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آتش  وقوع  احتمال  و  دما  افزایش  با  همزمان 
شهرستان   ، مازندران  های  جنگل  در  سوزی 
های غرب استان با تشکیل ستاد پیشگیری اماده 
مقابله با این حوادث شدند.مدیرکل منابع طبیعی 
اظهار  نوشهر   - مازندران  استان  آبخیزداری  و 
جنگل  در  حریق  از  پیشگیری  ستاد  که  داشت 
بر اساس دستورالعمل ابالغی اداره کل مدیریت 
بحران استانداری در ماه جاری در فرمانداری ها به 
ریاست فرمانداران و دبیری رئیسان منابع طبیعی 
استان  این  غرب  شهرستان های  آبخیزداری  و 
تشکیل شده است.عبدالرضا سنگاری با اشاره به 
بارش های متوالی امسال و رویش گیاهان خودرو 
به شکل یکپارچه در تمامی دشت ها، کوه ها و 
افزایش  به علت  گیاهان  این  نیز خشک شدن 
عرصه های  در  سوزی  آتش  وقوع  افزود:  دما 
جنگلی در شرایط گرما دور از انتظار نیست لذا 
استاندار مازندران نیز در پی دستورالعمل ابالغی 
سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری نسبت به 
اهمیت صیانت از جنگل ها و تبعات خسارت های 
احتمالی ناشی از آتش سوزی به فرمانداران تاکید 
ویژه داشته تا با بهره گیری از همه ظرفیت ها در 
این حوزه همکاری همه جانبه داشته باشند.وی 
ادامه داد: به همین خاطر نشست های متعددی در 
قالب این ستاد در فرمانداری های غرب مازندران 
تشکیل و تصمیمات خوبی هم در بعد پیشگیری، 
مقابله و مهار احتمالی آتش سوزی گرفته شده 
است و برابر ضوابط تمامی مسئوالن دستگاه های 
اجرایی که عضو این ستاد هستند باید در زمان 
بحران آتش سوزی به تکلیف قانونی خود در این 
زمینه عمل کنند و دست اندرکاران منابع طبیعی 

را تنها نگذارند.
وجود درختان افتاده و شکسته احتمال 
وقوع آتش سوزی در جنگل های غرب 

مازندران
استان  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  مدیرکل 
مازندران - منطقه نوشهر با اشاره به وجود درختان 
شکسته و افتاده خشک شده و آفت زده براثر بروز 
بالیای طبیعی یکی از عوامل بروز اتش سوزی 
دانست و گفت: از آنجایی که اغلب مسافران و 
گردشگران در نیمه نخست سال بویژه تابستان 
شوق زیادی برای گذراندن اوقات فراغتشان در 
پارک ها، تفرجگاه ها و نیز عرصه های جنگلی و 

مرتعی دارند بنابر این در پی درست کردن آتش 
برای پخت غذا و قصور آنها در خاموش کردن آن 
احتمال سرایت اتش به درختان افتاده و خشک 
شده وجود دارد.گزارش های رسمی نشان می دهد 
افتاده  درخت  مترمکعب  هزار   ۵۲۰ حدود  که 
طوفان،  مانند  طبیعی  بالیای  براثر  شکسته  و 
باران های شدید و برف سنگین چند سال اخیر در 
جنگل هیرکانی شمال کشور وجود دارد.حوزه اداره 
کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران 
نوشهر با وسعتی بیش از ۶۶۲ هزار هکتار، معادل 
۲۷.۹ درصد از مساحت مازندران را در بر دارد.وی 
سال های  سوزی های  آتش  بررسی  کرد:  اظهار 
گذشته نشان می دهد که بیش از ۹۰ درصد از 
علل بروز اتش سوزی در جنگل ها عوامل انسانی 
است و حضور گردشگران، دامداران، شکارچیان 
غیر مجاز و … موثرین علل بروز آتش سوزی 
در فصل گرمای تابستان و برگ ریزان پاییز در 

جنگل ها هستند.
استان  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  مدیرکل 
مازندران منطقه نوشهر گفت که پس از تصویب 
و اجرای قانون تنفس جنگل های شمال، اجازه 
به مجریان  افتاده  انتقال درختان  و  آوری  جمع 
طرح های جنگلداری داده نشد و وجود درختان 
پوسیده، خشک شده و آفت زده می تواند عامل 
تهدید کننده برای جنگل بویژه افزایش خطر آتش 
سوزی باشد.قانون تنفس جنگل از اواخر سال ۹۵ 
به اجرا گذاشته شد و بر اساس آن قرار است در 
پایان سال سوم اجرا، هرگونه بهره برداری تجاری 
و صنعتی از چوب جنگل های کشور ممنوع شود 
و دولت نیز مجاز به تمدید قراردادهای طرح های 
جنگل داری که مدت اجرای آن به اتمام می رسد، 
نیست.همچنین بر اساس این قانون، دولت مکلف 
طرح های  از  دسته  آن  اصالح  به  نسبت  است 
سال  پایان  تا  آن  اجرای  مدت  که  جنگل داری 
سوم اجرای قانون برنامه به اتمام نمی رسد، طبق 
ضوابط قانونی اقدام کند.در عین حال در تبصره 
۲ این قانون نیز جمع آوری و بهره برداری با هدف 
بهداشت، حفاظت و پرورش جنگل از درختان پیر، 
خشک سرپا، افتاده و آفت زده غیرقابل احیا صرفاً با 
مجوز سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور 
آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  شد.مدیرکل  مجاز 
تازگی  به  که  گفت  نوشهر   - مازندران  استان 

نشستی با استاندار و فرمانداران استان مازندران 
برگزار شد و در این نشست تبعات خسارت های 
آتش سوزی این درختان افتاده در جنگل ناشی از 
افزایش دما مطرح شد و استاندار نیز طی نامه ای 
از رئیس جمهوری خواسته تا تدابیری ویژه ای 
انتقال درختان خشک شده  برای جمع آوری و 
در کف جنگل ها اندیشیده شود.سنگاری با اشاره 
به کمبود امکانات و تجهیزات لجستیگی برای 
مهار احتمالی آتش سوزی درختان افتاده در کف 
جنگل ها از راه های زمینی و هوایی در این منطقه 
از مسئوالن ذیربط خواست تا پیش از وقوع چنین 

حوادثی برنامه ریزی کنند.
سرکشی شبانه روزی عرصه های 

جنگلی پرتراکم مستعد آتش سوزی
این مقام مسئول همچنین گفت که هم اکنون از 
تمامی نیروهای حفاظتی خواسته و تاکید شده تا 
به طور شبانه روزی عرصه های با پوشش انبوه 
گیاهان جنگلی رصد و مراقبت کنند تا مبادا براثر 
گرمای طاقت فرسا و قصور افراد گیاهان خشک 
شده در این عرصه های پرتراکم دچار آتش سوزی 
شوند و در پی آن خسارت های جبران ناپذیری 
به منابع ملی وارد گردد.سنگاری افزود: به عنوان 
 " آباد  "حسن  منطقه  زربین  جنگل های  نمونه 
بخش کجور نوشهر در بازدیدهای به عمل آمده 
هم اکنون خشک شده و این سطح از جنگل ها به 
مثابه انبار باروت می ماند و هر لحظه ممکن است 
براثر گرمای طاقت فرسا یا عامل انسانی آتشی در 
این جنگل ها شعله ور شود و سطح وسیعی ازاین 

عرصه را بسوزاند.
خریداری امکانات و تجهیزات برای 

صیانت از جنگل ها
با  دولت  امسال  که  گفت  مسئول  مقام  این 
حدود  ریال،  میلیارد   ۱۸ حدود  اعتباری  صرف 
یک  آنها  میان  در  که  خودرو  دستگاه  شش 
صیانت  برای  است  نشان  آتش  خودرو  دستگاه 
داد ضمن  اختصاص  منطقه  این  از جنگل های 
نیز  ریال  میلیارد  سه  حدود  مبلغ  این  از  آنکه 
تجهیزات و امکانات اطفای حریق خریداری و به 
دهیاران و اعضای شوراهای اسالمی ۱۳ روستای 
حاشیه جنگلی در بعد پیشگیری و مقابله و مهار 
احتمالی آتش سوزی داده شد.به گفته سنگاری، 
مساله دیگر آنکه امروز تعداد نیروهای حفاظتی 

و امکانات و تجهیزات پیشگیری، مقابله و مهار 
آتش سوزی در جنگل های غرب مازندران کافی 
نیست و به علت وضعیت توپوگرافی و سخت گذر 
بودن عرصه های جنگلی این منطقه نمی توان با 
نیروی انسانی ناکافی و امکانات و تجهیزات سنتی 
آتش را در جنگل ها اطفا کرد.وی توضیح داد: هم 
اکنون باید ۳۱۵ نیروی حفاظتی در جنگل های 
غرب مازندران فعالیت داشته باشند درحالی که 
این  از  درصد   ۶۳ و  دارند  همکاری  نیرو   ۱۹۱
نیروها نیز باالی ۴۰ سال سن دارند و حدود ۴۰ 
درصدشان نیز رسمی می باشند و با این کمبودها 
از عرصه های  از ۶۰۰ هزار هکتار  از بیش  باید 

مرتعی و جنگلی محافظت کنیم.
ضرورت استقرار بالگرد اطفای حریق 

در غرب مازندران
استان  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  مدیرکل 
مازندران - نوشهر یکی از نیازهای ضروری در 
استقرار  جنگل ها  در  سوزی  آتش  وقوع  زمان 
بالگرد در این منطقه دانست و گفت که تجربه 
و بررسی ها نشان داده که در سال های گذشته 
در  بویژه  منطقه  جنگل های  در  حوادثی  چنین 
بخش کجور رخ داد و به علت شعله ور شدن 
آتش و سرایت به دیگر نقاط عرصه های جنگلی 
ناشی از وزش بادشدید درخواست بالگرد از استان 
گلستان و تهران می شد که متأسفانه ساعت ها به 

طول می انجامد.
زمانی  درست  بالگردها  اعزام  افزود:  سنگاری 
بود که شرایط پرواز به علت تاریک شدن هوا 
برای خلبانان مهیا نبود یا گاهی اوقات نیز دچار 
نقص فنی می شدند و در نتیجه گستره زیادی از 
عرصه های جنگلی طعمه حریق شده و تبدیل به 

خاکستر شده بود.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران - نوشهر اعالم کرد:

آمادگی غرب مازندران برای مقابله با آتش سوزی جنگل ها با 
تشکیل ستاد پیشگیری

اختالف در نشست شورای شهر 
نشتارود به درگیری انجامید

 اختالفات داخلی بین اعضای شورای اسالمی شهر نشتارود 
از توابع شهرستان تنکابن با شهردار منجر به درگیری و پرتاب 
قندان در جلسه به سمت شهردار و زخمی شدن وی شده 
است.بر اساس اخبار مختلفی که در فضای مجازی منتشر 
شده، این اتفاق سه شنبه شب در نشست شورای شهر نشتارود 
رخ داد.گفته می شود موضوع اختالف میان شهردار و اعضای 
شورای شهر بر سر ایجاد " رینگ شهری " بود.اگر چه در 
شبکه های اجتماعی ادعا شده که درگیری با دخالت پلیس 
پایان یافت، اما این موضوع را کسی تایید نکرد ولی گفته 
می شود شهردار از عضو شورای شهر که قندان پرتاب کرد، 
شکایت کرده است.بر اساس اظهارات شهروندان نشتارودی، 
وجود اختالف در شورای شهر نشتاورد با شهردار دارای پیشینه 
درازی است و تاکنون شهردار چندین بار تا مرحله طرح سئوال 
و استیضاح پیش رفت.محمد مهدی یاحقی که اکنون شهردار 
نشتارود است حدود دو سال پیش پس از منصور ابوالقاسمی 
این سمت را در اختیار گرفت.نشتارود با ۶ هزار نفر جمعیت در 
فاصله پنج کیلومتری شمال شرقی شهر تنکابن و در فاصله 
۲۱۰ کیلومتری غرب ساری مرکز استان و ۲۳۲ کیلومتری 
شهر  اسالمی  شورای  دارد.رئیس  قرار  تهران  غربی  شمال 
نشتارود در خصوص درگیری در جلسه این شورا گفت: یک 
عضو شورا در این جلسه با پرتاب قندان به سمت شهردار 
وی را زخمی کرد.محمدرضا جهاندار افزود: این جلسه که با 
موضوع رینگ شهری در حال برگزاری بود و قندان پرتاب 
شده به صورت شهردار اصابت و وی را زخمی کرد.وی ادامه 
داد: شهردار نیز به دلیل توهین و ضرب و جرح از این عضو 
شورا شکایت کرد.فرماندار ویژه شهرستان تنکابن با تائید این 
اتفاق به خبرنگار ایرنا گفت: طی نشستی که با حضور طرفین 
برگزار شد قرار شد موضوع بدون درگیری تنها از طریق مراجع 
قضایی و رسمی پیگیری شود.حسینی جو افزود: اختالفات 
بین شورا و شهردار وجود دارد و امیدواریم که این اختالفات 
در روند خدماتی رسانی به مردم خللی ایجاد نکند.شورای شهر 

نشتارود پنج عضو دارد./ایرنا

رییس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری:
زهکشی موجب افزایش چشمگیر 

ماندابی می شود

رییس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری گفت: 
زهکشی در طول سال در مازندران موجب افزایش چشمگیر 
نشست  اولین  در  یانسری  تیموری  شود.اسداله  می  ماندابی 
این  اینکه  بیان  با  کشور  شمال  کشاورزی  اراضی  زهکشی 
گونه نشست ها باعث همدلی و همکاری بین دانشجویان و 
نهاد ها در استان می شود که به نتایج تحقیق زودتر برسیم، 
اظهار کرد: دانشگاه کشاورزی ساری به عنوان مجری یکی 
از طرح های کالن استفاده نامتعارف آب در کشور است و 
امیدوارم بتوانیم در راستای اجرای طرح گام موثری برداریم.وی 
با اشاره به اینکه برای داشتن یک بانک اطالعاتی مناسب از 
مقاله های تحقیقاتی اساتید استفاده می کنیم که نشان دهنده 
عدم استفاده از زهکشی است، تصریح کرد: عدم استفاده باعث 
بروزآسیب های جدی در کشاورزی شد و این ماندابی در طول 
سال در مازندران افزایش چشمگیری داشت که باعث افزایش 
علوم  دانشگاه  رییس  دارد.  ها  در خاک  استقرار آب  ضریب 
کشاورزی و منابع طبیعی ساری خاطرنشان کرد: دستکاری 
های طبیعی یا ناخواسته تنوع گیاهی آنقدر معنی دار بود که 
تنوع های زیست گیاهی را کاهش داد.تیموری یانسری در 
ادامه گفت: ۲۴۸ گونه گیاهی در مازندران وجود دارد اما اخیرا 
مطالعات نشان دهنده آن است که فقط ۵۵ گونه از نوع خاص 
آن باقی مانده است و هر چه تنوع بیشتر باشد باعث عملکرد 
بیشتری داشت و این به خاطر عدم استفاده از زهکشی است. 
وی با بیان اینکه هر چه تنوع زیست گیاهی بیشتر باشد می 
توان به عنوان یک بستر از آن استفاده کرد و این باعث شد تا 
به یک تنوع محدود برسیم، افزود: امروزه می توان از زهکشی 
به عنوان نقطه عطفی استفاده کرد و به عنوان یک الزام باید 
در دستور کار قرار گیرد.رییس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع 
طبیعی ساری با اشاره به اینکه در بخش کابردی و اجرایی  نیاز 
به حمایت جدی از سیاست گذاری های باال دست تا در مقام 
اجرا در کشور وجود داشته باشد، گفت: حمایت نیروهای دولتی 
باعث می شود بتوانیم در برنامه ریزی ها، سیاست ها گذاری 
کالن کشاورزی و در جایی که افراط و تفریط آب زیاد داریم 
زهکشی به عنوان یک مولفه دیده شود.تیموری یانسری با 
توجه به اینکه مازندران نیاز به کشت دوم دارد، خاطرنشان 
کرد: با نگاه سرمایه گذاری و با استفاده از فناوری و دانش 
در راستای حوزه های بخش زیست محیط و کشاورزی در 

مازندران فعالیت کنیم.

معاون سازمان ملی استاندارد خبر داد:

ارتقـای یک پلـه ای جایگـاه 
استاندارد ایران در جهان

معاون توسعه مدیریت، امور حقوقی و مجلس سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به 
ارتقای یک پله ای جایگاه استاندارد ایران در جهان گفت: ایران از رتبه ۲۲ به رتبه ۲۱ 
جهان دست یافته است.حمید اشتری در مراسم تودیع و معارفه مدیران کل استاندارد 

مازندران با اشاره به ارتقای یک پله ای جایگاه استاندارد ایران در جهان اظهار داشت: 
تصویب قانون جدید استاندارد و ارتقای ساختاری و بودجه ای در کسب این جایگاه 
نقش موثری داشته است.وی با تاکید بر رعایت شاخص های استاندارد ملی در تولید 
کاال اظهار داشت: هزینه های رعایت استاندارد به رغم ناچیزبودن اما اثرگذرای های 
زیادی دارد و باید توجه کرد که کاالی تولیدی یک استان فقط مختص آن استان 
نیست.مسعود جوادی مدیرکل سابق استاندارد مازندران نیز با اشاره به افزوده شدن 
۱۶ پست جدید مدیریتی در استاندارد استان گفت: همچنین در زمینه های مختلف 

تفویض اختیار شده است.وی رعایت و انجام اتوماسیون اداری، آموزش قوانین و 
مقررات استاندارد، کسب رتبه در جشنواره شهید رجایی را از جمله کارها برشمرد و 
گفت: بودجه استاندارد مازندران نیز در سال های اخیر دو برابر شده است و توانستیم 
۲۵ میلیون تومان اعتبارات خارج از شمول جذب کنیم.جوادی یادآور شد: همچنین ۵۰ 
میلیون تومان نیز بودجه اضافه درنظر گرفته شده است و در زمینه ناوگان خودرویی 
نیز شش دستگاه جدید اضافه شده است.در این مراسم علی امینی به عنوان مدیرکل 

جدید استاندارد مازندران معرفی شد.

فرماندار جویبار:
مواد مخدر به مدارس رسیده است

فرماندار جویبار از کشیده شدن پای مواد مخدر به مدارس ابراز 
نگرانی کرد و آن را نتیجه سهل انگاری خانواده ها و مدیران 
دانست.سید علی اسد در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با 
اینکه توجه به  با اشاره به  مواد مخدر در فرمانداری جویبار 
مدارس و صرف هزینه در حوزه ورزش در کاهش آسیب های 
اجتماعی در بین نوجوانان و جوانان اثر بخش خواهد بود، اظهار 
کرد: یکی از وظایف مهم معلمان و روحانیون ورود به حوزه 
با  شدن  همگام  و  خود  دانسته های  روزکردن  به  اجتماعی، 
نوجوانان است.وی تصریح کرد: باتوجه به اوقات فراقت دانش 
آموزان در تابستان دستگاه های مرتبط باید فضاهای الزم و 
بانشاطی برای نوجوانان در نظر داشته باشند تا روح آنان درگیر 
مسائل حاشیه ای در اجتماع نشود.فرماندار جویبار با بیان اینکه 
سن مصرف مواد مخدر به مدارس کشیده است، گفت: عواملی 
چون سهل انگاری خانواده ها، دسترسی راحت دانش آموزان 
در فضای مجازی به این موضوع، کنجکاوی و روحیه ریسک 
پذیری نوجوانان، فقرو بیکاری و سرخوردگی های اجتماعی و....
در پایین آمدن سن مصرف مواد مخدر در کشور دخیل هستند.

در ادامه فرمانده نیروی انتظامی شهرستان جویبار با بیان اینکه 
به خاطر برخی معضالت اجتماعی شاهد رشد فزاینده اعتیاد در 
داخل روستاهها و حاشیه شهرها هستیم، گفت: هفته گذشته 
در یک کار اطالعاتی یک ماهه توسط همکاران خدوم نیروی 
انتظامی ۵ کیلو انواع مواد مخدر در شهرستان جویبار کشف و 
ضبط شده است.سرهنگ اکبردرویشی بیان کرد: متأسفانه سن 
و جنس مواد مخدر در کشور تغییر کرده و شاهد پایین آمدن 
سن مواد مخدر از ۱۸ سال به ۱۲ سال هستیم.وی بر آموزش 
پیشگیری از مصرف مواد مخدر در سطح مدارس شهرستان 
جویبار تاکید کرد و افزود: باید جلسات و کارگاه های آموزشی 
تخصصی در راستای مبارزه با مواد مخدر درمدارس برپا شودتا 
شاهد کاهش این آسیب اجتماعی در بین نوجوانان و جوانان 

باشیم.

آئین تکریم رؤسای سابق و معارفه رئیس جدید دانشگاه مازندران 
در سالن آمفی تئاتر دانشکده هنر و معماری دانشگاه مازندران برگزار 

شد
خالق میرنیا رئیس سابق دانشگاه مازندران در این آئین تودیع و 
معارفه با انتقاد به حاشیه های به وجود آمده برای وی در دانشگاه 
مازندران اظهار کرد: تنها کسی که می تواند به انسان ها عزت و 
احترام یا حقارت و خواری دهد خداوند است و انسان ها نمی توانند با 

تهمت و حاشیه سازی از احترام و عزت کسی بکاهند.
وی افزود: اینکه ۷ ماه بعد از کناره گیری بنده تازه شاهد مراسم 
معارفه سرپرست جدید هستیم، ضعف وزارتخانه نیست بلکه معضل 
تعویق  به  را  مراسم  این  که  ماست  استان  فرهنگی  گپ  اصلی 

انداخت.
میرنیا با تبریک به دکتر نوذری سرپرست جدید دانشگاه مازندران 
بیان کرد: امیدوارم حاشیه ها متوجه آقای نوذری نباشد و ایشان 

بتوانند به دور از تمام حاشیه هایی که ممکن است برایشان بوجود 
آورند به فعالیت خود ادامه دهند.

وی در پایان گفت: با دعوا و درگیری و فحش و تهمت دانشگاه 
مازندران توسعه نمی یابد بلکه در سایه وحدت و همدلی می توانیم به 

رشد و توسعه در دانشگاه دست یابیم.
طالبی سرپرست سابق دانشگاه مازندران نیز اظهار کرد: بنده سعی 
کردم به دور از هر گونه حواشی در مسیر توسعه گام بردارم و در 

راستای ارتقای شاخص های دانشگاه تالش کنم.
وی افزود: اقداماتی که موجب حیات و پویایی دانشگاه می شود 
را انجام دادم و در حوزه های مختلف آموزشی، فرهنگی اقدامات 
خوبی انجام دادم و سعی کردم پروژه های عمرانی نیمه تمام را 

اتمام برسانم.
وی افتتاح آمفی تئاتر روباز دانشگاه، اتمام پروژه پیاده رو دانشگاه، 
اتمام سلف سرویس ویژه خانم ها، برنامه ریزی برای اجرای برنامه 
فاز اول پروژه اقتصاد و مجوز اصول کنسولگری برای دانشجویان 
غیر ایرانی از جمله اقدامات ما در دانشگاه مازندران در این مدت بود.

دانشگاه  جدید  رئیس  عنوان  به  نوذری  کوروش  مراسم  این  در 
مازندران معرفی شد.

رئیس جدید دانشگاه مازندران معارفه شد

دادستان عمومی و انقالب مازندران خبرداد:
دستگیری 17 نفر در ارتباط با 
ناهنجاری اجتماعی در لفور

آخرین وضعیت  درباره  مازندران  انقالب  و  دادستان عمومی 
پیگیری قضایی ناهنجاری اجتماعی در منطقه لفور سوادکوه 
بودند  نفر  این پرونده که شامل ۱۷  گفت: تمامی متخلفان 
دستگیر شدند.سیدیونس حسینی عالمی درباره آخرین وضعیت 
پیگیری قضایی مسائل اجتماعی در منطقه لفور سوادکوه اظهار 
کرد: تمامی متخلفان این پرونده که شامل ۱۷ نفر بودند با 
دستور مقام قضایی توسط نیروی انتظامی دستگیر و هدایت 
شدند.وی با بیان اینکه مراحل قضایی این پرونده در حال انجام 
است، افزود: متخلفان شامل چند مرد و زن بودند که در مجموع 
۱۷ نفر از افرادی که این ناهنجاری اجتماعی را رقم زده بودند، 
توسط مراجع قضایی دستگیر شدند.دادستان عمومی و انقالب 
مرکز مازندران با اشاره به اینکه از این تعداد متخلفان دو نفر 
مازندرانی و بقیه غیربومی استان و مسافر بودند، تصریح کرد: 
افرادی که قایق ها را نیز در اختیار متخلفان قرار داده بودند، نیز 
به عنوان و جرم توسط دستگاه قضایی شناخته شده و پرونده 
آنها در جریان است.وی متذکر شد: این متخلفان به صورت 
برنامه ریزی شده و به قصد هنجارشکنی وارد محوطه ای از 
سد شدند که امکان حضور و استفاده در شرایط عادی ممکن 
است، وجود نداشته باشد.در روز عید فطر عده ای با هنجارشکن 
با پوششی عجیب و بسیار زننده به صورت مختلط با قایق به 

تفریح پرداختند./فارس

در دیدار معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات 
با استاندار مازندران تداوم پیگیری ها برای ایجاد 
نخستین پارک کسب و کارهای فضاپایه کشور در 

مازندران مطرح شد.
سازمان  رئیس  و  وزیر  معاون  براری،  مرتضی 
رئیس  اتفاق حسین صمیمی،  به  ایران  فضایی 
پژوهشگاه فضایی ایران و وحید یزدانیان، رئیس 
پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات با احمد 
خصوص  در  مازندران  استاندار  زادگان،  حسین 
توسعه اقتصاد دیجیتال و بهره گیری از هوا و فضا 
برای شکوفایی اقتصادی استان و انجام بحث و 
بررسی های الزم در مورد راه اندازی نخستین 
پارک کسب و کارهای فضاپایه کشور در مازندران 
دیدار و گفتگو کرد و پیش از این دیدار از نزدیک 
از روند احداث این پارک بازدید و مسایل مرتبط 
را پیگیری نمود.نخستین پارک کسب و کارهای 
وزارت  همت  به  مازندران  در  کشور  فضاپایه 
ارتباطات و فناوری اطالعات در استان مازندران 
وزیر  نیز  پیش  چندی  و  شد  خواهد  اندازی  راه 
ارتباطات و فناوری اطالعات از بهره برداری این 

پارک تا پایان سال جاری خبر داده بود.
این  در  مازندران  استاندار  حسین  زادگان،  احمد 
استان  مختلف  قابلیت های  بر  تاکید  با  دیدار 
بویژه ظرفیت های مهم اقتصادی و پروژه های 
ضرورت  و  دامپروری  و  کشاورزی  گردشگری، 
دانش  و  دیجیتال  های  فناوری  از  گیری  بهره 
ها،  آن  توسعه  و  سازی  کیفی  برای  فضاپایه 
برای  جدی  اهتمام  مازندران  استانداری  گفت: 
گذر از اقتصاد سنتی به اقتصاد دیجیتال دارد و 
فعالیت های ارزشمندی نیز در این خصوص انجام 
شده است.استاندار مازندران، با بیان این که سند 
توسعه کشاورزی و بحث افزایش تولید و بهره 
وری در بخش های مختلف کشاورزی که موجب 
افزایش اشتغال می شود و محصوالتی که در بازه 
زمانی کمتری به بهره برداری برسد، از  اولویت 
توسعه  بخش  در  استان  گذاری  سرمایه  های 
آخرین  از  استفاده  شد:  یادآور  است،  اقتصادی 
ظرفیت های  از  گیری  بهره  و  علمی  یافته های 
فناوری های فضایی می تواند استان را در رسیدن 
به این اهداف توسعه ای کمک کند.حسین زادگان 

با اشاره به این که هر برنامه سیستمی که بتواند 
اطالعات  ما را بهنگام تر و مسلح تر کند مطمئنا  
در  کرد:  نشان  خاطر  کنیم،  می  استفاده  آن  از 
اطالعات،  این  از  نیز  اخیر  واقعه سیل  مدیریت 
حداکثر استفاده به عمل آمد، ولی باید با پیگیری 
و برگزاری مستمر جلسات و یک برنامه مدون و 

منسجم از این ظرفیت ها استفاده بهینه شود.
مرتضی براری، معاون وزیر ارتباطات و فناوری 
اطالعات نیز در این جلسه با معرفی اجمالی از 
توانمندی ها و ظرفیت های فناوری فضایی در 
ایجاد اشتغال و ارائه خدمات متنوع و کاربردی به 
جامعه، آمادگی کامل وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعات را برای کمک به این استان درجهت 

دستیابی به اقتصاد دیجیتال اعالم کرد.
براری در ادامه افزود: برای تحقق رونق تولید در 
حوزه فضایی، ایجاد و توسعه کسب و کارهای 
نوین به عنوان یکی از اولویت های برنامه های 
سازمان فضایی ایران در دستور کار قرار گرفته 

است.
وی گفت: برای توسعه بازار برای کسب و کارهای 

این حوزه، الزم است تا زیرساخت های مورد نیاز 
برای شکل گیری این کسب و کارها نیز فراهم 
شود که سازمان فضایی ایران با هدف بهره مندی 
فناوری  خدمات  از  کشور  های  استان  تمامی 
توسعه  استان،  هر  ظرفیت  اساس  بر  فضایی 
زیرساخت ها را در سطح استان های کشور در 

اولویت خود قرار داده است.
رئیس سازمان فضایی ایران ابراز امیدواری کرد تا 
ایجاد پارک کسب و کارهای فضاپایه در استان 
مازندران منشا رونق و افزایش اشتغالزایی در این 
استان باشد و جوانان خالق و کارآفرین این استان 
بتوانند با ایجاد ارزش افزوده بر روی داده های 
ماهواره ای به ارائه خدمات این فناوری در سطح 
استان و کشور بپردازند و باعث افزایش بهره وری 
در حوزه های مختلف شوند.براری خاطر نشان 
کرد: سازمان فضایی ایران و پژوهشگاه فضایی 
ایران در کنار هم و با هدف توسعه فناوری فضایی 
در کشور و بهره گیری هر چه بیشتر از ظرفیت 
های این فناوری برای حل چالش های اساسی و 

مدیریت بهینه کشور تالش خواهند کرد.

در دیدار معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با استاندار مازندران عنوان شد:

تداوم پیگیری ها برای ایجاد نخستین پارک کسب و کارهای 
فضاپایه کشور در مازندران

مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 2:
43 درصد از مطالبات گندمکاران 

مازندران پرداخت شد
از ابتدای فصل خرید تضمینی گندم تاکنون بیش از ۲۷ هزار و 
۶۵۱ تن گندم به ارزش ۴۸۲ میلیارد و ۲۹۷ میلیون ریال تحویل 
مراکز خرید شرکت غله گردید که با توجه به ثبت اطالعات 
محموله های دریافتی در سامانه در صف انتظار پرداخت قرار 
گرفتند.مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۲ با بیان 
این مطلب اظهار داشت: با پیگیریهای بعمل آمده گندمکارانی 
که تا ۲۰ خرداد محصول خود را تحویل مراکز خرید شرکت 
غله دادند مطالباتشان را به مبلغ ۲۰۷ میلیارد و ۳۳۳ میلیون 
ریال دریافت کردند.سید محمد جعفری اظهار امیدواری کرد : با 
پیگیری های صورت گرفته مطالبات سایر گندمکاران مازندرانی 
نیز بزودی پرداخت خواهد شد.وی به مراکز خرید تضمینی گندم 
از ۲۳  توسط ۱۵ مرکز   میزان خرید  این  و گفت:  اشاره کرد 
مرکز پیش بینی شده جهت خرید تضمینی گندم در سطح استان 
مازندران صورت پذیرفته که به تناسب برداشت گندم به تعداد 
آنها افزوده خواهد شد.دکتر جعفری با اشاره به قیمت تضمینی 
گندم اظهار داشت: قیمت پایه خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم 
در سال زراعی جاری براساس ۴ درصد افت مفید و ۱ درصد افت 
غیرمفید ۱۷ هزار ریال تعیین شده است.مدیرعامل شرکت غله و 
خدمات بازرگانی منطقه ۲ تصریح کرد: خرید تنها از کشاورزانی 
صورت می گیرد که نام آنها در سامانه پهنه بندی سازمان جهاد 
کشاورزی ثبت شده باشد.وی تاکید کرد: در سالجاری هیچ خرید 
تضمینی گندم از کشاورزانی که در سامانه ثبت نام نکرده اند 
انجام نخواهد شد و گندمکارانی که در سامانه مذکور ثبت نام 
نکردند باید با مراجعه به جهاد کشاورزی شهرستانها نسبت به 
ثبت سطح زیر کشت گندم خود در سامانه نظام نوین ترویج اقدام 
کنند.جعفری افزود: ثبت اطالعات کشاورزان شامل محل تولید، 
سطح زیر کشت، برآورد تولید و اطالعات هویتی کشاورزان در 
سامانه جامع پهنه بندی در زمان تحویل محصول ضروری است.

مدیرعامل شرکت غله تاکید کرد: کشاورزان در زمان تحویل 
محصول، معرفی نامه جهاد کشاورزی، کپی کارت ملی و شماره 

حساب بانک کشاورزی خود را به همراه داشته باشند.


