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خبرسرمقاله

مراسم هفته بسیج با حضور سرهنگ پاسدار رضایی جانشین سپاه کربالی مازندران و کارکنان اداره کل راه و شهرسازی در 
نماز خانه این اداره برگزار شد .به گزارش اداره ارتباطات و اطالع رسانی اداره کل راه و شهرسازي استان مازندران سرهنگ 
پاسدار رضایی جانشین سپاه کربالی مازندران با تبریك هفته بسیج گفت : بسیج پیش قراول سپاه اسالم است که برای دفاع 

از دین خدا جان خود را در طبق اخالص گذاشته و همواره پاسدار و مدافع ارزشها و آرمانهای واالی دین مبین اسالم است.
وی گفت : در تمامي دوران دفاع مقدس تنها چیزي که توانست عزم و اراده ایثارگران و رزمندگان جان بر کف را مستحكم 

نماید ، اعتقاد و ایمان راسخ آنان و عشق به والیت بود.
وي در ادامه به برنامه گسترده دشمنان اسالم و ایران براي تضعیف این نظام مقدس اشاره و اظهار داشت : در حال حاضر نیز 
با توجه به اینكه دشمنان نظام با ایجاد جنگهاي رواني و تبلیغات گسترده فرهنگي قصد ضربه زدن به نظام را دارند ، همین 

دو عنصر مهم و حیاتي اعتقاد و ایمان و عشق به رهبري و والیت مي تواند بهترین راهكار در مقابله با این تجاوزات باشد.
گفتنی است : از تعدادی از بسیجیان اداره کل با اهداء هدایایی تقدیر بعمل آمد .

اقدامات بسیج در حوزه  به  با اشاره  ناحیه آمل  فرمانده سپاه 
کمك به محرومان گفت: طرح  های محرومیت  زدایی سپاه در 

شهرهای مرکزی مازندران اجرایی شد.
سرهنگ پاسدار جابر عسگری امروز همزمان با هفته بسیج در 
مراسم افتتاح 6 خانه محروم شهرستان با بیان اینكه هر یك از 
خانه  ها برای محرومان هدیه رهبری بوده که همزمان با هفته 
بسیج افتتاح و به بهره برداری رسید اظهار داشت: برای اجرای 
فرمان رهبری در این شهرستان با کمك بسیجیان گام  های 

مهمی در امر محرومیت  دایی در دست اجرا داریم.
وی افزود: امیدواریم شرمنده امام راحل نباشیم و با کارهای 

محرومیت  زدایی در عرصه گام دوم انقالب نزدیكتر شویم.رئیس 
بسیج سازندگی سپاه آمل نیز با بیان اینكه همزمان با هفته 
بسیج 6 واحد خانه محروم در 6 روستا بخش مرکزی، دشت 
سر و دابودشت آمل به بهره برداری رسید، افزود: این واحدها از 
50 تا 80 متری در روستاهای پاسكی محله، کته پشت، وسطی 
کال، عرب خیل، مطهر و کاشی محله احداث شدند.احمد علی 
یگانه با اعالم اینكه برای ساخت این شش واحد بالغ بر 540 
میلیون تومان برآورد هزینه شد، گفت: به ازای هر یك از واحدها 
30 میلیون تومان با مجموع 180 میلیون تومان از سوی کمیته 
امداد و مابقی با کمك مجمع خیران محرومیت  زدایی بسیج 

از  ادامه داد: ساخت هر یك  سازندگی تامین شده است.وی 
این واحدها با پشتیبانی فرماندهی و با تالش بسیجیان جهادی 
در کوتاه ترین زمان ممكن و در چهار ماه احداث شد.یگانه از 
ساخت 13 واحد دیگر در مناطق مختلف آمل خبر داد و گفت: 
امسال با توجه به سهمیه آمل تعداد 32 واحد با بهره برداری 
14 واحد در هفته دفاع مقدس و شش واحد در هفته بسیج 
بسیج  است.رئیس  رسیده  بهره برداری  به  واحد  مجموعا 19 
سازندگی سپاه آمل خاطرنشان کرد: با توجه به تاکیدات مقام 
معظم رهبری بر امر محرومیت زدایی برنامه ادامه بهره برداری 

این واحدها را در ایام اهلل دهه مبارکه فجر دستور کار داریم.

آغاز  از  مازندران  دادگستری  کل  رئیس 
جرائم  به  رسیدگی  شعب  فعالیت  کار  به 
داد.حجت االسالم  خبر  مازندران  در  انتخاباتی 
در  امروز  ظهر  از  پیش  اکبری  محمدصادق 
نظارت  هیأت های  آموزشی  توجیهی،  همایش 
کرد:  اظهار  مازندران،  شهرستان های  و  استان 
حساسیت های الزم برای برگزاری انتخابات باید 

تا پایان عملیات انتخابات اعمال شود.
قضائیه  قوه  ریاست  کرد:  خاطرنشان  وی 
دستورالعملی صادر کرده و به استان های ابالغ 

کرده و به موجب آن ستاد پیشگیری و جرائم 
احتمالی انتخابات تشكیل شده و مسؤولیت آن 
در استان با رئیس کل دادگستری است.رئیس 
کل دادگستری مازندران با اعالم اینكه در بیشتر 
ستاد  این  قضائی  حوزه های  و  شهرستان های 
تشكیل شده است، افزود: شعب ویژه رسیدگی به 
تخلفات انتخابات تشكیل و به تخلفات به صورت 
جدی و در موعد مقرر رسیدگی شود.اکبری با 
اعالم اینكه جرائم انتخابات باید سریع رسیدگی 
شود، گفت: رسیدگی به موقع جرائم انتخاباتی 

مصمم  کرد:  اضافه  دارد.وی  پیشگیری  جنبه 
هستیم که به جرائم و تخلفات در موعد مقرر 
رسیدگی شود و همین رسیدگی به موقع زمینه 
کاهش جرم و تخلفات را فراهم می کند.رئیس 
کل دادگستری مازندران با اعالم اینكه با جرائم 
انتخاباتی به صورت جدی برخورد می شود، بیان 
کرد: همكاری هیأت های نظارت با دادگستری 
با  ارتباط  در  است.اکبری  اهمیت  حائز  بسیار 
خرید و فروش رأی تأکید کرد: خرید و فروش 
رأی جرم محسوب می شود و برخورد جدی با 

متخلفان در این زمینه در دستور کار مجریان و 
برگزارکنندگان باید قرار گیرد.به گزارش فارس، 
انتخابات مجلس شورای اسالمی دوم اسفندماه 
سال جاری همزمان با سراسر کشور در 9 حوزه 
انتخابات  پایان  در  می شود،  برگزار  انتخابیه 
مجلس شورای اسالمی 9 نفر به عنوان نماینده 
معرفی  اسالمی  شورای  مجلس  به  مازندران 
مجلس  نمایندگی  داوطلبان  ثبت نام  می شوند، 
شورای اسالمی از یك شنبه 10 آذر در سراسر 

کشور انجام می شود.

در مراسم گراميداشت هفته بسيج تاكيد شد: 

وظيفه ما در مقابل خون شهدا ، زندگي بسيجي وار در تمامي عرصه هاي زندگي مي باشد

فرمانده سپاه ناحيه آمل :

طرح های محروميت  زدایی سپاه در شهرهای مرکزی مازندران 
اجرایی شد

رئيس كل دادگستری مازندران  خبرداد:

آغار فعاليت شعب رسيدگی به جرائم انتخاباتی در مازندران

خداحافظی با شغل های تکراری؛ 
سالم به کارآفرینی

علم)Knowledge( دانستن در برابر نداستن است )به همه 
دانستی ها صرف نظر از نوع آن علم می گویند.( مطابق این 
تعریف علم با تولد بشر متولد شد و همه رشته ها علم هستند؛ 
اما نكته قابل توجه این است که بسیاری کارآفرینی را به عنوان 
علم تلقی نمی کنند و به صرف داشتن ویژگی های کارآفرینی 
یك  کارآفرینی  می کنند.علم  بسنده  شدن  کارآفرین  برای 
حوزه مطالعاتی چند رشته ای است. بسیاری از صاحب نظران 
که  دارند  اجماع نظر  مساله  این  بر  کارآفرینی  محققان  و 
کارآفرینی نه تنها یك موضوع منحصربه فرد نیست و تعریف 
روشنی ندارد، بلكه در مورد شیوه رفتار کارآفرینان هم توافقی 
وجود ندارد. یكی از دالیلی که خط مشی گذاران راهنمایی 
چندانی برای کارآفرینی ارائه نكردند، این است که کارآفرینی 
پدیده ای میان رشته ای است و طیف گسترده ای از رشته ها 
از جمله اقتصاد، روانشناسی، جامعه شناسی و مدیریت را در 
بر می گیرد. ماهیت بین رشته ای پژوهشی کارآفرینی نشان 
می دهد که کارآفرینی پدیده ای است که واحدهای چندگانه 
مشاهده و تحلیل مانند فرد، گروه، شرکت، فرهنگ ها، مكان 
در  را  زمانی  خاص  دوره های  و  کشورها  منابع  جغرافیایی، 
برمی گیرد در حالی که یك رشته ممكن است با واحدهای 
تحلیل خاصی متناسب باشد. هیچ رشته ای توانایی تحلیل 

همه سطوح را ندارد.
دالیل نیاز به مطالعه کارآفرینی:

· کارآفرینی سازوکاری است که از طریق آن جامعه اطالعات 
فنی را به محصوالت و خدمات تبدیل می کند.

· کارآفرینی سازوکاری است که از طریق آن ناکارآمدهای 
زودگذر و فرا زمانی در اقتصاد کشف و کاهش داده می شود 
و در نهایت نوآوری کارآفرینی از نظریه های جمعی بازارها، 
شرکت ها و سازمان ها موجب درک ناقص ما از چشم انداز 

کسب وکار می شود.
باومول، اقتصاددان آمریكائی معتقد است مطالعه کسب وکار 
بدون درک کارآفرینی مثل مطالعه شكسپیر است که در آن 

شاهزاده دانمارکی از بحث ما ملّت حذف شده باشد.
برای کارآفرینی نمی توان نقطه آغازی تصور شد، زیرا خالقیت 

و نوآوری همزاد بشر بوده است.
اگرچه کارآفرینی به عنوان یك قلمرو مطالعاتی در عرصه 
دانشگاهی را به شوپیتر نسبت می دهندریال اما کارآفرینی 

تاریخی به بلندای اندیشه بشر دارد.
جامعه امروز در ایران تشنه مفاهیم کارآفرینی است. کارآفرینان 

به عنوان موتور اقتصادی نقش آفرینی می کنند.
اغلب آنها الیه دوم بازیگران اقتصادی هستند که فرصت های 
کسب وکار راشناسایی می کنند که گاهی در مخالفت مستقیم 
با کسب وکار بزرگ موجود و گاهی در نقش پشتیبان شرکت ها 
ظاهر می شوند، خطرپذیرند با فعالیت های کارآفرینانه به دنبال 
شناسایی و کسب آگاهی از بازار فرصت های جدید و نوآور 

هستند.
1. نیاز جامعه امروز، در شرایط اقتصادی حال خاصی تولد درد 
فرهنگ کارآفرینانه است. روحیه کارآفرینی و کارآفرین شو باید 
در جامعه نهادینه شود. کارآفرینی در همه سطوح باید به یك 
فرهنگ تبدیل شود. فرهنگ کارآفرینی در مدارس و ادارات، 
ارگان ها و سازمان ها نمادین شود. باید کارآفرینی را به عنوان 
یك کارکرد تبدیل کنیم. آن وقت است که تنها بازرگانان 
مستقل را شامل نمی شود، بلكه در عمل همه کسانی که 
کارکرد مذکور را به انجام می رسانند، حتی اگر آنها از کارمنئان 

یك شرکت بودند.
2. کارآفرینی صرفا یك فعالیت امتیازجویی فردی نیست، 

بلكه عامل مهمی برای کمك به توسعه اقتصادی است.
در پایان بر خود الزم می بینم هفته جهانی کارآفرینی را به تمام 
کارآفرینان این مرزو بوم تبریك گویم تا باشد فرهنگ کارآفرینی 
به یك ارزش تبدیل شود و فرزندان من و شما در کنار گفتن 
 شغل های تكراری نامی از کارآفرینان بزرگ ایران به زبان

 آورند./ سعید اشتیاقی

 وزیر صنعت، معدن و تجارت رونق تولید را در گرو تقویت 
صادرات برشمرد و گفت: اشكاالت زیرساختی در زمینه صادرات 

باید رفع شود.
 رضا رحمانی در نخستین جشنواره تخصصی کیوی در نشتارود 
در  اقدامات خوبی  مازندران  اینكه  بیان  با  تنكابن  شهرستان 
زمینه توسعه تجارت در حال اجرا دارد ، گفت: جای تبریك 
دارد که برنامه مدونی برای محصول راهبردی کیوی در این 
منطقه اجرا شده است.وی افزود : این هفته جلسه ای در شورای 
پول و اعتبار بر روی هفت محور برای توسعه اقتصادی کشور 
انقالب  داخلی،   نهضت ساخت  که  است  هدف گذاری شده 
معدنی ،توسعه فناوری، بهبود فضای کسب و کار و تامین منافع 
مالی و همچنین صادرات از جمله آنهاست. وزیر صمت با بیان 
اینكه صادرات مهمترین محور  هدف گذاری شده در این جلسه 
بود، خاطر نشان کرد:  اعتقادم بر این است که رونق تولید در 
گرو تقویت صادرات بوده و برای ظرفیت هایی که در گوشه 
کنار کشور در زمینه های مختلف وجود دارد صادرات می تواند 
راهگشای توسعه و پیشرفت اقتصادی کشور باشد.وزیر صمت با 
بیان اینكه حمایت دولت برای توسعه صادرات مهم است اضافه 
کرد : همت تولیدکنندگان مهمترین شاخصه ای  است که باید 
به آن توجه داشته باشند.وی  با اشاره به اشكاالت زیرساختی که 

در زمینه تقویت صادرات در کشور وجود دارد گفت:  برای مثال 
در سال های گذشته برای ذخیره  نارنگی یك سوله درست و 
حسابی  نداشتیم و  زمانی که من در پست معاونت بودم  آن را 
جزو برنامه های اقتصاد مقاومتی قرار داده  و اکنون در جویبار 
سوله بزرگی به این منظور در حال ساخت است.رحمانی تاکید 
کرد که برای رسیدن به نقطه مطلوب و بهره گیری از ظرفیت 

های داخلی باید از خام فروشی گذر کنیم
وی با بیان اینكه در تاریخ 5 آبان سال جاری طی تفاهم نامه 

ای با اوراسیا توانستیم برای 360 قلم کاال و صادرات به این 
کشورها تخفیف قایل شویم   خاطر نشان کرد: کشورهای عضو 
اوراسیا هم برای واردات 502  قلم کاال  برای ایران تخفیف 
قایل شوند.این مسئول اظهار داشت : اوراسیا منطقه ای است 
که کاالی اورجینال خودمان را می توانیم صادر کنیم و باید 
بگویم  که در سال گذشته این کشورها 18 میلیارد دالر واردات 
داشته است.وی با بیان اینكه بجز اوراسیا کشورهای دیگری هم 
می توانند بازار هدفمان باشند ، تصریح کرد: دولت این تفاهم 
نامه را امضا کرده و اکنون تولید کنندگان و مسیئالن منطقه 
باید از این فرصت بهره بگیرند.رحمانی با بیان اینكه دبیرخانه 
اوراسیا باید در استانهای گیالن و مازندران ایجاد شود، ادامه داد: 
ما در اصفهان میز نساجی راه اندازی کرده و همه اختیارات را 
هم واگذار کردیم و در این منطقه هم می توان میز کیوی راه 
اندازی کرده و زمینه صادرات این محصول را فراهم کرده و 
البته در این زمینه دولت آماده هرگونه همكاری و تفویض اختیار 
است. وزیر صمت با بیان اینكه در روزهای آینده کمیسیون 
مشترک ایران ، ازبكستان و عمان و چند کشور دیگر را داریم 
، تاکید کرد: در یك ماه آینده همین کمیسیون های مشترک 
را برگزار می کنیم و مازندران می تواند به عنوان یك قطب 

اقتصادی مهم کشور در این کمسیون ها حضور داشته باشد.

نماینده ولی فقیه در مازندران با بیان اینكه نسل های آینده 
باید با تاریخ درخشان مازندران آشنا شوند گفت: ویژگی های 

شاخص استان را شناسایی و تقویت کنیم.
حجت االسالم محمدباقر محمدی الئینی در دیدار با امام جمعه 
و مسئوالن شهری شهرستان بابل با بیان اینكه جایگاه والیت 
دارای اهمیت و ارزش محسوب می شود گفت: شهرستان بابل 
در همه زمینه ها از جمله سیاسی – اجتماعی، والیی و غیره 
دارای سابقه درخشان است.وی از شهرستان بابل به عنوان 
شهرستان دارالعلم و دارالمومنین یاد کرد و گفت: این شهرستان 
ثقل دینی، عبادی و سیاسی است و باید برجستگی های مردم 
برای  افزود:  شود.وی  تقویت  و  تثبیت  بزرگداشت،  مازندران 
تثبیت برجستگی های شهرستان بابل از دوران پیش از انقالب 
تا ظهور اسالم والیی، دوران انقالب و پس از انقالب اسالمی 
باید تالش شود و حماسه های مردم در پنج و شش دهه اخیر 
باید ثبت و گرامی داشته شود.حجت االسالم محمدی با تاکید 

براینكه نسل های آینده باید با تاریخ درخشان و برجستگی های 
مازندران آشنا شوند گفت: باید برجستگی ها را احصاء و تقویت 
کنیم و نباید این برجستگی ها مغفول باقی ماند.امام جمعه 
ساری با عنوان اینكه دشمن همواره علیه ما کارهای فرهنگی 
انجام می دهد خواستار تشكیل کارگروه های فرهنگی برای 
شناسایی برجستگی های شهرستان بابل شد و گفت: شهرستان 
بابل در حوزه والیت نیز برجسته است.وی نمره شهرستان بابل 
اخیر  دانست و گفت: در آشوب های  باال  را در والیتمداری 
شهرستان بابل موفق بود و با کمترین مشكل مسائل را پشت 
سرگذاشت و مردم با بصیرت خود فرصت به عناصر آشوب 

طلب ندادند و صف خود را از آنان جدا کردند.
نماینده ولی فقیه در مازندران یادآور شد: در ماجراهای اخیر 
عده ای مطالبات را بهانه ای کردند تا نظام را ضربه زنند ولی 
مردم با بصیرت خود فتنه ها را نقش برآب کردند تا انقالب و 

والیت حفظ شود.

وزیر صمت:

رونق توليد در گرو تقویت صادرات است

نماینده ولی فقيه در مازندران:

ویژگی های شاخص مازندران شناسایی و تقویت شود

 طی آئینی با حضور استاندار مازندران و جمعی از مسئوالن 
استانی و محلی طرح گازرسانی به هفت روستای کوهستانی 
شرق مازندران به بهره برداری رسید.مدیرعامل شرکت گاز 
مازندران در آیین افتتاح و بهره برداری از این طرح ها در 
روستای غریب محله بهشهر گفت: طرح گازرسانی به هفت 
روستای غریب محله، گالش محله، چالكده، ولم، شیرداری، 
پرکال و سورک با اعتباری بالغ بر 200 میلیارد ریال  اجرایی 

شد .جعفر احمدپور افزود: با افتتاح این طرح بیش از 300 
از  روستاها  این  خانواری   800 ساکنان  و  نصب  علمك 
گازرسانی  گفت:  شدند.وی  مند  بهره  طبیعی  گاز  نعمت 
اجرایی شده  از سال 95  به 151 روستای شرق مازندران 
است و تاکنون حدود 60 روستای شرق مازندران در مناطق 
کوهستانی از این نعمت برخوردار شدند و تا پایان سال آینده 
گازرسانی به این روستاها به اتمام می رسد.این مسئول بیان 

داشت: باید تالش شود تا از ایجاد خطرات احتمالی جلوگیری 
شود و رعایت نكات ایمنی در دستور کار باشد.مدیرعامل 
شرکت گاز مازندران گفت: بسیاری از درختان در منطقه در 
سالهای گذشته به دلیل استفاده برای سوخت و گرمایش، 
قطع شد که با گازرسانی به روستاها این مشكل برطرف 
شده و جنگل و منابع طبیعی و محیط زیست حفظ و احیا 

می شود.

مدیرعامل شركت گاز مازندران :

هفت روستای کوهستانی شرق مازندران گازدار شد

بيش از هزار شرکت دانش بنيان
 در حوزه سالمت فعاليت دارند

رئیس دفتر توسعه فناوری سالمت وزارت بهداشت گفت: یك هزار 
و 240 شرکت دانش بنیان در حوزه سالمت در داخل کشور فعالیت 
دارند.دکتر حسین وطن پور در حاشیه رونمایی از نخستین پروژه 
فناورانه دانشجویی دانشگاه علوم پزشكی مازندران در ساری افزود 
: 35 درصد از اعتبار شرکت های دانش بنیان در سطح کشور را 
شرکت های دانش بنیان حوزه سالمت جذب می کنند.وی اضافه 
کرد : این درحالیست که این شرکت ها بیش از 50 درصد از اعتبار 
صندوق نوآوری در سطح کشور را به خود اختصاص می دهند.

به گفته وی اعتبار هفت صندوق پژوهشی در سطح کشور نیز به 
صورت 100 درصد در قالب تسهیالت بانكی در اختیار شرکت های 
دانش بینان سالمت قرار داده می شود.وطن پور مهمترین هدف 
فعالیت شرکت های دانش بنیان حوزه سالمت را تولید کاالهای 
سالمت محور در داخل کشور و به خصوص کاالهای وارداتی بیان 
تا طرح های پژوهشی و  : تالش می شود  اظهار داشت  کرد و 
مقاالت پزشكی ما در کشور نیز به سمت تجاری سازی و تولید 
وزارت  سالمت  فناوری  توسعه  دفتر  شود.رئیس  منجر  محصول 
بهداشت  و درمان و علوم پزشكی بار دیگر اولویت این تولید را 

کاالهای سالمت محور وارداتی بیان کرده است.
چاپ ۱۶ هزار مقاله سالمت در داخل و خارج 

دکتر وطن پور گفت : در حال حاضر به طور میانگین ساالنه 16 هزار 
طرح های پژوهشی و مقاالت استاتید و دانشگاهیان دانشگاههای 
علوم پزشكی کشور در مجالت داخلی و خارجی به چاپ می رسد 
که حدود نیمی از این مقاالت و طرح ها در مجالت معتبر خارجی 
به چاپ می رسد.وی مهمترین نگرانی برای ثبت این مقاالت و 
طرح های پژوهشی را به خصوص در مجالت خارجی بهره برداری 
از آنها برای تولید محصول از سوی خارجی ها بیان کرد و راهكار 
جلوگیری از این سوء استفاده را به ثبت رساندن این مقاالت و طرح 
های پژوهشی پیش از چاپ در مجالت داخلی و خارجی دانست.

وی در مورد رویكرد فناورانه سالمت در دانشگاههای علوم پزشكی 
کشور گفت : در سال های اخیر نشست های فناورانه زیادی با 
حضور دانشجویان خالق در دانشگاههای علوم پزشكی برگزار شد 
و نتایج آن نیز تبدیل طرح های پژوهشی به استارتاپ و تولیدات 
فناورانه بود.رئیس دفتر توسعه فناوری سالمت وزارت بهداشت و 
درمان خاطرنشان کرد :  رویكرد ما  و اعضای هیات علمی در 
دانشگاههای علوم پزشكی سوق دادن این دست آوردهای فناورانه 
به سمت تولید محصول به خصوص محصوالت سالمت محوری 
که وارداتی است تا بتوانیم نیاز کشور را تامین کنیم.دکتر وطن پور 
افزود : با این کار نه تنها کشور در واردات این محصوالت بی نیاز می 
شود که این طرح های پژوهشی با تولید محصول ارزش افزوده را به  
دانشگاهها می آورند و به نوعی گردش سرمایه صورت می گیرد.

نخستین پروژه استارتاپی دانشجویی دانشگاه علوم پزشكی مازندران 
با شرکت 16 تیم دانشجویی این دانشگاه صبح در ساری در دستور 
کار قرار گرفت که به سه اثر برتر استارتاپ دانشجویی پس از انتخاب 
هیات داوران جوایز نقدی از سوی معاونت تحقیقات  و فناوری 
دانشگاه علوم پزشكی مازندران اهداء می شود.همچنین معاونت 
تحقیقات و فناوری  دانشگاه علوم پزشكی مازندران اعالم کرد به 
پروژه های استارتاپ دانشجویی که قابلیت تولید محصول سالمت 

محور داشته باشد، به میزان مورد نیاز تسهیالت پرداخت می شود.

دستگيری سارق اموال داخل خودرو  
با چهار فقره سرقت در نوشهر

نوشهر،  شهرستان  انتظامی  فرمانده  محمدی  قاسم  سرهنگ 
اموال داخل خودرو در  گفت:در پی وقوع چندین فقره سرقت 
این  انتظامی  مأموران  کار  دستور  در  موضوع  آمل،  شهرستان 
فرماندهی قرار گرفت.او افزود: با تشكیل تیم های اطالعاتی و 
تحقیقات گسترده پلیسی ماموران پلیس آگاهی این فرماندهی 
از  پس  گفت:  محمدی  کردند.سرهنگ  شناسائی  را  سارق 
هماهنگی با مرجع قضائی، متهم در عملیاتی ضربتی، دستگیرشد 
و در بازجوئی های به عمل آمده تاکنون به 4 فقره سرقت اموال 

خودرو در این شهرستان اعتراف کردند.
دستگيری ۳ سارق احشام با ۹ فقره 

سرقت در سيمرغ
سرهنگ محمد راعی خناری فرمانده انتظامی شهرستان سیمرغ، گفت: 
در پی وقوع چندین فقره سرقت احشام در شهرستان سیمرغ، موضوع در 
دستور کار پلیس آگاهی این فرماندهی قرار گرفت.او افزود: در اجرای این 
ماموریت، کارآگاهان اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی با انجام اقدامات 
اطالعاتی و بررسی های همه جانبه، موفق به شناسایی 3 سارق حرفه ای 
در این راستا شدند.سرهنگ راعی گفت: پس از هماهنگی های قضائی، 
در یك عملیات ضربتی متهمان دستگیر و در بازجویی های به عمل 
آمده تاکنون به 9 فقره سرقت احشام در سطح شهرستان اعتراف کردند.

برنامه هالل احمر برای دریافت 
کمک های نقدی بين المللی

 به سيل زدگان
رئیس جمعیت هالل احمر از طرح جدید این سازمان برای انتقال 
کمك های نقدی بین المللی به سیل زدگان کشور از طریق خرید 
اقالم خبر داد.علی اصغر پیوندی رئیس جمعیت هالل احمر کشور، 
درباره آخرین وضعیت کمك های نقدی بین المللی به سیل زدگان 
کشور گفت: تاکنون کمك غیر نقدی بین المللی به هموطنان سیل 
زده دریافت شده است اما کمك های نقدی با وجود ارتباط جمعیت 
هالل احمر با فدراسیون جهانی، سازمان صلیب سرخ و معاون بشر 
دوستانه سازمان ملل به دلیل وجود تحریم های ظالمانه به کشور 
منتقل نشده است.وی با بیان اینكه قرار است طرح جدیدی برای 
انتقال این منابع مالی به داخل کشور اجرا شود، اظهار داشت: به 
منظور دستیابی به این منابع مالی طرحی را در نظر گرفته قرار گرفته 
ایم است که بر اساس آن با استفاده از اموال موجود کشور در خارج،  
تجهیزات مورد نیاز هالل احمر را در داخل خریداری کرده و مبلغ 
ریالی آن را به عنوان کمكهای خارجی به افراد آسیب دیده از سیل 
اعطا خواهیم کرد.وی افزود: در حال حاضر این تنها مسیری است 

که می توان به صورت غیر نقدی از این منابع مالی بهره مند شد.

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای محمد نجفی کیا بوکالت از طرف خانم مرضیه 
 62331 شماره  وکالتنامه  برابر  دوالبی  سیاه  علی 
ارائه  با  رامسر   219 دفترخانه   1398/09/02 مورخ 
استشهاد محلی مصدق، طی درخواست شماره 6083 
مالكیت  سند  صدور  تقاضای   1398/09/03 مورخ 
احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  المثنی ششدانگ یك 
به مساحت 1۷6 مترمربع تحت پالک 4212 فرعی 
مفروز شده 255۷ فرعی از 23 اصلی بشماره سریال 
الف/ 8۷5951/94 واقع در قریه سادات محله بخش 
5حوزه ثبتی شهرستان رامسر که در دفتر الكترونیك 
اثر  در  و  گردیده  ثبت   139520310009003566
جابجایی مفقود شده را نموده است. در اجرای ماده 
120 اصالحی آئین نامه قانون ثبت مراتب در یك 
نوبت آگهی تا چنانچه اشخاصی مدعی انجام معامله 
یا وجود سند مالكیت نزد خود می باشند ظرف 10 
روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض خود را همراه اصل 
سند مالكیت یا سند معامله به اداره ثبت محل ارائه و 
رسید دریافت نمایند. چنانچه پس از اتمام مدت مقرر 
اعتراض اصل  یا در صورت  ارائه نگردد و  اعتراض 
سند مالكیت یا سند معامله ارائه نشود این اداره مطابق 
مقررات اقدام به صدور سند مالكیت المثنی به نام 

مالك خواهد نمود.
بهرام گلعلی پور

کفیل اداره ثبت اسناد و امالک رامسر
م.الف: 98/220/10810
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