عضو هیأت رئیسه کمیسیون عمران مجلس:

7

انتقال آب دریای خزر به سمنان غیرکارشناسی است
عضو هیأت رئیسه کمیسیون عمران مجلس گفت :با انتقال آب دریای خزربه سمنان مخالف هستم و این تصمیم دولت را غیرکارشناسی
و ناعادالنه میدانم .حسین نیازآذری در جمع خبرنگاران اظهار کرد :با انتقال آب دریای خزر به سمنان مخالف هستم و این تصمیم
دولت را غیرکارشناسی و ناعادالنه میدانم .وی با اشاره اینکه با اینکه طرحهای تأمین آب استان کشاورزی مازندران بهدلیل کمبود
اعتبارات راکد مانده است ،افزود :دولت میخواهد هزینه هنگفتی برای طرحی جدید و غیراولویتدار بتراشد و ما نمایندگان شمال در
زمان تصویب قانون بودجه جلوی آن میایستیم .عضو هیأت رئیسه کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی با انتقاد از سیاست دوگانه

سازمان محیط زیست در صدور مجوزها تصریح کرد :سازمان محیط زیست برای صدور مجوز احداث یک واحد صنعتی و تولیدی کوچک
محلی سختگیرانه عمل میکند اما با وجود مخالفتهای جدی و گسترده متخصصان ،شبکههای اجتماعی ،دانشگاهیان ،رسانههای
گروهی و تشکلهای مدنی سراسر کشور شجاعت مخالفت با تصمیم رئیس جمهور را ندارد .دبیر اول کمیسیون عمران مجلس شورای
اسالمی اصرار دولت به انتقال آب دریای خزر را نادیده گرفتن نظر مردم شریف منطقه دانست و اضافه کرد :دولت بهجای خرجتراشی
غیرکارشناسی به مطالبات مردم استانهای شمالی در تأمین آب شرب و کشاورزی جدیت بیشتری داشته باشد.

ر و زانمه
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کوههای شمال نیست و نابود شدند!
گروه محیط زیست :از مسیر نکا به بهشهر
استان مازندران که گذر کنیم تخریب و دستدرازی
به کوهها و تپههای اطراف جاده در مناطق متعدد را
شاهد هستیم.
این تخریبها بیشتر مواد اولیه کارخانههای مصالح
ساختمانی را تامین میکنند .وجود چندین کارخانه
سیمان در این مسیر خود گویای روزگار بی در و پیکر
زمینهای این منطقه است.
این معادن که اکثرا با عنوان مجوزهای دولتی به
افراد خاصی اجاره داده میشوند ،با داشتن چند
دستگاه ماشین سنگین برداشتهای بیرویه خود را
انجام میدهند و گاهی پا فراتر گذاشته و به جنگلها
نیز نفوذ میکنند که با پیگیری مردم و دهیاران
منطقه فعالیتشان تا حدودی متوقف شده است.
برداشت معادن کوهی را این روزها بیشتر از همه
در شرق مازندران حدفاصل شهرستان نکا تا بهشهر

بهویژه در باالدست منطقه تاریخی «گوهرتپه»
میتوان دید؛ جایی که چندین کوه طی  2دهه
گذشته ناپدید شدند و هماکنون بهطور شبانهروزی
از چند کوه دیگر در این منطقه برداشت میشود.
یک کارشناس محیطزیست در اینباره به ایرنا
گفت :تبعات برداشت بیرویه از محیطزیست و منابع
طبیعی بهویژه معادن کوهی در این منطقه بسیار زیاد
است ،چون شاهدیم که کوهها و صخرهها بهراحتی
عقبنشینی میکنند و گونههای بومی گیاهی و
رستنیها از بین میروند و موجب تغییرات اقلیم
میشوند.
مهدی کشاورزیان افزود :اینگونه برداشتها با تخریب
زیستگاه و ایجاد انواع آلودگی حیات وحش منطقه را
از بین میبرند بهویژه اینکه برخی از گونههای نادر
پرندگان و خزندگان در صخرههای کوههایی که هر
از گاهی ناپدید میشوند ،النه گزینی دارند .به گفته

اخبار
رئیس منابع طبیعی چالوس خبر داد:

همدستی یک زن با قاچاقچیان
چوب در چالوس

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری چالوس از همدستی یک
زن در قطع  ۱۰اصله درخت در این شهرستان خبر داد .مهرداد
خزاییپول صبح امروز در جمع خبرنگاران اظهار کرد :مأموران
منابع طبیعی در حاشیه رودخانه سردآبرود چالوس موفق به
شناسایی افرادی که اقدام به قطع درختان توسکا میکردند،
شدند .وی افزود :این افراد با مشاهده مأموران متواری شدند که
یک بانو در محل جرم شناسایی شد .رئیس اداره منابع طبیعی و
آبخیزداری چالوس گفت :این اداره با تشکیل پرونده قضایی در
حال پیگیری است.
رئیس هیئت مدیره صنعت دامپروری کشور:

 ۷۰درصد سهام مازندران
در صندوق ملی دام از دست رفت

رئیس هیئت مدیره صنعت دامپروری کشور وعضو هیئت
مدیره صندوق ملی دام گفت ۷۰ :درصد سهم مازندران از
صندوق ملی دام از دست رفته و به اصفهان واگذار شده است.
ا ...یار ولیزاده ظهر چهارشنبه در نشست با خبرنگاران با بیان
اینکه  ۱۰۰میلیارد تومان یارانه شیر به دامداری های کشور در
سال  ۹۲و  ۹۳تخصیص داده شد ،سهم مازندران را بیش از
چهار میلیارد تومان بوده است افزود ۷۰ :درصد این یارانه به
اتحادیه دامداران و بقیه بین اتحادیه صنعت و دیگر تشکل
ها داده شده است .وی افزود :این اعتبار بابت یارانه شیر به
اتحادیه مازندران داده شد و متاسفانه این سهم استان مازندران
به استان اصفهان داده شده است و حراج سهام مازندران
خیانتی به تولیدکنندگان استان بوده و سبب شده کرسی خود
را در صندوق ملی دام از دست دهد و متاسفانه بانک توسعه
تعاون ،برای وصول مطالبات خود ،حثیثت مازندران را واگذار
کرده است .مدیرعامل اتحادیه صنعت دامپروری مازندران ادامه
داد :متاسفانه تسهیالت دریافتی از بانک توسعه تعاون مشخص
نیست در کجا هزینه شده است و سهم مازندران در صندوق
ملی دام کاهش چشمگیری یافته است .ولیزاده عنوان کرد:
سهام استانی که در صندوق ملی دام به فروش رفت مربوط
به مازندران بوده است و این به ضرر استان به شمار می رود
و این شبیه ملکی که متعلق به استان بوده و به استان دیگر
واگذار شده است .وی با بیان اینکه اصفهان دو برابر مازندران
در صندوق ملی دام سهام دارد گفت :در حال حاضر مازندران
حداقل سهم را در صندوق دارد و این مسئله قدرت چانه زنی ما
را کاهش داده است درحالی که هزینه های تولید افزایش یافته
و باید سهام دوباره به مازندران واگذار شود .مدیرعامل اتحادیه
صنعت دامپروری مازندران یادآور شد :درحالی سهام مازندران
در صندوق ملی دام واگذار شد که اتحادیه دامداران در سال
 ۹۰از بانک توسعه تعاون وام گرفته بود و از مدعی العموم و
دادستانی تقاضای ورود به این مسئله داریم.

فروش محصوالت شیالتی مازندران
در بازارهای خارجی

گروه اقتصادی :محصوالت شیالتی مازندران به کشورهای
عراق ،روسیه ،ترکمنستان ،کشورهای اروپایی و حاشیه خلیج
فارس صادرشد .قاسم کریم زاده معاون صید و بنادر ماهیگیری
شیالت مازندران گفت ۵ :هزار و  ۵۰۰تن انواع محصوالت
شیالتی شامل خاویار پرورشی ،گوشت ماهیان خاویاری ،ماهی
پرورشی تازه ،ماهی منجمد کیلکا ،خوراک آبزیان و کنسرو
ماهی  ۹ماه امسال از مازندران به خارج از کشور صادر شد.
وی افزود :محصوالت شیالتی مازندران به کشورهای عراق،
روسیه ،ترکمنستان ،کشورهای اروپایی و حاشیه خلیج فارس
صادرشد .معاون صید و بنادر ماهیگیری شیالت مازندران
گفت :ارزش محصوالت شیالتی صادر شده  ۲۳میلیون دالر
بود ،که ازلحاظ وزنی و ارزی افزایش  ۱۰۰درصدی را نشان
میدهد .کریم زاده با اشاره به فعالیت  ۵۳شرکت تعاونی پره
در مازندران ،سرانه صید هر تعاونی را حدود  ۱۴و نیم تن
اعالم کرد و گفت :در حال حاضر ترکیب صید در استان ۸۰
درصد کفال و  ۲۰درصد ماهی سفید است .وی گفت :فصل
صید ماهی امسال در مازندران از  ۱۵مهر آغاز شد و تا پایان
فروردین ،ادامه دارد ۵۴ .شرکت تعاونی پره در مازندران فعال
است.

وی ،با از بین رفتن کوهها ،چالههای عمیقی جای
آنها را میگیرد و این فضاها به حال خود رها و به
محل تخلیه انواع پسماندها تبدیل میشوند.
این کارشناس محیطزیست گفت :این مکانها
وقتی به محل دپوی زباله تبدیل شدند محل فعالیت
افرادی میشود که بهدنبال جمعآوری پسماندهای
قابل بازیافت هستند و مشاهده شده که مثال برای
اینکه به سیمهای داخل الستیکهای فرسوده
خودرو دست پیدا کنند ،آنها را در همین محل به
آتش میکشند و آلودگی مضاعفی ایجاد میکنند.
وی افزود :متولیان صدور مجوز برای برداشت معادن
کوهی باید هنگام صدور پروانه بهرهبرداری ،الزامات
تعهدآوری را برای پرکردن فضای برداشت شده با
پوشش گیاهی و درختی از مالکان معادن اخذ کنند
و مجلس شورای اسالمی باید در قوانین مرتبط این
الزام را بهصورت جدی بگنجاند .کشاورزیان هشدار

داد :مهمتر از همه باید مطالعاتی انجام شود و در
یک برنامه میانمدت گزینههای جایگزین بهجای
برداشت از معادن کوهی اندیشیده شود چون تداوم
وضعیت موجود سبب محو شدن بیشتر کوهها در
مازندران خواهد شد.
اعتراض به فعالیت معادن کوهی در شرق مازندران
هم سابقهای به درازای فعالیت این معادن دارد.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان
بهشهر در اینباره گفت :دادن مجوز برای فعالیت
معادن در اختیار اداره صنعت ،معدن و تجارت است
و منابع طبیعی دخالتی در این زمینه ندارد و فقط
بهعنوان ناظر در بخش معادن فعالیت دارد .نقی
عزیزی با اعالم اینکه این اداره درباره هرگونه تخلف
تذکر داده و با آن برخورد میکند ،افزود :بخشی از
معادن مازندران در مستثنیات شخصی و زمینهایی
است که ملک خصوصی افراد محسوب میشد و

معادن منطقه رستمکال هم دارای چنین وضعیتی
است که با تغییر کاربری ،مجوزهای الزم را از مراجع
ذیصالح کسب کرده و فعالیت میکنند .وی گفت :با
توجه به چنین وضعیتی تنها زمانی که دستاندازی
به منابع طبیعی و عرصههای جنگلی صورت گیرد ،ما

جزئیات ماجرای قتل مرموز زن و مرد جوانی که جسدشان در گونی در میاندورود و روستای تنگه لته رها شده بود
گروه حوادث :عصر روز دوشنبه در سه راه باغ وحش در منطقه
ساحلی گهرباران مازندران یکی از اهالی در حاشیه جاده متوجه گونی
بزرگی شد که کنار خیابان رها شده بود.
وی با توجه به وضعیت گونی خاکستری رنگ و انتشار بوی نامطبوع
از آن بسرعت با مرکز فوریتهای پلیسی  110تماس گرفته و
مأموران را در جریان ماجرا قرار داد .دقایقی بعد تیمی از مأموران
خود را به محل مورد نظر رسانده و تحقیق در این باره را آغاز
کردند .آنها بعد از باز کردن گونی با جسد زن جوانی روبهرو شدند
که چند روزی از مرگش میگذشت .دقایقی بعد بازپرس ویژه قتل
دادسرای عمومی و انقالب میاندرود در جریان ماجرا قرار گرفته
و به همراه تیمی از متخصصان پزشکی قانونی خود را به محل
کشف جسد رساند .در جریان تحقیق و بررسیها ،پلیس اطالعاتی
بهدست آورد که نشان میداد قربانی حادثه سعیده  27ساله اهل
قائمشهر بوده که چند سال قبل ازدواج کرده و یک فرزند نیز دارد
اما مدتی بعد از طالق با پسر جوانی از اهالی شهرستان ساری آشنا

شده و با وی در ارتباط بوده است .تحقیقات تکمیلی پلیس نشان
میدهد که چند روز قبل از پیدا شدن جسد زن جوان ،وی به همراه
پسر ساروی برای تفریح به منطقه ساحلی گهرباران رفته بودند اما
از آن روز به بعد دیگر کسی از سرنوشت آنها اطالعی نداشت .در
ادامه ،پلیس چند تکه لباس مردانه را نیز در همان حوالی پیدا کرد
که نشان میداد متعلق به همان پسر جوانی است که همراه این
زن بوده است .به دستور بازپرس ویژه قتل دادسرای عمومی و
انقالب میاندرود ،جسد زن جوان برای تعیین علت و زمان مرگ
به پزشکی قانونی انتقال داده شد .بهگفته دکتر عباسی مدیرکل
پزشکی قانونی مازندران ،کاوشهای تخصصی صورت گرفته روی
جسد قربانی حادثه مشخص کرد که عالئم کم رنگی از آثار ضرب
و جرح روی قسمتهایی از بدن وی وجود دارد اما علت اصلی مرگ
خفگی بر اثر مسمومیت با گاز  coبوده است .وی همچنین افزود :از
ی که خفگی با گاز باید در فضای سربسته انجام گرفته باشد،
آنجای 
احتما ًال قربانی حادثه در محل دیگری فوت شده و جسدش بعد از

جاسازی در داخل گونی به این منطقه انتقال داده شده است .اما
ناپدید شدن پسر جوانی که همراه این زن بوده ،بر پیچیدگیهای
این پرونده افزود و کارآگاهان تالش خود را برای یافتن اطالعی از
سرنوشت وی به کار بستند تا بتوانند بخشهای مبهم این پرونده
را رازگشایی کنند .در حالی که چند فرضیه در دستور کار پلیس قرار
داشت سرانجام صبح دیروز جسد پسر جوان نیز در منطقه سنگ لته
پیدا شد .این در حالی بود که دست و پای وی نیز بسته شده و داخل
گونی قرار داشت .با انتقال جسد به پزشکی قانونی مشخص شد
وی نیز بر اثر گازگرفتگی جان باخته است .بدین ترتیب کارآگاهان
احتمال میدهند که قربانیان حادثه برای تفریح به سواحل گهرباران
رفته و در آنجا خانهای اجاره کرده باشند اما بر اثر گازگرفتگی هر دو
جان خود را از دست دادهاند و صاحبخانه نیز با دیدن اجساد آنها و
برای فرار از مشکالت قانونی و تبعات این حادثه اجساد هر یک از
آنها را در منطقهای رها کرده است .در حال حاضر تحقیقات برای
رازگشایی از این پرونده مرموز ادامه دارد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران:

صنایع به سیستم پایش آالینده مجهز شوند

مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران گفت :صنایع ما باید
سیستم پایش آالینده مجهز شوند و برای رفع آالیندگی مجهز
شوند.
حسینعلی ابراهیمی کارنامی در جلسه رفع موانع تولید در شرق
مازندران افزود :تصمیماتی که زیر نظر فرماندار در حوزه محیط
زیست در شهرستان اخذ شود؛ مورد تایید است زیرا محیط زیست
در خدمت صنعت و معدن ،توسعه و اشتغال است؛ اما باید مسائل
و ضوابط زیست محیطی رعایت شود .این مسئول گفت :محیط

زیست در خدمت صنعت است و باید نظارت و پایش دائم از صنایع
توسط محیط زیست انجام شود تا مشکالت بررسی و برای رفع
مشکالت زیست محیطی تالش شود و محیط زیست باید باشد
تا کمک کند صنایع با حفظ ضوابط کامل زیست محیطی سرپا
باشند و ادامه فعالیت دهند و توسعه ایجاد شود .مدیرکل محیط
زیست مازندران با اعالم اینکه صنایع ما باید سیستم پایش آالینده
داشته باشند و این قانون است؛ خاطر نشان کرد :اگر صنعتی دارای
سیستم آالینده و آلودگی است باید برای برطرف کردن آن اقدام

کند که ما هم همراه هستیم و همکاری الزم انجام می شود.
ابراهیمی کارنامی گفت :سرمایه گذاران و سرمایه گذاری در حوزه
های مختلف برای ما ارزشمند است و زندگی هم زیستی داریم و
در تقابل با سرمایه گذاران نیستیم؛ اما باید مسائل زیست محیطی
رعایت شود .وی افزود :در شرکت حالوت و رهاسان هم براساس
برنامه ریزی انجام شده تیم بازرسی از آالیندگی و پساب و موارد
مختلف بازدید و گزارش مربوطه را اعالم کند تا اگر آالیندگی
وجود دارد؛ برای برطرف کردن آن اقدام شود.

رئیس سازمان صمت مازندران:

رعایت مسائل زیست محیطی در راس برنامه های صنایع باشد

رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت مازندران گفت :رعایت
مسائل زیست محیطی در راس برنامه های صنایع باشد و همگان
در این بخش تالش کنند.
محمد محمدپور عمران در جلسه رفع موانع تولید در شرق
مازندران افزود :هدف همه ما توسعه اقتصاد و صنایع است و باید
ضمن حفظ سرمایه گذار برای توسعه مسائل زیست محیطی هم
تالش شود.
وی اظهار کرد :در کنار تجهیزات و امکاناتی که برای تجهیز

شرکت و صنایع انجام می شود رعایت مسائل زیست محیطی
هم الزمه کار است که اگرچه یک شبه اتفاق نمی افتد؛ اما باید در
دستور کار باشد زیرا مبحث محیط زیست بحث مهم و ارزشمندی
است که باید توسط همگان و از جمله صنایع رعایت شود.
محمدپور عمران گفت :نهضتی که امروز برای حفظ محیط زیست
ایجاد شده است باید از قبل انجام می شد و به نوعی کاش  ۳۰یا
 ۴۰سال قبل هم این دغدغه زیست محیطی وجود داشت و برای
حفظ محیط زیست تالش می کردیم.

ایست دالل بازی در ایستگاه ارزیابی مصرف دارو
عرضه خارج از شبکه دارو همواره دغدغه مسئوالن حوزه بهداشت و سالمت است چرا که داروها سر از
جاهایی در می آورد که می تواند سالمت را نشانه بگیرد و لذا طرح ‹ ارزیابی وضعیت مصرف دارو› در
مازندران مورد توجه قرار گرفت .وزارت بهداشت از اردیبهشت سال  1393با اجرای طرح تحول سالمت
تالش خود را برای بستن مسائلی در حوزه درمانی آغاز کرد که دارو یکی از این موضوعات است که زیر ذره
بین این وزارتخانه رفته است .مصرف دارو خودسرانه که همواره به عنوان دغدغه جامعه پزشکی به شمار
می رفت تا حدودی با اجرای طرح پزشک خانواده در استان مازندران ،یکی از  2استان مجری این طرح،
در قالب چهارچوب کنترل شده قرار گرفته است .اجرای پزشک خانواده از سال  1392در مازندران آغاز
شد که هر خانواده با مراجعه به نزدیک ترین پایگاه بهداشتی و درمانی نزدیک محل سکونت ،پزشک خود
را انتخاب می کرد و بعد از آن تمام مراحل انجام کارهای درمانی فرد زیر نظر این پزشک انجام می شود
و در صورت نیاز به درمان های تخصصی از طریق سیستم ارجاع به پزشکان متخصص معرفی می شوند.
ساماندهی شدن شیوه درمان افراد و پرهیز از هرگونه خوددرمانی ها از اهداف اجرای این طرح بود که برای
این منظور خط کش برای تجویز دارو در نظر گرفته شد تا پزشکان خانواده با تبعیت از آنها داروهای بیشتر
و غیر ضروری تجویز نکنند .وی گفت :نظم و ساماندهی مقوله تجویز داروها با اجرای طرح تحول سالمت
و پزشک خانواده محقق شده است .محمد رضا شیران افزود :به طوریکه براساس آمارهای مدیریت درمان
میزان تجویز داروها روند کاهش را در نسخه پزشکان داشته است و به طور مثال در مصرف داروهای آنتی
بیوتیک میزان تجویز  60درصدی به  40درصد کاهش یافت .وی ادامه داد :خوشبختانه با اجرای این طرح
های ملی وزارت بهداشت توانستیم در حوزه پزشکان و نسخه های آنها به نتایج مورد نظر برسیم اما همواره
راههای سوء استفاده وجود دارد .وی از باشگاههای بدنسازی به عنوان یکی از مجموعه هایی که داروها
از آنجا سر در می آورند نام برد و گفت :در یک بررسی مختصر میزان داروهای ورودی از سوی شرکت
های دارویی به مازندران و میزان داروهای تجویزی از سوی پزشکان خانواده نشان دهنده مشخص نبودن
فروش برخی از داروها است .شیران اضافه کرد :برای کنترل این رویه و بستن روزنه های کوچک مصرف
خودسرانه دارو ،دانشگاه علوم پزشکی مازندران طرحی را با عنوان ‹ ارزیابی وضعیت مصرف دارو ‹ را آغاز
کرده است .مدیر دارو مازندران بدون اشاره به میزان داروهای ورودی به استان ،گفت :داروهای استان توسط
حدود  60شرکت دارویی کشور تامین می شود و حدود  400داروخانه آنها را توزیع می کنند .وی اعالم
کرد :اواخر امسال پرونده طرح بررسی و ارزیابی وضعیت مصرف دارو در مازندران بسته می شود و پس از آن
ردپای سوءاستفاده های دارویی مشخص و برخوردهای الزم صورت می گیرد تا از تکرار آن جلوگیری شود .

وی اظهار کرد :محیط زیست الزمه وجود صنایع و ادامه فعالیت
است و باید دقیق دیده شود و سرپیچی در این بخش را قبول
نداریم.
این مسئول با بیان اینکه امروز در جنگ اقتصادی هستیم و در این
جنگ باید رعایت برخی از مسائل و مشکالت انجام شود؛ گفت:
مشکالت وجود دارد اما برای برطرف کردن آن با تمام توان وارد
میدان شده ایم و مشکالت در بخش صنایع وجود دارد و ناچاریم
برخی از مشکالت را تحمل کنیم.

معاون خدمات شهری شهرداری آمل خبرداد:

برخورد با ساخت وساز غیرمجاز
در حریم رودخانه ها

آمل-خبرنگار وارش :علی علیزاده معاون خدمات
شهری شهرداری آمل در جلسه پیشگیری و پیش
بینی ستاد مدیریت بحران شهرداری در آستانه فصل
زمستان ،با اشاره به اینکه باید تالش کنیم در زمان
پیش از بحران مدیریت صحیح اعمال کنیم افزود:
ی شود در واقع
وقتی برای پیشبینی مبلغی هزینه م 
سرمایه گذاری است.
ل های کم ارتفاع توسط دستگاه های اجرایی ذیربط که
علیزاده اظهارداشت :رصد و بازبینی دورهای پ 
عمدتا بهنگام جاری شدن سیالب سبب مسدود شدن مسیر رودخانه و انحراف آب و بروز خسارت
می شود نیز جزو مواردی است که باید در دستور کار اعضای ستاد قرار گیرد.
علیزاده با تاکید بر ضرورت اقدامات بازدارنده و جلوگیری از ساخت و سازها در حریم و بستر رودخانه
ها ،گفت :اگر با متجاوزان به حریم و بستر رودخانهها برابر مقررات برخورد قانونی الزم صورت گیرد
دیگر شاهد آبگرفتگی منازل شهروندان در حریم رودخانه ها نخواهیم بود.
وی ادامه داد :برای نمونه باید عرض کنم ،محله معروف به  72تن در ضلع غربی میدان هزارسنگر در
اولین بارش شدید دچار آبگرفتگی می شود که نیروهای خدمات رسان و تجهیزات شهرداری همیشه
در آن بخش زمین گیر می شوند.
معاون خدمات شهری با بیان اینکه با ساخت و ساز غیرمجاز در حریم و بستر رودخانه ها مانع عبور و
مسیر طبیعی آب می شود و الیروبی را با مشکل مواجه می کند ،اظهارداشت :ساخت و ساز غیر مجاز
با هماهنگی و کمک دادستان محترم در حال پیگیری است.
وی با بیان اینکه شهرداری و سازمانهای وابسته در کنار اعضای ستاد مدیریت بحران تجربیات خوبی
را برای مقابله با برف و یخبندان سال گذشته دارد ،ادامه داد :ما به عنوان خانواده مدیریت بحران
برای رسیدن به وضعیت مطلوب باید با پیش بینی ها و برنامه ریزی صحیح و کاربردی ،آمادگی
ن ها داشته باشیم ،تا خسارتها را برای شهروندان به
الزم را برای جلوگیری و مقابله با بالیا و بحرا 
حداقل برسانیم.

وارد عمل میشویم و برخورد جدی میکنیم.
او افزود :آنچه ما میتوانیم پیشنهاد بدهیم این است
که مجوز برداشت از معادن بهطور کلی و بهویژه در
ملک شخصی باید به اهل فن داده و تالش شود تا
برداشت از معادن موجب تخریب منابع طبیعی نشود.
اخبار
معاون هماهنگی آموزش و پرورش مازندران
خبرداد:

ثبت حدود  600مورد تخلف
در مدارس مازندران

معاون هماهنگی آموزش و پرورش مازندران از ثبت بیش از
 590مورد تخلف در مدارس استان مازندران در سه ماه نخست
سال تحصیلی جاری خبر داد .به گزارش روابط عمومی آموزش
و پرورش ،سید حسین نصیری گفت که این تخلفات با 2
هزار و  615مورد بازرسی از مدارس شناسایی شد که بیشتر
در مورد شهریه و یا قرارداد مدارس با دوزندگان لباس بود.
وی توضیح داد :از مجموع تخلفات مشاهده شده 567 ،مورد
به تذکر شفاهی ختم شد 19 ،مورد تذکر کتبی گرفتند و یک
پرونده که مربوط به مدارس غیردولتی بود به شورای نظارت بر
مدارس و مراکز غیر دولتی احاله شد و سه مورد نیز به هیأت
بدوی معرفی شدند .نصیری نظارت مستمر و هوشمندانه با
هدف اجرای دقیق قوانین و برنامهها ،از وظایف مهم حوزه
بازرسی دانست و گفت :با توجه به اهمیت آموزش و پرورش و
نقشی که این نهاد حاکمیتی در پیشرفت و توسعه پایدار دارد،
فرآیند نظارت و مراقبت از عملکرد مدارس و ادارات شهرستانها
و مناطق جهت ارزیابی و تطبیق آن با معیارهای تعیین شده
اهمیت محوری دارد .وی با تاکید بر اینکه نظارت محسوس
و نامحسوس آموزش و پرورش بر مدارس به صورت مستمر
ادامه خواهد داشت ،افزود :اطالع رسانی مردم نیز می تواند در
گسترش چتر نظارت آموزش و پرورش نیز موثر باشد .استان
مازندران در سال جاری  538هزار دانش آموز دارد که در بیش
از چهار هزار مدرسه دلتی و غیر دولتی در حال تحصیل هستند.

اولين پروژه شبيه ساز پل فرماندهي
كشتي مدل TITAN-S3
توسط شركت دانش بنيان
درياپردازشگران سورين طبرستان
در بندرعباس راه اندازي شد

به همت متخصصان مركز رشد نوشهر شركت كشتيراني و
دريانوردي كيش روآبي در شعبه بندرعباس مجهز به شبيه ساز
كشتي مدل  )ECDIS( TITAN-S3گرديد .به گزارش
روابط عمومی پارک علم و فناوری مازندران :اولين پروژه شبيه
ساز پل فرماندهي كشتي مدل  TITAN-S3توسط شركت
دانش بنيان درياپردازشگران سورين طبرستان مستقر در مرکز
رشد واحدهای فناور نوشهر در بندرعباس راه اندازي شد .شبیه
ساز پل فرماندهي كشتي مدل " TITAN-S3سيموالتور
" داراي  ١٠پل بوده كه هر پل از آن مجهز به ماژول هاي
RADAR-ECDIS-CONNING DISPLAY
مي باشد .اين محصول حدوداً به قيمت يك سوم نمونه خارجي
در داخل كشور ساخته و عرضه خواهد شد.

 ۵۰۰تن گوشت مرغ گرم با قیمت
مصوب توزیع می شود

روزانه  ۱۰۰تن گوشت مرغ گرم به قیمت  ۱۰۵۰۰تومان در
سراسر مازندران توزیع میشود .ابراهیم یعقوبی معاون امور
بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت ،معدن و تجارت
مازندران گفت :در راستای اجرای مصوبات کارگروه تنظیم بازار
استان از تاریخ  ۱۵دی ماه امسال روزانه  ۱۰۰تن گوشت مرغ گرم
در مازندران توزیع میشود .وی با بیان اینکه تاکنون بیش از ۵۰۰
تن گوشت مرغ گرم در سراسر استان توزیع شد ،افزود :این مقدار
گوشت مرغ روزانه از طریق فروشگاههای بزرگ و زنجیرهای و
با همکاری زنجیرههای تولید مرغ ،استان توزیع میشود .ابراهیم
یعقوبی گفت :طرح عرضه گوشت مرغ گرم با نرخ مصوب ادامه
خواهد داشت و سعی بر این است که محدودیت زمانی نداشته
باشد .معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت ،معدن
و تجارت مازندران از شهروندان استان درخواست کرد در صورت
مشاهده هر گونه تخلف اقتصادی اعم از گرانفروشی ،تقلب ،کم
فروشی ،عدم درج قیمت مراتب را به تلفن  ۱۲۴اعالم کنند.

