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عابــرین پیاده عزیز، دویدن ناگهانی در خیابـان موجب ایجاد حادثه میشود. بـرای گـذر از خیابـان ، 
از پل های هوایی و خطوط عابر پیاده استفاده کنیم.                    

 اداره آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور ف . ا. ا. مازندران

مدیر کل راه و شهرسازی استان مازندران از نصب 
استان  در  اندازی 11 دستگاه شتابنگار جدید  راه  و 
با هدف سیستم پاسخ سریع و هشدار سریع برای 
ارتباطات و اطالع  اداره  . به گزارش  زلزله خبر داد 
مازندران  استان  شهرسازی  و  راه  کل  اداره  رسانی 
مهندس سید محمد نظری مدیر کل راه و شهرسازی 
استان ضمن اعالم این خبر افزود : از آنجائیکه مرکز 
تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی به عنوان متولی 
آن  های  داده  که  کشور  زلزله  شتابنگاری  شبکه 
اهمیت بسیار زیادی در طراحی سازه های مقاوم و 
مدیریت بحران و زلزله در کشور را دارد با پیگیری 
های فراوان استان تعداد 11 دستگاه شتابنگار جدید  
برای توسعه شبکه شتابنگاری دریافت و در شهرهای 

مختلف استان نصب و راه اندازی خواهد شد .
مهندس نظری تصریح نمود : در مازندران دو گسل 
اصلی خزر}) در جنوب استان و در بسیار جاهها تقریبا 
در مرز کوه و دشت(و چندین گسل فرعی و فعال) 
مثل گسلهای بادله،فریم،له له بند،اوریم،بایجان،سیاه 
از   بیش  طول  با  و...({  بیشه،کوشکک،جواهردشت 
ارتفاعات  البرز)در محدوده  و شمال  کیلومتر    500
البرز( با طول بیش از  300 کیلومتر وجود داردکه  این 
دوگسل تقریبا همه شهرهای استان را در بر می گیرد 
و آمادگی  و مدیریت بحران زیادی برای ایجاد زلزله 

در استان را می طلبد.
: تاریخچه زمین لرزه های استان   وی یادآور شد 

نشان می دهد که عموما" عمق کانونی زمین لرزه ها 
کمتر از 35 کیلومتر)یعنی زلزله هائی کم عمق( بوده 
و حوادثی با منشا زلزله همچون زمین لغزش،ریزش 
کوه و سنگ،روانگرائی و... نیز بهمراه آن در گذشته 

در استان رخداده است.
برای  بهتر  زندگی  و  تر  ایمن  شهر  کردن  فراهم 
شهروندان از وظایف ماست و امیدواریم اطالعاتی که 
به واسطه نصب و راه اندازی دستگاههای شتاب نگار 
مدیران  استفاده  مورد  بتواند  آید  می  دست  به 

دستگاههای اجرایی مراکز استانها قرار گیرد.
روی  بر  مازندران  باالخص  و  ایران  که  آنجایی  از 
کمربند لرزه خیز آلپ-هیمالیا قرار دارد، همواره تحت 
تاثیر این پدیده طبیعی است؛ از این رو از دهه 1350 
اقدام به راه اندازی شبکه شتابنگاری در کشور شد که 
از این تعداد 50 دستگاه آنالین و مابقی به صورت 

آفالین اطالعات مورد نیاز را استخراج می کنند.
مدیر کل راه و شهرسازی استان خاطر نشان ساخت: 
مزیت این دستگاهها نسبت به لرزه نگارها  در این 
کانون  نزدیکی  در  شتابنگار  دستگاه های  که  است 
زمین لرزه از کار نمی افتند و اگر زلزله بزرگی مانند 
زلزله سرپل ذهاب رخ دهد، ایستگاه های لرزه نگاری 
شدید  حرکت  دلیل  به  زلزله  کانون  به  نزدیک 
کشور  است  رو الزم  این  از  می افتند؛  کار  از  زمین 
این  شتابنگاری مجهز شود.  دستگاه های جدید  به 
تکنیکی  حرکتهای  و  زمین  جنبش  که  دستگاهها 

آن را رصد و اطالعات را آنالین در اختیار قرار می 
دهد برای کاهش خطرپذیری و افزایش تاب آوری 
شهر امکان بسیار خوبی فراهم می کند.پارامتر اصلی 
در تخریب ساختمان ها در هنگام رویداد زمین لرزه،  
شتاب ناشی از رویداد آن است که توسط دستگاه های 
شتاب نگار ثبت می شود.وی افزود : در صورتی که از 
مجموعه ای از دستگاه های شتابنگاری در یک شهر 
و یا در یک ناحیه همزمان با رویداد زمین لرزه بزرگ 
بتوانیم داده ها را به مرکز مدیریت بحران منتقل کنیم، 
قادر هستیم بفهمیم که کدام بخش از ناحیه و یا شهر 
را تحمل کرده و  بیشترین شتاب  زلزله  این  اثر  بر 
احتماال بیشترین خسارت به آن وارد شده است. بر 

اساس این اطالعات نیروهای امدادی که تعداد آنها 
هم محدود است، به مناطقی اعزام خواهند شد که 

بیشترین میزان خسارت به آن وارد شده است.
مدیر کل راه و شهرسازی استان در ادامه یادآور شد :  
اولویت نصب ایستگاه هاي شتابنگار در مرکز استان، 
شهرهاي پرجمعیت و شهرهاي با خطر باالي لرزه 
بیشتر،  امکانات  مهیا شدن  در صورت  و  است  اي 
فعال  روي گسل هاي  بر  نگار  آرایه شتاب  اجراي 
استان در دستور کار خواهد بود. دستگاه هاي جدید 
داراي امکانات و حساسیت بیشتري نسبت به دستگاه 
و  افزاري  نرم  قابلیت هاي  و  بوده  قبل  هاي نسل 
در  تواند  مي  که  دارند  اي  پیشرفته  افزاري  سخت 

تشخیص میزان خسارت و همچنین مدیریت بحران 
پس از وقوع زلزله کمک کند. داده هاي مخابره شده 
توسط دستگاه هاي مزبور مي تواند اطالعات مناسبي 
در خصوص میزان و محل خسارات وارد شده پس 
دهد.  قرار  بحران  مدیریت  اختیار  در  لرزه  زمین  از 
مبناي محاسبه ضرایب و طیف شتاب آئین نامه زلزله 
2800، داده هایي است که توسط این دستگاه ثبت 
مي شود و در مهندسي زلزله، تحلیل و طراحي سازه 
ها و شناخت زمین شناسي مناطق جهت ساخت و 
ساز مهندسي کاربرد دارد.هم اکنون یک دستگاه از 
نسل جدید در اداره کل راه و شهرسازی مازندران راه 
اندازی  و آیین رونمایی از اولین دستگاه نسل جدید 

در این اداره کل برگزار گردید  و 10دستگاه دیگر 
تا ماه آینده  در سراسر استان راه اندازی می گردد . 
الزم به ذکر است این کار یک اقدام خوب و مؤثر در 
راستای کاهش خطرپذیری و افزایش تاب آوری شهر 

ساری  خواهد بود.
جانمایی شهرها برای نصب دستگاههای شتابنگار  
ایستگاههای سامانه هشدار سریع ، ساری،بابل،آمل

،بهشهر،نور،نوشهر،کیاسر،مرزن آباد،تنکابن،بلده و پل 
سفید می باشد. الزم به ذکر است برای شهر پل سفید 
فونداسیون مشخص  اجرای  مکان  دوشنبه  روز  در 
گردید.گفتنی است  : تعداد 1105 ایستگاه فعال در 

سطح کشور وجود .

مهندس نظری مدیر کل راه و شهرسازی استان مازندران اعالم کرد :

نصب و راه اندازی 11 دستگاه شتابنگار جدید در استان 

صید کیلکا در دریای خزر 
تعطیل شد

معاون صید و بنادر ماهیگیری شیالت مازندران گفت: به منظور 
حفظ و بازسازی ذخایر ماهیان کیلکا دریای خزر، صیادان به 
صورت داوطلبانه صید کیلکا را به مدت دو ماه تعطیل کردند.

قاسم کریم زاده با بیان اینکه به منظور حفظ و بازسازی ذخایر 
داوطلبانه صید  به صورت  دریای خزر، صیادان  کیلکا  ماهیان 
کیلکا را به مدت دو ماه تعطیل کردند و در حال حاضر با 44 
فروند شناور صیادی صید خود را آغاز کردند، اظهار کرد: سال 
گذشته 18 هزار و 550 تن ماهی کیلکا صید و روانه بازار شد 
که سرانه هر شناور صیادی 420 تن بوده است.معاون صید و 
بنادر ماهیگیری شیالت مازندران با اشاره به افزایش 20 درصدی 
میزان صید در سال 96 نسبت به سال 97 گفت: ارزش اقتصادی 
افزایش 135  بود که  صید در سال گذشته 45 میلیارد تومان 
درصدی را نسبت به سال 96 داشته است.کریم زاده ادامه داد: 

امسال 16 هزار و 500 تن صید از دریای مازندران انجام شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت: نخستین مرحله کمک بالعوض به 
خسارت دیدگان بخش کشاورزی از آغاز شده است.

عزیزاله شهیدی فر درباره پرداخت خسارت سیل زدگان بخش کشاورزی مازندران 
اظهار کرد: نخستین مرحله کمک بالعوض به خسارت دیدگان بخش کشاورزی 
از امروز آغاز شد که اولویت با شهرستان سیمرغ بود چراکه این شهرستان بیشترین 

خسارت را دچار شده است.وی با بیان اینکه پرداخت ها به صورت روزانه ادامه دارد، 
گفت: تاکنون 10 میلیارد ریال کمک بالعوض و 32 میلیارد ریال تسهیالت کم بهره 
به خسارت دیدگان سیل پرداخت شده است.رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران 
بیان کرد: تاکنون پرونده یک هزار و 19 نفر برای پرداخت کمک بالعوض و 424 نفر 
برای تسهیالت کم بهره در بخش کشاورزی مازندران تکمیل شده است.شهیدی فر 

در بخش دیگری، محصوالت کشاورزی مازندران را  اقتصادی، اشتغالزا و صادراتی 
عنوان کرد و افزود: عالوه بر اینکه این استان در تولید محصوالت باغی و زراعی رتبه 
نخست را در کشور دارد و صادراتی خوبی هم در این زمینه انجام شد اما توانستیم در 
زمینه صادرات برنج محلی به خارج کشور فعالیت های خوبی داشته باشیم به گونه ای 

که یک تاجر به دنبال صادرات 5 هزار تنی برنج مازندران به خارج کشور است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران خبرداد:

آغاز پرداخت کمک بالعوض به کشاورزان سیل زده مازندران

اسالمی  شورای  مجلس  رئیسه  هیات  عضو 
مهمترین بخش برنامه ششم توسعه کشور را 
فصل کشاورزی و توجه آن به زیر ساخت ها 
دانست و گفت: اگر کشاورزی مازندران بتواند 
برنامه جامع همراه با عدد و رقم در قالب برش 
استانی تهیه و ارائه کند، به طور یقین در آینده 

نیازش به اعتبارات دولتی حذف می شود.
در نشست تخصصی  نژاد  یوسف  اصغر  علی 
ساری  در  شمال  کشاورزی  اراضی  زهکشی 
افزود: اگر فقط 10 درصد محصوالت کشاورزی 
مازندران صادر شود، به اوج اقتصادی در استان 

می رسیم.
استان مازندران با 72 نوع محصول ساالنه بیش 

از هفت میلیون تن محصوالت کشاورزی تولید 
می کند که برنج، مرکبات، کیوی، گل و گیاه، 
آنواع آبزیان و گوشت مرغ رتبه های برتر کشور 

را دارد.
نماینده مردم شهرستان های ساری و میاندرود 
در مجلس شورای اسالمی ارتباط بین فعالیت 
فعالیت  مهمترین  عنوان  به  کشاورزی  های 
اقتصادی استان با دانشگاه و مراکز علمی را 
بسیار ضعیف و از مسایل اساسی استان توصیف 

کرد.
وی با بیان اینکه کشاورزی فعالیت تخصصی 
است و مقوالت فنی آب، خاک و هوا، تجارت و 
صادرات و مکانیزاسیون در کشاورزی باید برای 

کشاورزان مهیا شود، ادامه داد: مطالعه، اجرا و 
بهره برداری در هر کاری اصل است و امروز 
بهره برداری ها در حوزه کشاورزی مازندران 

غیر فنی، و به اصطالح شانسی است.
طبق آمار سازمان جهاد کشاورزی 322 هزار 
بهره بردار کشاورزی در مازندران وجود دارد و 
سرانه زمین کشاورزی در استان حدود هفت 

دهم هکتار است.
را  کشاورزی  در  خاک  مجلس،  نماینده  این 
کشاورزی  فعالیت  تداوم  در  عامل  مهمترین 
برای رسیدن به امنیت غذایی دانست و بیان 
داشت: امروز به علت بی توجهی به زهکشی 
و ایجاد شبکه آبیاری، خاک استان به مرحله 

بحران رسیده است.
وی نگهداری و حفاظت از خاک را مهم دانست 
مجلس  در  که  خاک  از  حفاظت  قانون  به  و 
تصویب و توسط رئیس دولت ابالغ شده است، 
اشاره کرد و گفت: اگر آب مدیریت نشود و به 
آموزش کشاورزی بی توجهی شود، به نتیجه 

نمی رسیم.
نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس گفت: 
امروز نقطه چین های زیادی در برنامه های 
توسعه ای استان وجود دارد که دانشگاه باید 
این نقطه ها را به خط ممتد تبدیل کند تا به 
نتیجه برسیم.مازندران 460 هزار هکتار اراضی 

زراعی وباغی دارد.

عضو هیات رییسه مجلس :

بخش کشاورزی وابستگی مازندران را از اعتبارات دولتی حذف می کند

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران با انتقاد از 
رعایت نکردن برخی اصناف در مصرف درست برق، گفت : یکی 
از راه های جلوگیری از خاموشی برق در فصل گرمای تابستان 

بهینه مصرف کردن در واحدهای صنفی است.
کیوان فرح زاد در نشست شورای اداری شهرستان عباس آباد 
گفت: در جریان سرکشی هایی که در سطح اصناف حوزه روستایی 
و شهری غرب مازندران صورت گرفته آنان توجهی به موضوع 

مهم صرفه جویی در مصرف برق ندارند.
وی افزود: حتی موردی مشاهده شده برخی از واحدهای صنفی 
در روز هم از پروژکتور استفاده می کنند و این رویه زیبنده نیست 
و وقتی دیگر مشترکان این وضعیت را می بینند چطور می توان از 

آنها تقاضا کرد تا در مصرف برق صرفه جو یی کنند.
مدیر عامل شرکت توزیع برق غرب مازندران به تعطیالت چند روز 
اخیر و حضور انبوه مسافران به این شهرستان های گردشکر پذیر 
اشاره کرد و گفت که آماری که از منابع معتبر دریافت و گزارش 
شد دست کم سه میلیون مسافر و گردشگر وارد این مناطق شدند، 
در حالی که با امکانات و تأسیسات برق رسانی موجود ارائه خدمات 

به این شمار میهمانان آسان نیست.
وی میزان مصرف برق در زمان اوج مصرف را حدود 740 مگاوات 
ساعت اعالم کرد و ادامه داد: در حالی که این رقم در پیک بار 
متوسط حدود 320 مگاوات ساعت و پیک بار پایه حدود 160 

مگاوات ساعت ثبت شده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران گفت: البته 
اقدامات خوبی برای تأمین برق مطمئن و پایداری شبکه ها از جمله 
ساخت نیروگاه ها و نیز پست های 230 در برخی از شهرستان های 
این منطقه با ظرفیت بیش از 300 مگاوات ایجاد و وارد شبکه 
سراسری شد، ولی مساله مهم تر این است اگر از جمعیت دستکم 
700 هزار نفری غرب مازندران از روشن شدن یک المپ صرف 
نظر شود چنین اقدامی منجر به صرفه جویی حدود 70 مگاوات 
مردم  همه  همکاری  با  که  کرد  امیدواری  اظهار  می شود.وی 
خصوصاً اصناف، غرب مازندران از گرمای طاقت فرسای تابستان 

بدون قطع برق عبور کند.
فرماندار عباس آباد هم گفت که با زیرساخت های موجود ارائه 
خدمات به حجم انبوه میهمانان ناخوانده از سوی مسئوالن ذیربط 

کار سختی است و مردم بومی منطقه باید تاوان این نارسایی ها 
را پس دهند.

نمونه در تعطیالت عید فطر و  به عنوان  افزود:  جواد اصالنی 
سالروز رحلت امام )ره( مردم شهرستان عباس آباد با کمبود شدید 
آب آشامیدنی مواجه شدند به نحوی که چنین وضعیتی سبب 
اعتراض بیشتر شهروندان و روستاییان در این منطقه شده بود و 

همه این نارسایی ها را از چشم مسئوالن می بینند.
وی با اشاره به سقوط چند روز گذشته یک فروند پارگالیدر و 
مصدوم شدن شماری از مردم بویژه مسافران و گردشگران در پالژ 
خصوصی شهر سلمانشهر گفت که هنوز تعدادی از مصدومان این 
حادثه بهبود پیدا نکرده اند و بررسی ها نشان داد خلبان آن بدون 

داشتن مجوزهای الزم در این بخش فعالیت می کرد.
در هفدهم خرداد ماه جاری یک فروند پاراگالیدر به علت نقص 
فنی با سه سرنشین در پالژ ساحلی دلفین سلمانشهر عباس آباد 

سقوط کرد که در پی آن دستکم 15 مصدوم برجای گذاشت.
آباد همچنین خواستار نظارت بیشتر مسئوالن  فرماندار عباس 
این  در  دریا  سالمسازی  طرح های  فعالیت  به  نسبت  ذیربط 
شهرستان شد و تاکید کرد که در صورت مشاهده موارد خالف 
موازین شرعی یا مسائل دیگر مراتب را به مسئوالن نهادها مربوط 

باید اطالع داده شود تا با متخلفان برخورد قانونی شود.
شهرستان عباس آباد با جمعیتی دست کم 50 هزار نفردرغرب 

مازندران قرار دارد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران اعالم کرد:

کاهش قطعی مصرف برق غرب مازندران در دست اصناف منطقه است

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع 
استاندار مازندران خبرداد:

پای قانون ارث بر گلوگاه اجرای 
برنامه های کشاورزی

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار مازندران 
خرد شدن زمین بر اساس قانون ارث را یکی از مشکالت جدی در 
اجرای برنامه های کشاورزی استان دانست و گفت: اگر این مشکل 
را حل نکنیم قطعاً زندگی و ماندگاری روستائیان را در کنار زمین های 
کشاورزی استان از دست خواهیم داد.حسن خیریانپور در نخستین 
نشست زهکشی اراضی کشاورزی شمال در ساری افزود: کشاورزی 
مازندران در استقالل و امنیت غذایی کشور بسیار موثر است چرا که 
این استان با تنوع 72 محصول، ساالنه بیش از هفت میلیون تن 
تولیدات کشاورزی داریم و به همین دلیل هم ضرورت عملیاتی شدن 
طرح زهکشی و شبکه آبیاری زمین کشاورزی در مازندران به عنوان 
مهمترین زیر ساخت فعالیت کشاورزی، دوچندان است.معاون استاندار 
مازندران نبود زهکشی و شبکه آبیاری مدرن را یک آسیب جدی 
اراضی کشاورزی شمال دانست و بیان داشت: به همین دلیل نیازمند 
مطالعات و تحقیقات دقیق و سریع در این حوزه هستیم.خیریانپور بر 
لزوم مهار آب های سطحی و مراقبت از زمین های کشاورزی برای 
جلوگیری از تغییر کاربری ها تاکید کرد و اظهار داشت: اقتصادی کردن 
کشاورزی و افزایش درآمد کشاورزان مازندران را باید جدی بگیریم 
تا زندگی و ماندکاری در روستائیان را از دست ندهیم.معاون استاندار 
مازندران جود بنادر، فرودگاه و ریل آهن در استان را ظرفیتی بزرگ 
برای صادرات محصوالت کشاورزی دانست و بیان داشت: کشورهای 
حاشیه دریای خزر از جمله روسیه بازار مهم محصوالت کشاورزی 
استان هستند، ولی.باید صنایع تبدیلی وابسته به کشاورزی، تجارت 
توضیح  توجه شود.وی  بیشتر  مازندران  در  کشاورزی  محصوالت 
داد: همسو با این رویکرد از محل یک درصد بودجه های پژوهشی 
دستگاه ها برای تهیه سند پهنه بندی محصوالت کشاورزی، بسته 
فرآوری محصوالت  و  تبدیلی  برند سازی، صنایع  مناسب،  بندی 
کشاورزی استفاده شده است و امروز سند مرکبات و طیور استان 
مازندران تهیه و در شورای برنامه ریزی و توسعه استان به تصویب 
رسیده است.خیریانپور با تاکید بر این نکته که باید در کشاورزی 
مازندران برنامه ریزی پایداری برای اجرا، مراقبت و کنترل زمین 
های کشاورزی داشت، گفت: بیش از 20 درصد اشتغال مازندران 
در بخش کشاورزی است و 322 هزار بهره بردار در حوزه کشاورزی 
مازندران امرار معاش می کنند و به همین دلیل توقع داریم وزارت 
جهاد کشاورزی به مقوله زیر ساخت های کشاورزی استان توجه جدی 
داشته باشند.بر اساس اعالم جهاد کشاورزی مازندران، در حال حاضر 
طرح جامع زهکشی اراضی استان در گستره 155 هزار هکتار واقع 
در ساحل غربی نکا رود تا ساحل شرقی بابلرود در محدوده هفت 
شهرستان نکا، میاندرود، ساری، قائمشهر، جویبار، بابل و بابل سر و 
در 427 روستا تهیه شده است که چهار حوضه آبی رودخانه نکا رود 
تا تجن در سطح 35 هزار هکتار، حوضه رودخانه تجن تا سیاهرود 
در سطح 40 هزار هکتار، حوضه سیاهرود تا تالر در سطح 40 هزار 
هکتار و از حوضه رودخانه تالر تا بابلرود در سطح 40 هزار هکتار را 
شامل می شود.مازندران 460 هزار هکتار زمین زراعی و باغی دارد 
که ساالنه حدود هفت میلیون تن انواع محصوالت کشاورزی در آنها 
تولید می شود. برنجکاری با سطح 230 هزار هکتار و مرکبات در 115 
هزار هکتار بیشترین سطح کشت در استان مازندران است. این استان 
ساالنه با حدود تولید یک میلیون و 50 هزار تن برنج سفید 42 درصد 

برنج کشور را تأمین می کند.

فرماندار بابل خبرداد:
سرمایه گذاری ۵۹۰ میلیارد ریالی 
دولت در واحدهای تولیدی بابل

فرماندار بابل گفت: واحدهای تولیدی و صنعتی بابل در یک 
سال گذشته بیش از 590 میلیارد ریال تسهیالت دریافت کردند.

قربانعلی ولی زاده در جمع تولیدکنندگان شهرستان افزود: دولت 
برای رونق تولید و حفظ اشتغال موجود این میزان کمک را در 
اختیار 40 واحد تولیدی و صنعتی قرار داد که نتیجه آن ایجاد 
442 شغل مستقیم برای جوانان بود.وی گفت: دولت تدبیر و 
امید همچنین در یک سال گذشته برای اشتغال پایدار روستایی 
بیش از 380 میلیارد ریال تسهیالت با کارمزد 6 درصد پرداخت 
کرده است.وی گفت: این تسهیالت روستایی با کارمزد کم به 
184 طرح اشتغالزایی روستایی اعم از صنایع دستی، گردشگری 
و بوم گردی، صنعت بسته بندی، دامداری و کشاورزی پرداخت 
افزود:  زاده  ایجاد شد.ولی  پایدار  نفر شغل  برای 482  که  شد 
خوشبختانه سرمایه گذاری های یک سال گذشته سبب شد تا 
واحدهای تولیدی ما نه تنها تعدیل نیرو نداشتند بلکه از طرف 
دیگر برای نیروهای جدیدی اشتغال کردند.فرماندار بابل اولویت 
اول تمام مدیران شهرستان را در شرایط حاضر حل مشکالت 
واحدهای تولیدی برای رونق بیشتر تولید و اشتغال پایدار برشمرد 
و تاکید کرد که در این مسیر از هیچ تالشی فروگذار نخواهند 
کرد.شهرستان 536 هزار نفری بابل دارای 280 واحد تولیدی و 
صنعتی است که در سه شهرک و سه ناحیه صنعتی استقرار دارند.

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای رضا الهی با ارائه استشهاد محلی مصدق، طی درخواست شماره 2944 مورخ 1398/03/25 تقاضای صدور سند مالکیت المثنی سه دانگ مشاع از ششدانگ یک  قطعه زمین   تحت پالک 
79 فرعی از 67 اصلی بشماره سریال 456661 واقع در قریه جزین بخش دو حوزه ثبتی شهرستان فریدونکنار که در ذیل ثبت 30610 صفحه 199 دفتر جلد 204   ثبت گردیده و در اثر جابجایی 
سند مفقود شده را نموده است. در اجرای ماده 120 اصالحی آئین نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی تا چنانچه اشخاصی مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشند 
ظرف 10 روز از تاریخ 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 درصورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند مالکیت المثنی به نام مالک خواهد نمود.
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