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حکم رسوایی اخالقی اعضای شورای شهر بابل صادر شد!

رویداد
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سرمقاله

ضرورت رونق کشاورزی
در مازندران

کشاورزی از جمله محورهای مهم
توسعه است که توجه ویژه و شایسته
نسبت به آن می تواند برکات و
دستاوردهای بسیاری به همراه داشته
باشد.استان مازندران از جمله استان
های کشور می باشد که در حوزه
کشاورزی پیشتاز بوده و رتبه نخست
تولید بسیاری از محصوالت کشاورزی
برای این استان است که نیاز می رود برنامه دقیق همراه با
اقدام عملی درستی به منظور نگاه ویژه به کشاورزان وجود
داشته باشد.در خبرها داشتیم احمد حسین زادگان استاندار جدید
مازندران در نخستین دیدارهای ملی خود پس از انتصاب به این
سمت به دیدار وزیر جهاد کشاورزی رفته است تا طرح ها و
نیازهای بخش کشاورزی استان را پیگیری نماید که این اقدام
نیکوی حسین زادگان را به فال نیک می گیریم و امیدواریم در
ادامه مسیر نیز همواره یار و یاور کشاورزان باشد و بتواند زمینه
های رفع دغدغه ها و مطالبات این قشر پرتالش را فراهم نماید.
هرچه رایزنی ها و پیگیری های مسئوالن استانی در سطح
ملی بیشتر باشد می توانیم زمینه پیگیری خواسته های موجود
و حمایت درست از طرح ها و برنامه های مهم کشاورزی را
صورت دهیم که در شرایط کنونی یک نیاز ضروری است.برنج
به عنوان یک محصول استراتژیک می باشد که استان مازندران
قطب کشاورزی کشور است و باید تالش کنیم نگاههای
مسئولین ملی را به سمت اعطای تسهیالت و حمایت های
ویژه نسبت به قشر زحمتکش کشاورز سوق دهیم تا کشاورزی
این استان زمین نخورد و با قدرت به کار خود ادامه دهد.امروز
مرکز بین المللی تجارت و پایانه صادرات برنج ایران به عنوان
نقطه امید کشاورزان است تا بتواند مطالبات و خواسته های
فعاالن این عرصه را عملیاتی نماید و آینده خوبی را برای
کشاورزی این استان رقم زند که باید همه مدیران استانی و
ملی دست در دست هم داده و این مرکز پیشرو را یاری نمایند.
حمایت از مجموعه های ماهیان خاویاری در سطح استان
مازندران از جمله مطالبات است که می توانیم با افزایش سطح
تولیدات این محصوالت ،زمینه صادرات آن را فراهم کنیم.تولید
گالب ،زعفران و گیاهان دارویی در سطح استان مازندران از
جمله محصوالتی است که می تواند آینده خوبی داشته باشد
که می توانیم بخشی از تولیدات را با اعطای تسهیالت ارزان
قیمت به این امر سوق دهیم.اصالح نژاد دام های سبک و
سنگین باید در استان صورت گیرد که این دام ها بهره وری
بیشتری دارند و غذای کمتری استفاده می کنند لذا ضرورت
دارد با دامداری های موجود در استان به صورت جدی این
موضوع پیگیری شود.حمایت از صیادان نیز از جمله مطالبات
است که این زحمتکشان در شرایط سختی مشغول فعالیت
هستند و نیاز می رود زمینه عملی شدن مطالبات آنان فراهم
گردد.در پایان امیدواریم روز به روز شاهد توسعه و رونق فعالیت
های کشاورزی در سطح استان مازندران باشیم که توجه و
حمایت شایسته از کشاورزی به عنوان محور توسعه می تواند
دستاوردهای ارزنده ای برای استان سرسبز و الله خیز مازندران
علیرضا عزیز کمالی
داشته باشد.
خبر
رشیدی دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های
مازندران اعالم کرد :

منابع بانک های مازندران برای
نخستین بار مثبت شد

گروه اقتصادی :دبیر کمیسیون
هماهنگی بانک های مازندران
گفت که امسال منابع بانکی این
خطه شمال کشور برای نخستین
بار از مصارف پیشی گرفته است.
خانعلی رشیدی دیروز چهارشنبه
در نشست شورای اشتغال استان
در ساری افزود :در  9ماهه سال
جاری میزان منابع (پس انداز) 14
بانک دولتی و خصوصی عضو کمیسیون حدود  349هزار
میلیارد ریال رسیده است که هفت درصد بیشتر از مصارف
است.وی با اعالم این که در سال های گذشته همواره
مصارف بانک ها بیشتر از منابعشان بود ،گفت :در همین
مدت میزان تسهیالت پرداختی در حوزه های مختلف از قبیل
اشتغال ،رفاهی و ازدواج هم به  320هزار میلیارد ریال رسید
که نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش دارد.
* شروع مرحله دوم پرداخت تسهیالت اشتغال
روستایی
معاون امور هماهنگی اقتصادی و توسعه منابع استانداری
مازندران هم در این نشست گفت :مرحله دوم پرداخت
تسهیالت اشتغال روستایی در این خطه شمال کشور به
استان ابالغ شده است.حسن خیریانپور افزود :زودی با تعیین
برش استانی ،پرداخت تسهیالت مرحله دوم اشتغال روستایی
در استان از سر گرفته می شود.وی میزان تسهیالت پرداختی
اشتغال روستایی را در مرحله اول را حدود  16هزار و 500
میلیارد ریال اعالم کرد.خیریانپور گفت که در مرحله دوم
نیز حدود یک هزار و  600میلیارد ریال تسهیالت اشتغال
روستایی برای مازندران پیش بینی شده است.براساس آمار
اداره کل کار تعاون ،و رفاه اجتماعی مازندران با پرداخت
تسهیالت اشتغال روستایی برای حدود سه هزار بیکار اشتغال
ایجاد شد.طبق گزارش مرکز آمار ایران ،نرخ بیکاری پاییزی
در مازندران  8.8درصد اعالم شد که نسبت به مدت مشابه
سال قبل نرخ بیکاری حدود  1.1درصد کاهش داشت.میزان
نرخ بیکاری در کشور طبق گزارش مرکز آمار ایران در پاییز
سال جاری به  11.7درصد رسیده است.

گروه اجتماعی :یک منبع آگاه از صدور حکم اعضای شورای اسالمی شهر
بابل خبر داد و گفت :حکم  ۸تن در این پرونده که از اعضای شورا و دیگر متهمان
هستند ،از سوی دستگاه قضایی بابل صادر شده است.
پس از اعالم خبر بازداشت چند تن از اعضای شورای اسالمی شهر بابل در

شهریورماه امسال ،فعالیت دستگاههای امنیتی و قضایی برای به نتیجه رسیدن
درست این پرونده آغاز شد.
با توجه به شرایط این پرونده ،اخبار غیرموثق و شایعاتی در این زمینه وجود دارد
که الزم است مردم به این مسائل توجه نکنند و تنها به اخبار موثق اعتماد کنند.

یک منبع آگاه در درباره آخرین وضعیت پرونده اعضای شورای اسالمی شهر بابل
اظهار کرد :رأی صادر شده است.این منبع آگاه بدون اعالم جزئیات حکم صادرشده
عنوان کرد که این حکم به  ۸متهم این پرونده ابالغ شده و از تاریخ تسلیم حکم تا
 ۲۰روز قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عدالت اداری است.

خانههایی که در مازندران به بادی بندند!

گروه اجتماعی :رئیس سازمان نظام مهندسی
معدن مازندران با بیان اینکه کیفیت ،مقاومت و
عمر مفید ساختمانها در ارتباط مستقیم استفاده از
مصالح استاندارد است ،اظهارکرد :استانداردسازی
مصالح ساختمانی یکی از مهم ترین مشکالت
ساخت و ساز مازندران است.
هادی حمیدیان با بیان اینکه تعداد معادن
تولیدکننده شن و ماسه استاندارد در مازندران
بسیار اندک است و این معادن هم به دلیل عدم
نظارت پیوسته در بیشتر مواقع غیراستاندارد تولید
میکنند ،اظهار کرد :باید در ارتباط با استاندارد
سازی مصالح ساختمانی در سطح معاونت عمرانی
استانداری جلساتی برگزار شود تا وظیفه هر
بخشی مشخص شود.
استانداردسازی مصالح ساختمانی یکی
از مهم ترین مشکالت ساخت و ساز
استان
وی ،استانداردسازی مصالح ساختمانی به
خصوص شن و ماسه را یکی از مهم ترین
مشکالت ساخت و ساز استان دانست و تاکید
کرد :طی سال های گذشته پیگیری های فراوانی
انجام شد تا استاندارد سازی مواد معدنی در مصالح
ساختمانی به طور واقعی و تخصصی انجام شود.
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن مازندران با
انتقاد از عملکرد اداره استاندارد در حوزه معادن
شن و ماسه اظهار کرد :اداره استاندارد برای پایش
و تایید استاندارد بودن و فرآیند تولید شن و ماسه
تولیدی معادن از کارشناسان غیرمرتبط بهره
میبرد درحالی که مجرب ترین کارشناسان مواد
معدنی و فرآوری در سازمان نظام مهندسی معدن
عضو هستند.

امور استاندارد سازی مصالح ساختمانی
در اختیار نظام مهندسی قرار گیرد
عضو هیئت علمی دانشگاه در ادامه بیان کرد :اداره
استاندارد باید با توجه به تخصصهای موجود در
نظام مهندسی معدن و اشرافیتش به بخش معدن،
فرآوری شن و ماسه و قابلیت کنترل پیوسته ،امور
غیرحاکمیتی استاندارد سازی شن و ماسه مانند
مسائل فنی ،نمونه برداری و آزمایشگاهی را به
نظام مهندسی واگذار کرده تا پس از بررسی
و رعایت استانداردها های مورد نظر سازمان
استاندارد ،تاییده استاندارد برای معادن صادر کند.
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن مازندران
با اشاره به اینکه تاکنون دستورالعملها و
استانداردهای مختلفی را نظام مهندسی معدن
تدوین و تهیه شده است و در صدد اجرایی کردن
آن ها است ،اظهار کرد :نظام مهندسی معدن
مازندران از سال  1383تاکنون در تهیه و تدوین

 12جلد استانداردهای کاربردی مواد معدنی با
اداره کل استاندارد همکاری داشته است.
حمیدیان ،استاندارد مصالح ساختمانی در ایران
را بهدلیل زلزلهخیز بودن دارای اهمیت باالیی
برشمرد و تاکید کرد :باید نسبت به استفاده از مواد
و مصالح ساختمانی استاندارد حساسیت بیشتری
داشت ،بخش مهمی از مصالح ساختمانی مورد
استفاده در ساخت و سازها ،شن و ماسه است
که توجه به کیفیت آن موجب افزایش کیفیت
ساختمان می شود.
عوامل توجه نکردن به تولید استاندارد
در معادن شن و ماسه
وی با بیان اینکه تالشهایی در جهت استاندارد
سازی شن و ماسه در استان مازندران صورت
گرفته اما هنوز تا رسیدن تا سطح مورد قبول
فاصله زیادی دارد ،اظهار کرد :ضعف فرهنگ
استاندارد سازی ،کوچک بودن واحدهای

تولیدی ،استفاده از تجهیزات فرسوده و قدیمی،
عدم هماهنگی دستگاه های مرتبط و ناظر،
برداشتهای غیر مجاز ،استفاده از کارگران
غیر متخصص و بدون آموزش ،عدم برخورد با
واحدهای تولید کننده بدون مجوز ،عدم تفاوت
قیمت محصول واحدهای تولید کننده دارای
مجوز استاندارد با واحدهای بدون مجوز استاندارد،
نبود نظارت و کنترل الزم از تولید تا مصرف ،از
دالیل توجه نکردن به تولید استاندارد در معادن
شن و ماسه است.
حمیدیان به ظرفیت های علمی و مهندسی
سازمان نظام مهندسی معدن اشاره کرد و گفت:
سازمان نظام مهندسی معدن مازندران با توجه
به توان نیروی انسانی باتجربه و تحصیل کرده،
آمادگی کامل در جهت هماهنگی با دیگر دستگاه
ها در راستای استاندارد سازی معادن و واحدهای
تولید کننده شن و ماسه استان را دارد.
راهکارهایی دستیابی به تولید استاندارد
شن و ماسه
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن مازندران در
بیان ارائه راهکار در استاندارسازی تولید شن و
ماسه معادن استان بیان کرد :الزام دستگاههای
اجرایی به استفاده از شن و ماسه استاندارد در
پروژههای عمرانی ،الزام ذیحسابان دستگاههای
اجرایی در عدم پذیرش اسناد شن و ماسه فاقد
نشان استاندارد ،تأکید بر کیفیت در قراردادهای
عمرانی ،الزام مهندسین ناظر به استفاده از شن
و ماسه استاندارد و لغو پروانه تولید و بهرهبرداری
واحدهای تولیدی شن و ماسه که فاقد نشان
استاندارد هستند از راهکارهایی است که می توان
در دستیابی به تولید استاندارد مورد توجه قرار داد.

مدیرکل آموزش و پرورش مازندران خبر داد:

طرح ملی شهاب امسال در  23شهرستان و منطقه استان اجرا میشود
مدیرکل آموزش و پرورش مازندران گفت:
برنامه ملی شناسایی و هدایت استعدادهای برتر
موسوم به «شهاب» امسال در  23شهرستان و
منطقه استان اجرا میشود.
به گزارش اداره اطالعرسانی و روابط عمومی
آموزشوپرورش مازندران؛ «عسکری نیکزاد»
با اعالم این خبر افزود :سال گذشته 12
شهرستان تحت پوشش این طرح قرار داشتند
که امسال با تحت پوشش قرار گرفتن 11
شهرستان و منطقه ،تعداد کل شهرستانها و
مناطقی که این طرح را اجرا خواهند کرد به 23
شهر افزایش خواهد یافت.
مدیرکل آموزش و پرورش مازندران با بیان
اینکه در مجموع این  23شهرستان و منطقه
 83هزار دانشآموز تحت پوشش این طرح
قرار میگیرند ،تصریح کرد :عالوه بر این 23
شهرستان و منطقه که در مقطع ابتدایی مجری
طرح خواهند بود ،ناحیه یک و دو ساری در پایه
هفتم و هشتم طرح را اجرا خواهند کرد.

وی خاطرنشان کرد 2 :هزار و  754نفر از
عوامل اجرایی و معلمان در  11شهرستان و
منطقه امسال برای نخستین بار این طرح را
تجربه خواهند کرد که نیاز است دورههای
آموزشی برای این افراد در نظر گرفته شود.
دوره آموزشی برای معلمان  34ساعته و برای
عوامل مدرسه و اداری  16ساعته است .در
مجموع  80هزار نفر -ساعت آموزش باید

برای افرادی که این طرح را نخستین بار تجربه
میکنند برگزار شود.
نیکزاد این طرح را از جمله طرحهای موفق
برای کشف استعدادهای دانش آموزی دانسته و
ابراز کرد :آموزش معلمان از دی ماه آغاز خواهد
شد و پس از آن طی  4ماه روند شناسایی ،ثبت
معلمان
و انتقال اطالعات صورت میگیرد.
ِ
درگیر طرح ،استعدادهای دانشآموزان در 8

شاخه را در چک لیست ها ثبت و وارد سامانه
میکنند تا در نهایت اطلس جامع استعدادهای
دانش آموزی تشکیل شود.
مدیرکل آموزش و پرورش مازندران با بیان
اینکه اطالعات استعدادی دانشآموزان طی 3
سال متوالی از پایه چهارم تا ششم جمعآوری
میشود ،افزود :پس از شناسایی و جمعآوری
اطالعات استعدادی دانشآموزان ،در دوره
متوسطه به مراکز و نهادهایی که امکان بروز و
پرورش استعدادها در آن وجود دارد ارجاع داده
می شوند تا در آن زمینه ها رشد یابند.
نیکزاد با بیان اینکه اجرای این طرح از سال
 1393در کشور و استان مازندران آغاز شد،
یادآور شد :براساس نظریه هوش گاردنر
استعدادها به  8زمینه ریاضی ،کالمی ،فضایی،
هنری ،ورزشی ،اجتماعی ،دینی و علمی تقسیم
می شود که براساس این نظریه دانشآموزان
در طرح شهاب در این  8شاخه مورد بررسی و
روند استعدادیابی قرار میگیرند.

مدیر کل کمیته امداد مازندران:

 371میلیارد تومان تسهیالت به مددجویان کمیته امداد پرداخت شد
مدیر کل کمیته امداد مازندران گفت :از سال  92تا پایان آذرماه،
 371میلیارد تومان تسهیالت داخلی و منابع بانکی به  22هزار
مددجوی این نهاد ،پرداخت شد.رضا نوروزی در هفتمین جلسه
کارگروه تخصصی اشتغال که در استانداری مازندران برگزار
شد با بیان اینکه  72هزار نفر معادل  4درصد از جمعیت استان
تحت پوشش کمیته امداد مازندران هستند،اظهار داشت:
خدمات کمیته امداد امام (ره) با شعار توانمند سازی و با هدف
ارتقای فرهنگی،اجتماعی و اقتصادی است.
وی با اعالم اینکه در سال  6 ،96هزار و  600فرصت شغلی
برای مددجویان کمیته امداد ایجاد شده است،افزود :طی بررسی
های انجام شده کمتر از  2درصد این مشاغل انحراف داشته

با این توضیح که فرد نتوانسته در حوزه اشتغال به پایداری
مناسب برسد.مدیر کل کمیته امداد مازندران به پرداخت وام
های اشتغال از منابع داخلی امداد اشاره کرد و گفت:از سال 92
تا نه ماهه سال  ،97مبلغ  309میلیارد تومان از منابع داخلی وام
اشتغال به مددجویان کمیته امداد مازندران پرداخت شده است.
نوروزی افزود:در این بازه زمانی  22هزار نفر از افراد تحت
پوشش وام اشتغال از محل منابع داخلی بهره مند شدند و در
مجموع  27هزار مددجو مبلغ  371میلیارد تومان از تسهیالت
کمیته امداد استان استفاده کردند.وی اعالم کرد که همچنین
امسال هشت میلیارد ریال از منابع داخلی به مددجویان پرداخت
شده است.نوروزی با بیان اینکه در سال  ،96چهار هزار و 102

نفر مددجو مجری طرح های اشتغال خودکفا شدند،تصریح کرد:
این تعداد در سال ،93پنج هزار نفر،94،چهار هزار نفر، 95 ،سه
هزار نفر بوده است.
مدیر کل کمیته امداد مازندران ،آموزش پایدار سازی مشاغل
مهارتی و باال بردن سطح آگاهی و حرفه ای مجریان طرح های
استان را از فعالیت های کمیته امداد استان برشمرد.وی ،نشست
تخصصی با موسسه های کاریابی و مسئولین دانشگاهی در
جهت افزایش طرح های اجرا شده و مشاوره به متقاضیان
اجرای طرح ها را از دیگر فعالیت های این نهاد حمایتی عنوان
کرد.نوروزی میزان پرداخت اعتبارات از بند ب تبصره  16قانون
بودجه را  85درصد اعالم کرد.

اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی و دستگیری معتادان متجاهر در بابل
فرمانده انتظامی شهرستان بابل از دستگیری 39
سارق اموال خصوصی  ،عامالن تهیه و توزیع
مواد مخدر و معتاد متجاهر در طرح ارتقاء امنيت
اجتماعي در این شهرستان خبر داد.
به گزارش پايگاه خبري پليس ،سرهنگ"سید
محسن جعفری" با اعالم اين خبر ،اظهار
داشت :به منظور پاکسازي نقاط آلوده و مقابله
با تهيه و توزيع کنندگان موادمخدر ،سارقان و
رانندگان گرامی:

مجرمان سابقه دار ،طرح ارتقاء امنیت اجتماعی
در این شهرستان به اجرا در آمد.فرمانده انتظامی
شهرستان بابل،افزود :در اجرای این طرح که در
حوزه استحفاظی بابلکنار به اجرا در آمد،ماموران
با انجام اقدامات اطالعاتی موفق به شناسایی
 13نفر از فروشندگان مواد مخدر ،متهمان تحت
تعقيب پليس و سارقان خودرو و قطعات داخل
خودرودر این منطقه شدند .

سرهنگ جعفری،خاطرنشان کرد :پس از
هماهنگی های قضائی تیم هایی متشکل از
ماموران انتظامی ماموران پاسگاه انتظامی بابلکنار
و پلیس آگاهی شهرستان در عملیاتی ضربتی
متهمان را دستگیر کردند.وی از اجرای طرح
برخورد با معتادان متجاهر در این شهرستان نیز
خبرداد و گفت :در اجرای این طرح که در مناطق
آلوده و جرم خیز شهرستان بابل به اجرا در آمد 26

معتاد متجاهر دستگیر و به درمانگاه های ترک
اعتیاد استان معرفی شدند .سرهنگ جعفری در
پايان ضمن قدردانی از همکاري خوب مردم با
پليس در اجرای این طرح  ،اظهار داشت :هدف
از اجراي طرح ارتقاء امنيت اجتماعي و پاکسازي
مناطق آلوده برقراری امنيت پايدار  ،ايجاد آسايش
و آرامش براي مردم  ،پیشگیری از آسیب های
اجتماعی و شیوع اعتیاد در جامعه است .

رانندگی بازی نیست  ،زندگی خود و دیگران را به بازی نگیرید.

پلیس راهنمایی و رانندگی ساری

یادداشت

نگرانی از ورود فاضالبهای خانگی
به رودخانه مرکزی آستارا

به دلیل ریزش مداوم فاضالب منازل به رودخانه مرکزی
مرداب رود آستارا که از میان این شهر مرزنشین عبور کرده
و به دریا متصل می شود ،این رودخانه به یکی از آلوده ترین
رودخانههای استان گیالن و کشور تبدیل شده و به عنوان
معضل زیست محیطی ،نگرانی اجتماعی در این رابطه
مطرح بوده و در انتظار نگاه ویژه دستگاههای متولی و البته
مشارکت مردم برای رهایی از این نابسامانی است.آلودگی
رودخانههای آستارا تاثیر منفی برمحیط زیست این شهرستان
گردشگرپذیر دارد و برای دفع اصولی زبالهها و جلوگیری از
ورود فاضالبهای منازل به رودخانهها باید تدابیر ویژهای
اتخاذ شود .آلودگی رودخانه مرکزی آستارا که از میان این
شهر می گذرد مشکالت بهداشتی به وجود آورده و به هیچ
عنوان در شأن شهر مسافرپذیر آستارا نیست.
نقش موثر مردم در حفظ محیط زیست
طبق اصل  ۵۰قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران تمام
افراد موظف به حفظ محیط زیست اطراف خود هستند و اداره
حفاظت محیط زیست شهرستان آستارا باید وضعیت موجود
رودخانه مرکزی شهر را که به نوعی بهداشت عمومی و
سالمت جامعه را تهدید میکند بازبینی و کنترل کرده و با
همکاری نهادهای مربوطه شهری مشکل فوق را رفع کند.در
این میان نباید از نقش مهم مردم در حفظ محیط زیست غافل
شویم ،متاسفانه رودخانههای آستارا مورد بیمهری شهروندان
آستارایی قرار میگیرند به طوری که شاهد ریختن زبالههای
مختلف در این رودخانهها هستیم .فاضالب شهری آستارا
وضعیت بهداشتی خوبی ندارد و باید مسئوالن هر چه سریعتر
به این وضعیت رسیدگی کنند.
معضل نبود شبکه و تصفیه خانه فاضالب شهری
با توجه به نبود سامانه تصفیه ،فاضالب شهری آستارا به شکل
غیربهداشتی و خطرناک در سطح شهر و خیابانها و رودخانهها
پخش و سرازیر میشود .آلودگیهای نفتی و شیمیایی اعم از
ضایعات واحدهای صنعتی غیرمجاز ،کارواش و تعویض
روغنیها از دیگر مشکالت تهدیدکننده محیط زیست انسانی
در شهرستان آستارا است و این آلودگیها به صورت مستقیم و
بدون تصفیه به رودخانههای خواجه گری ،عباس آباد ،کانرود،
چلوند و رودخانه مرزی آستارا چای وارد و به دریا ریخته
می شود که کاهش شدید اکسیژن مورد نیاز برای آبزیان و
افزایش بار آلودگی میکروبی را به دنبال دارد.این نوع آلودگیها
صدمات جبران ناپذیری به اکوسیستم رودخانهها ،تاالبها و
مناطق ساحلی دریای خزر وارد میکند و با ادامه یافتن این
نوع آالیندگی ،در فصل گرما شاهد کاهش میزان مهاجرت
ماهیان و آبزیان به مناطق ساحلی آستارا خواهیم بود .گسترش
و رشد پدیدههای ناشناخته جلبکی و ایجاد بیماریهای شدید
پوستی ،رودهای و گوارشی از اثرات منفی آلودگی رودخانههای
شهرستان آستارا است که باید ساماندهی شوند.
رودخانهها معبری برای ریخت و پاش زباله
متاسفانه رودخانههای آستارا به معبری برای ریخت و پاش
زباله و مجرایی برای حمل آن به سواحل تبدیل شده اند و
چنانکه نگاهی اجمالی به دهانه رودخانههای این شهرستان در
دریای خزر داشته باشیم ،میبینیم که حجم باالیی از زبالههای
تجزیهپذیر و تجزیه ناپذیر در آن تجمع کرده اند .رودخانه
مرداب رود آستارا از کوههای مشرف به این شهر سرچشمه
و به طول  ۴کیلومتر از میان شهر آستارا میگذرد و در سال
های گذشته مشکالتی مانند هدایت مستقیم فاضالب منازل،
آن را به یکی از آلوده ترین رودخانههای ایرانی منتهی به
دریای خزر مبدل کرده است .یکی از مشکالت اصلی این
رودخانه هم ترازی نسبی آن با سطح آب دریای خزر است
و این عامل باعث پایداری آب و به وجود آمدن مشکالت
بهداشتی می شود.
مهدی حسیننژادی
خبر

دستگيري جیب بر حرفه اي با
 20فقره سرقت در بابلسر

فرمانده انتظامي شهرستان "بابلسر" از شناسايي و دستگيري
جیب بر حرفه اي با  20فقره سرقت خبر داد.سرهنگ "عبداله
رضوانی" در گفت و گو با خبرنگار پايگاه خبري پليس ،گفت:در
پي وقوع چندين فقره جیب بری در این شهرستان ،موضوع
در دستور کار مأموران انتظامي اين فرماندهی قرار گرفت.
فرمانده انتظامي شهرستان بابلسر افزود :ماموران با تشکيل
تيم هاي اطالعاتي و تحقيقات گسترده پليسي ،سارق را در
حین سرقت دستگیر کردند.سرهنگ رضوانی تصريح کرد :
متهم در بازجوئي های به عمل آمده تاکنون به  20فقره جیب
بری اعتراف کرد،که در بررسی های به عمل آمده از مخفیگاه
وی اموال سرقتی کشف و تحویل مالباختگان گردید .فرمانده
انتظامي شهرستان بابلسر در پايان از مردم خواست :مراقب
اشیاء و وجه نقد خود باشند وچنانچه با موارد مشکوکی برخورد
کردند ،مراتب را از طریق شماره 110به مرکز فوریت های
پليس اعالم کنند.

پایگاه خبری تحلیلی
وارش نیوز

پربیننده ترین
پایگاه خبری شمال
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