد .به گزارش پایگاه خبری پلیس،
سردار"سیدمحمود میرفیضی" در تشریح این خبر ،گفت :در
پی وقوع چندین فقره سرقت قطعات خودرو در سطح استان،
موضوع در دستور کار پلیس آگاهی این فرماندهی قرار گرفت.
وی تصریح کرد :در اجرای این ماموریت کارآگاهان پلیس
آگاهی شهرستان قائم شهر با بررسی های همه جانبه و
اقدامات اطالعاتی سارقان را شناسایی کردند.سردار میرفیضی،
خاطر نشان کرد :با هماهنگی قضائی  2متهم به سرقت در
عملیاتی ضربتی دستگیر شدند که در بازجویی های به عمل
آمده تاکنون به  35فقره سرقت قطعات و باطری خودروهای
پارک شده در معابرعمومی در شهرستان های "قائم شهر،
جويبار ،بابل ،ساري و نکا" اعتراف کردند .وی با اشاره به
شناسایی و دستگیری مالخر اموال مسروقه که با متهمان
همکاری می کرد ،اظهار داشت :مقادیر قابل توجهی اموال
سرقتی از این متهمان کشف و پس از تشکیل پرونده به مرجع
قضائی معرفی شدند.

ر و زانمه

تاالب چش م به راه «امید»

گروه محیط زیست :چند سالی است که تکدرنای سیبری
میهمان تاالبهای مازندران است ،دیر میآید و با آمدنش نقش
حیات بر تاالب میزند؛ فریدونکنار ،ازباران و سرخرود فرقی ندارد،
هر جایی که مایل باشد فرود میآید.
تکدرنای سیبری که در مازندران به «امید» معروف شده ،چند
سالی است که دیر به دیر وارد این استان میشود اما با آمدنش شور
و شعفی در طبیعتدوستان برمیانگیزد و رنگ حیات به تاالب مورد
عالقهاش میبخشد .پرندهای به نام ققنوس را همه ما میشناسیم،
در اساطیر کهن ایران ،مصر ،چین و یونان نامش به نیکی آمده
است و او را نماد جاودانگی و عشق و زندگی دوباره میدانند .نیما
یوشیج در توصیف این پرنده مقدس میگویدُ « :ققنوس ،مرغ
خوشخوان ،آوازه جهان ،آواره مانده از وزش بادهای سرد ،بر شاخ
خیزران ،بنشستهاست فرد .بر گرد او به هر سر شاخی پرندگان .او
نالههای گمشده ترکیب میکند ،از رشتههای پاره صدها صدای
دور ،در ابرهای مثل خطی تیره روی کوه ،دیوار یک بنای خیالی
میسازد»....
* درنا؛ ققنوسی دیگر!
درنا اما پس از ققنوس پرندهای است که راز جاودانگی را با خود
بههمراه دارد ،درنا را نماد صلح و رقص و آواز نیز نامیدهاند ،درناها
تکهمسر هستند و اگر جفت خود را از دست بدهند تا پایان عمر
بهتنهایی زندگی میکنند.
درنا در سرودههای بسیاری از شاعران آمده است و بهطور ویژه
شاعران سبک نیمایی از آن بسیار گفتهاند ،احمد شاملو در یکی از
شعرهای معروف خود اینگونه آورده است« :پر پرواز ندارم اما دلی

آمل-خبرنگار وارش :ششمین جلسه کمیته
پیشگیری از آسیب های اجتماعی در دفتر شهردار
آمل برگزار شد .مهندس علی علیزاده معاون
خدمات شهری شهرداری آمل در این جلسه گفت:
آسیب های اجتماعی قشر خاصی را تهدید نمی
کند بلکه همه ی ما را فرا می گیرد و اگر اقدامی
جدی و عملی صورت نگیرد تبعات آن دامن
همه ی ما را خواهد گرفت .علی علیزاده افزود:
اقدامات خوبی در چند سال اخیر از سوی شهرداری
و برخی ادارات شهرستان در مناطق آسیب پذیر
شهر نظیر امت آباد و رضوان  38صورت گرفت
که تا حدودی از مشکالت این مناطق کاسته شده
است  .بازگشایی بلوار والیت در یک منطقه کمتر
توسعه یافته شهری از سوی شهرداری توانست
موجب ترقی و کاهش آسیب اجتماعی در این
منطقه شود .وی ادامه داد  ،نیاز است ادارات مرتبط
جدی تر به این موضوع ورود کنند تا دست در
دست یکدیگر از آسیبهای اجتماعی تهدید کننده

زندگی شهروندان پیشگیری کرده و خدمتی
ماندگار به همشهریان ارائه کنند .معاون خدمات
شهری شهرداری آمل تاکید کرد :اقدام از سر رفع
تکلیف نمی تواند در کاهش مشکالت اجتماعی
یاری کننده باشد ،بلکه نیاز است اقدامات عملی و
تاثیر گذار انجام دهیم  .اسفندیاران رئیس اداره
بهزیستی در این جلسه ضمن تشکر از اقدامات
شهرداری در کاهش مشکالت مناطق آسیب
پذیر شهری گفت :از مجموعه شهرداری آمل که
در چند سال اخیر با اقدامات حمایتی  ،عمرانی و
خدماتی بویژه در مناطق آسیب پذیر شهر کمک
حال ما بوده و هست تشکر و قدردانی ویژه دارم.
گفتنی است در این جلسه مدیرعامل سازمان
فرهنگی ورزشی شهرداری  ،نماینده سپاه ناحیه
آمل  ،نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی ،
نماینده اداره آموزش و پرورش  ،نماینده نیروی
انتظامی  ،نماینده اداره ورزش و جوانان آمل و
مسئول روابط شهرداری آمل حضور داشتند.

این مدت جمعیت آنها از  10تا  15فرد به چهار و سپس دو(آرزو و
امید) و در نهایت به یک فرد(امید) کاهش یافته است.
* امید؛ باقیمانده از گله غربی
از گله شرقی درناهای سیبری  3هزار و  200فرد باقی مانده است که
معمو ًال در دریاچه پویانگ چین زمستانگذرانی دارند اما این دریاچه
که بزرگترین دریاچه آب شیرین چین است ،با کاهش منابع آبی
مواجه شده و به عقیده برخی از کارشناسان محیط زیست ،پویانگ
دچار مرگ تدریجی شده و از این نظر ،درناها و جمعیت زیاد دیگری
از پرندگان مهاجر با مشکل مواجه میشوند.
از درناهای گله غربی نیز تنها امید باقی مانده است و گله مرکزی که
در هند فرود میآمدند منقرض شدهاند ،از اینرو حفاظت از پرندگان
حاضر بسیار حائز اهمیت است بهویژه اینکه زیستگاههای آنها در
حال از بین رفتن است و درناها بین یک تا دو تخم میگذارند که تنها
یکی از آنها را نگه میدارند! اینروزها دوستداران طبیعت چشمانتظار
تنها درنای باقیمانده از گله غربی هستند ،آنها میگویند :تکدرنای
سیبری که بیاید حس جاودانگی و امید گل میکند.

مدیرکل راه و شهرسازی از نمایشگاه
پدافند غیرعامل استان مازندران بازدید کرد

مدیر کل راه و شهرسازی استان به همراه چند
تن از معاونین از نمایشگاه پدافند غیر عامل استان
مازندران که در سالن ارشاد در حال برگزاری می
باشد بازدید نمود .به گزارش اداره ارتباطات و
اطالع رسانی اداره کل راه و شهرسازی استان
مازندران مهندس عبداله بهادری در حاشیه
این بازدید از پدافند غیر عامل به عنوان عامل
ارتقای پایداری در بحران ها یاد کرد افزود :
مازندران از جمله استانهايي است كه در تمامي
بخشهاي حمل و نقل اعم از هوايي ـ ريلي ـ
جاده اي و دريايي صاحب امتياز بوده  ،از اين رو
رعایت الزامات پدافند غير عامل در اين استان
داراي اهميت و ويژگي خاص مي باشد.مهندس
عبداله بهادری تصريح كرد :وجود منابع طبيعي
در اين استان اعم از دريا ـ جنگل ـ دشت و...
و همچنين تردد باالي گردشگر و مسافر در
محورهاي استان و حجم باالي ترافيك از جمله
مواردي است كه ارزش و اهميت كارگروه راه

آگهی مزایده اموال غیر منقول مرحله اول
در خصوص پرونده اجرایی 970241له خانم لیال حبیبی علیه آقای عماد حبیبی که
محکوم است به پرداخت محکوم به در حق محکوم له و نیم عشر دولتی در حق صندوق
دولت .بر اساس تعرفه مال توسط محکوم له موضوع به کارشناس ارجاع گردیده که
کارشناس منتخب طی نظریه ابرازی که مصون از اعتراض طرفین باقی ماند به شرح
ذیل ارزیابی نمود:
مال مورد مزایده شامل حقوق تصرفی و دسترنجی ششدانگ یک قطعه زمین زراعی
به مساحت حدود  3200متر مربع به نشانی نور -روستای افراسیاب کال -انتهای روستا
بعد از امام زاده ملک مذکور فاقد هرگونه اعیانی و امتیازات آب و برق و گاز می باشد،
ضمنا ششدانگ ملک در مالکیت اداره اوقاف و جزء اراضی وقفی روستای افراسیاب
کال می باشد ،که ارزش حق تصرفی و دسترنجی ششدانگ ملک موصوف به مبلغ

حامدی از ساری نفر اول شد ،سجاد کاویانپور از نور به مقام دوم
دست یافت و بهمن فاطمی از تنکابن و کاظم ذبیحی از آمل هم به
طور مشترک سوم شدند .داریوش محمودی هم در بخش شعر بومی
مقام نخست را کسب کرد ،معصومه رمضانی از محمودآباد دوم شد و
محمود پوالدی از آمل هم به مقام سوم دست یافت.
ابراهیم فالح از ساری مقام نخست بخش عکس این اشکواره را با
موضوع عاشورایی به خود اختصاص داد ،امیرحسین حیاتی از بهشهر
دوم شد و مقام سوم مشترک هم به زهره لک از بابلسر و محمدرضا
پیمان از نوشهر رسید .در بخش عکس های مربوط به مدافعان حرم
هم تندیس ویژه اشکواره و جایزه نقدی به بهروز خسروی از آمل
رسید ،مجتبی محمدی نیا از بهشهر و علی اکبررمضان نتاج مقری
از بابلسر به ترتیب مقام دوم و سوم را کسب کردند .مقام نخست
بخش سرود این اشکواره به گروه سرود مدرسه جهان تربیت رسید،
گروه سرود مدرسه استعدادهای نوین مقام دوم را کسب کرد و مقام
سومی مشترک هم به گروه سرود مدرسه طلوع  ،پیشتازان کامپیوتر
دختر و مدرسه شاهد تعلق گرفت.

 337987150ریال ارزیابی گردیده است ضمنا ملک موصوف مبلغ  32640000ریال
بابت اجاره به اداره اوقاف بدهکار می باشد که باید تسویه گردد .لذا برای روز سه شنبه
مورخ  1397/09/06از ساعت  10الی  11صبح در دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری
نور مزایده حضوری برگزار می گردد و فروش از قیمت پایه کارشناسی شروع وبه
کسانیکه باالترین مبلغ را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد ده درصد مبلغ پیشنهادی
در روز مزایده از برنده مزایده نقدا دریافت می شود و مابقی حداکثر ظرف یک ماه باید
پرداخت شود.عدم پرداخت به موقع آن موجب توقیف مبلغ ده درصد پس از کسر هزینه
های مزایده به نفع صندوق دولت و تجدید مزایده می باشد طالبین در صورت تمایل
می توانند  5روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان از ملک
مورد مزایده داده شود.م.الف299-
دادورز احکام مدنی دادگستری شهرستان نور -هزار جریبی
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ضرورت نگاه پدافندی به موضوع
امدادونجات

و شهرسازي پدافندغير عامل را در مازندران در
جايگاهي خاص و مهم قرار مي دهد .مدیر کل
راه و شهرسازی استان ضمن تشریح اهمیت
پدافند غیرعامل در حوزه زیرساخت های
مواصالتی و مسکن و شهرسازی یادآور شد:
با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری پدافند
غیرعامل در اولویت اول طرح ها و پروژه های
عمرانی و راهسازی قرار دارد و با انتخاب مشاور
الزامات پدافند غیرعامل در قالب پروژه های مهم
راهسازی درحال مطالعه می باشد  .وی افزود:
امروزه به غير از مقوله زيست محيطي بحث
پدافند غير عامل نيز به عنوان يك عنصر حياتي
در تصويب پروژه هاي حمل و نقلي نقش بسيار
مهمي ايفاء مي نمايد .گفتنی است این نمایشگاه
که با حضور معاون عمرانی استاندار مازندران ،
مدیران و مسئولین استانی افتتاح گردید تا 14
آبان ماه در اداره کل فرهنگ و ارشاد استان دایر
می باشد.

اولین جشنواره اشکواره حسینی با انتخاب بهترین ها به کارش پایان داد
آمل-خبرنگار وارش :نخستین همایش فرهنگی و هنری
استانی اشکواره حسینی با محوریت دو موضوع امام حسین(ع) و
مدافعان حرم در پنج بخش با حضور مدیرکل ارشاد مازندران ،امام
جمعه آمل ،رئیس اداره ارشاد آمل ؛ رئیس واعضای شورای شهر
آمل و جمع کثیری از هنرمندان فرهنگ و هنر مازندران با برگزاری
مراسم اختتامیه در مجتمع فرهنگی و هنری اریکه آریایی آمل بهکار
خود پایان داد.
محمود شالویی مدیرکل ارشاد مازندران در این مراسم با اشاره به
اهداف مدافعان حرم در راه شهادت و ایثار اظهار داشت :مدافعان حرم
هنرآفرینانی هستند که در صحنه نبرد هنرشان را با ایثار و شهادت
به نمایش میگذارند.
وی افزود :این شهدا یک شور واقعی در درون خود دارند که در زمان
نبرد حماسهآفرینی میکنند .روایت آنها در حماسه عدالتخواهی
است و انسانیت را پیشهرو دارند بنابراین باید به روح و روان این
خوبان درود فرستاد.
بر اساس اعالم هیات داوران ،در بخش شعر فارسی جشنواره دادیار

جامعه

دکتراکبری مدیرعامل جمعیت هالل احمر
مازندران خبرداد:

دارم و حسرت درناها ،و به هنگامی که مرغان مهاجر در دریاچهی
ماهتاب پارو میکشند ،خوشا رها کردن و رفتن ،خوابی دیگر به
مردابی دیگر ،خوشا ماندابی دیگر به ساحلی دیگر به دریایی دیگر،
خوشا پر کشیدن خوشا رهایی ،خوشا اگر نه رها زیستن ،مردن به
رهایی! آه! این پرنده ،در این قفس تنگ ،نمیخواند».
*  15آبانماه روز ملی درنا
 15آبانماه روز ملی درنا است تا بیش از پیش به اهمیت این
پرنده حمایتشده و در معرض انقراض پی ببریم ،باتوجه به حضور
تکدرنای سیبری که امیدواریم امسال نیز راهی مازندران شود ،از
سوی بنیاد بینالمللی درنا( )FCIمرکز حفاظت و تحقیقات درنای
سیبری در فریدونکنار تاسیس شد که اکنون  11سال از فعالیت آن
میگذرد.
«امید» تنها بازمانده از درناهای گله غربی است ،او سال گذشته در
چهارم آذرماه در یک روز کام ً
ال سرد و بارانی وارد تاالب فریدونکنار
شده بود و به گفته رییس اداره نظارت بر امور حیات وحش ادارهکل
حفاظت محیط زیست مازندران ،در واقع با تأخیر یکماهه نسبت به
سال  95خود را به تاالب فریدونکنار رساند .کوروس ربیعی میگوید:
آمدن درنا زمان خاصی ندارد ،حرکت او برحسب شرایط آب و هوایی
است و هر زمان که تشخیص دهد از مسیرهای همیشگی و پس
از توقف در چند ایستگاه بینراهی در نهایت در فریدونکنار فرود
میآید و تا پایان اسفندماه در این زیستگاه میماند .او میافزاید دقیق ًا
مشخص نیست که سابقه مهاجرت درناهای سیبری به مازندران از
چه سالی بوده است اما براساس گفتههای بومیان ،از حدود  20سال
گذشته تاکنون درناهای سیبری وارد تاالب فریدونکنار میشوند و در

قدردانی از عملکرد شهرداری آمل
در پیشگیری از آسیب های اجتماعی
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اخبار

به بهانه  15آبان روز ملی درنا

امام جمعه شهرستان چالوس :

یکی از ضرورتهای زندگی جامعه
بشری شناخت دشمن و ترفندهای
آنان است

هزار میلیارد تومان در برنامه ششم توسعه برای اجرای طرح های آبخیزداری نیاز است.
وی یادآور شد :امسال  ۷۰۰میلیارد تومان برای اجرای طرح های آبخیزداری درنظر
گرفته شده است و طبق برنامه ششم  ۱۰میلیون هکتار از عرصه ها تحت پوشش
طرح های آبخیزداری قرار خواهد گرفت .وی افزود :امسال با اجرای موفق طرح های
آبخیزداری در قالب اعتبارات صندوق توسعه می توانیم جهشی برای اجرای طرح های
آبخیزداری برداریم .جزی یادآور شد :آگاه سازی و حضور موثر افراد خارج از سازمان
جنگل ها در ترویج و افزایش مشارکت های مردمی برای طرح های آبخیزداری
امری ضروری است و امسال تمام دستگاه ها نظارت کامل برای اجرای طرح های
آبخیزداری از محل صندوق توسعه ملی خواهند داشت .مدیرکل دفتر آبخیزداری و

تثبیت خاک سازمان جنگل ها ادامه داد :از  ۱۱ردیف ملی در حوزه آبخیزداری اعتبار
دریافت می شد و امسال تنها از یک ردیف صندوق توسعه اعتبار دریافت خواهیم کرد.
وی خواهان برگزاری جلسات آبخیزداری در حوزه استان ها شد و گفت :در حال حاضر
 ۱۴۲میلیارد تومان بدهی طرح های آبخیزداری مربوط به سال گذشته را داریم .تشریح
سیاست ها ،درس آموخته ها و تجارب به دست آمده در زمینه انجام فعالیت های
آموزشی ،ترویجی و مشارکتی ،تشریح سیاست ها و برنامه های بخش آبخیزداری در
زمینه فعالیت های مشارکتی ،تشکیل گروه های کاری تدوین برنامه اقدام تسهیلگر
از جمله اهداف کارگاه تحلیل عملکرد و هم افزایی فعالیت های آموزشی ،ترویجی و
مشارکتی در پروژه های آبخیزداری از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی است.

محمدعلی هاشمی از بابل مقام اول بخش فیلم را برای فیلم ' روز
دهم ' به خود اختصاص داد ،مهدی وحیدی از ساری برای فیلم 'من
و نرگس' دوم شد و مقام سوم هم به سعید نجاتی برای فیلم ' بی
بی ' رسید .هیات داوران اشکواره در بخش تئاتر صاحبان دو اثر '
اول محرم ' به کارگردانی بابک غالمی از اراک و نمایش ' فریاد
آخر ' به کارگردانی محمدصادقی از آمل را شایسته تجلیل و دریافت
تندیس ویژه تشخیص دادند.
با اعالم دست اندرکاران همایش استانی اشکواره حسینی ،دومین
دوره این رویداد فرهنگی و هنری شهریور ماه سال 98و همزمان با
آغاز ماه محرم برگزار می شود.

آگهی تعیین طول و متراژ
ششدانگ دو قطعه باغچه وصل به هم پالک شماره  271و  272فرعی از 20
اصلی واقع در قریه سراسب جز دهستان یالرود کمرود بخش پنج ثبت نور انتقالی
موروثی و سایر وراث مرحوم هادی واحدی با حدود و مشخصات شماال :و غربا:
به رودخانه شرقا :نهر اشتراکی به زمین شماره  273فرعی جنوبا :به زمین شماره
 212به موجب سند رسمی شماره  134674مورخ  1360/2/19تنظیمی دفترخانه
 64تهران ذیل ثبت  1257صفحه  160دفتر جلد  11به نام آقای مرتضی واحدی
فرزند هادی ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردید و سپس تمامت پالک مع
الواسطه به موجب سند رسمی شماره  756و  757و 758و 762و  759و 760و761
مورخ  1393/7/23تنظیمی دفترخانه  1465تهران به خانم ماه منیر واحدی انتقال
قطعی یافت ملک در قید بازداشت و رهن نمی باشد و مالک پالک طی نامه وارده

چهلمین کارگروه تخصصی امداد و نجات و آموزش همگانی
به مناسبت هفته پدافند غیرعامل در محل فرمانداری بابلسر
برگزارشد .به گزارش روابط عمومی جمعیت هالل احمر
مازندران در این نشست که فرماندار بابلسر نیز حضور داشت
دکتر اکبری مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان در سخنانی
با تاکید بر ضرورت نگاه پدافندی به مقوله امدادونجات گفت:
اگر در کارگروه امدادونجات پدافند غیرعامل موضوعات تهدید
را در حوزه های مختلف زیرساختی اعم از نرم افزاری و سخت
افزاری بررسی می کنیم و به جامعه هشدارهای الزم را می
دهیم ،در کارگروه امدادونجات و مدیریت بحران نیز باید
روشهای عملیاتی مقابله با این تهدیدات را تمرین نماییم و به
جامعه نیز در جهت تاب آوری آموزش دهیم .وی گفت:یکی
از جلوه های بارز پدافند غیرعامل ،اهتمام جدی به مانورهای
امدادونجات در سطوح مختلف و در مقیاس متنوع است.
وی با اشاره به اینکه اجرای مانورهای امدادی باید بصورت
برنامه روتین در جامعه تبدیل شود گفت:باید تعریف درستی
از مانور داشته باشیم و مولفه های موثر در این برنامه را عمیقا
درک کنیم .دکتراکبری گفت :هدف اصلی در مانور باید بر
اصالح اشتباهات متمرکز باشد تا در شرایط بحران واقعی،
فرایند امدادونجات تسهیل گردد.مدیرعامل جمعیت هالل
احمرمازندران تصریح کرد:یکی از عرصه هایی که اغلب اوقات
مورد سوءاستفاده دشمنان و معاندان قرارمی گیرد  ،کاستی های
احتمالی در عملیاتهای امدادونجات است.وی گفت:تجربیات ما
در امدادرسانی به بحرانهای مختلف بیانگر این واقعیت است
که دشمن درصدد ضربه به اعتماد عمومی و حتی اعتماد و هم
افزایی دستگاههای اجرایی از طریق بزرگنمایی ضعف های
کوچک است.دکتراکبری هماهنکی حداکثری در مانورها را
الزمه موفقیت در مدیریت بحران برشمرد و گفت:نباید اینگونه
تصورکنیم که مانورهای ما حتما باید بی نقص اجرا شود بلکه
باید این باور را داشته باشیم که اشتباهات خود را از رهگذر
برگزاری اینگونه مانورها اصالح نماییم.وی با تاکید براین مهم
که همه اقدامات ما در امدادونجات باید با نگاه پدافند غیرعامل
باشد گفت:مسئله حساس سازی جامعه از طریق تکرار و تمرین
مانورهای مختلف باید در دستور کار قرارگیرد تا شهروندان
به آمادگی الزم برسند.دکتراکبری با اشاره به راه اندازی
تیمهای توسن در دستگاههای اجرایی مازندران ،از استقبال
تحسین برانگیز کارکنان سازمانهای مختلف استان خبرداد
و تصریح کرد :هالل احمر استان آماده مشارکت حداکثری
با دستگاههای اجرایی برای تشکیل تیمهای توسن است و
هیچگونه محدودیتی در این راستا نداریم.وی افزود:برنامه ما
راه اندازی اینگونه تیمها با نگاه دوگانه امدادونجات و پدافند
غیرعاملی است و معتقدیم چشم انداز روشنی از اجرای دراستان
محقق خواهد شد.

مانور پدافند غیرعامل در آبفار ساری
اجرا شد

همزمان با هفته پدافند غیر عامل مانور مقابله با زلزله و اطفای
حریق با حضور نیروهای امدادی آتش نشانی و هالل احمر در
دو منطقه ،توسط آبفار ساری برگزار شد .به گزارش اداره روابط
عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب روستایی
مازندران؛مهندس سید مظاهر حسینی مدیر امور آبفار شهرستان
ساری در حاشیه برگزاری این مانورها گفت :به مناسبت هفته
پدافند غیرعامل دو مانور تحت عنوان آتش نشانی و اطفای حریق
در امور آبفار مرکز استان و نیز مانور مقابله با زلزله در ایستگاه
مجتمع آبرسانی شهدای بخش رودپی جنوبی با همکاری پرسنل
این امور  ،نیروهای امدادی هالل احمر و آتش نشانی برگزار
شد .وی هدف از این مانورها را ارزیابی توان تجهیزاتی و پرسنل
امدادی،کسب آمادگی الزم در شرایط بحرانی و خطرات احتمالی
در زمینه اطفای حریق ،مقابله با زلزله  ،مهارنشت گاز کلر ،امداد
و نجات همچنین رفع حوادث و اتفاقات و شکستگی لوله ،قطعی
برق و آماده به کار کردن مولد برق اضطراری و آبگیری و
حمل آب شرب با تانکر سیار بیان کرد و گفت :برگزاری چنین
مانورهایی باعث افزایش آمادگی پرسنل در برابر خطرات احتمالی
و کاهش آسیبها و خسارات خواهد شد.

به شماره  6570/09مورخ  1397/9/4تقاضای تعیین طول و متراژ و مساحت و
صدور سند مالکیت کاداستری را نموده است و اداره امور اب نور طی نامه شماره
 310/6078مورخ  1397/8/5اعالم نمود که در حد جنوبی ملک مورد تقاضا
رودخانه عبور می نماید که حریم آن به میزان  6متر از حد نهایی بستر می باشد
که برای وزارت نیرو محفوظ می باشد بدین وسیله به کلیه مجاورین پالک 273
فرعی و  212فرعی و ورثه حین الموتی یا وراث و قائم مقام آنان اخطار و ابالغ
می گردد جهت تعیین طول و متراژ که در روز مورخ  1397/9/1توسط نماینده و
نقشه بردار این اداره در محل وقوع ملک روستای سراسب بعمل می آید در محل
وقوع ملک حضور بهم رسانند بدیهی است عدم حضور مانع از انجام عملیات ثبتی
نخواهد گردید. .م.الف 780048/97
حسن یوسفی -رئیس ثبت اسناد و امالک نور

