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تمامی عرصه های جنگلی مازندران 
سنددار می شود

فرسایش خاک در مازندران 
فراتر از میانگین کشوری

پرداخت ۱۳۴ میلیارد تومان 
عیدی به بازنشستگان مازندران

توزیع ۲۳ هزار حلقه 
الستیک در مازندران 

آغاز به کار خانه حمایتی بیماران 
روانی مزمن در ساری 

 خانه حمایتی بیماران روانی مزمن با حضور مسئوالن کشوری و استانی در ساری آغاز به کار کرد.

خبرنگار جام جم مازندران: مدیرکل بهزیستی مازندران در مراسم افتتاح خانه حمایتی بیماران 
روانی مزمن اظهار داشــت: ایجاد شرایط مناســب برای معلوالن و خدمات توانبخشی از جمله اهداف راه اندازی 

این مرکز به شمار می رود.
سعید آرام تصریح کرد: باید شرایطی ایجاد کرد تا بیماران روانی مزمن همانند افراد عادی زندگی را تجربه کنند 

و تمام تالش این است که توانمندی آنان را برای بازگشت به جامعه ارتقا دهیم.
وی افزود: مهمترین مشکلی که در زمینه بیماران جامعه برای...

مازندرانی ها نگران 
تامین میوه شب عید نباشند
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فرسایش خاک در مازندران 
فراتر از میانگین کشوری 

مدیرکل منابع طبیعی مازندران – ســاری 
اجرای طرح های آبخیزداری را در پیشــگیری از 
فرســایش خاک مهم دانست و گفت: فرسایش 
خاک در استان بیشتر از متوسط کشوری است. 

خبرنگار جــام جم مازندران: ســید 
محسن موســوی اظهار داشت: فرسایش خاک 
در کشــور 16/7 تن در هکتار بوده و این میزان در 
مازندران از متوســط کشور بیشتر است و موظف 
هســتیم تا افق 1۴۰۴ میزان فرسایش را به 5/8 

تن برسیم.
در سال ۹7 از محل صندوق توسعه ملی ۲۰۰ 
میلیــون دالر معادل 7۰۰ میلیــارد تومان برای 
مقابله با بحــران آب و آبخیزداری درنظر گرفته 
شد گفت: سهم استان مازندران برای آبخیزداری 
و تهیه نقشه کاداستر ۲۰ میلیارد تومان بوده است.

وی افزود: متأســفانه سیل از جمله مشکالت 
و پیامدها در مازندران اســت و باید به پیشگیری 

از بحران و کنترل سیالب در استان توجه شود.
وی عنــوان کرد: با انجام عملیات آبخیزداری 
توانستیم کارهای شــاخص و ارزنده ای را انجام 
دهیم و در شهرستان بهشهر در دو منطقه نسبت 
به اجرای طرح های آبخیزداری اقدام شده است.

مدیــرکل منابع طبیعی مازندران – ســاری 
افزود: با احداث یک بند مشــبک سرشــاخه گیر 
با اعتبار 8۰۰ میلیون تومان از بروز خســارت در 
شهرســتان جلوگیری شده اســت و این نشان 
می دهد که باید به آبخیزداری توجه اساسی شود.

موســوی تصریح کــرد: با انجــام کارهای 
آبخیزداری می توان هم بحران آب را کنترل کرد 

و هم از خسارت سیالب پیشگیری نمود.
وی انجــام کارهــای آبخیــزداری در حوزه 
ســدهای موجــود در دســت ســاخت را امری 
مهم دانســت و گفت: تأثیرگذاری 8۰ درصدی 
طرح های آبخیزداری در حوزه ســد شهید رجایی 
موجب شده اســت و با اجرای طرح ها، عمر مفید 
ســدها چند برابر می شــود زیرا الیروبی سدها از 

ایجاد آن بیشتر هزینه دارد.
مدیــرکل منابع طبیعی مازندران – ســاری 
یادآور شــد: موظف هستیم وضع موجود پوشش 
گیاهی را حفظ کنیم و ارتقا دهیم و این مســئله از 

فرسایش خاک جلوگیری می کند.
وی درباره زراعت چوب نیز عنوان کرد: صنایع 
ســلولزی به هیچ نباید وابسته به جنگل باشند و با 
تعطیلی بهره برداری چوب از جنگل صنایع چوب 
و کاغذ و نکاچوب با مشــکل مواجه شدند و این 
نشــان می دهد که وابستگی این صنایع از ابتدای 

امر به جنگل خطا بوده است.
موســوی گفت: صنایــع ســلولزی نباید به 
جنگل هــای هیرکانی که بیــش از 16۰ میلیون 

سال قدمت دارد وابسته باشد.

حمایتی  خانه  کار  به  آغاز 
بیماران روانی مزمن در ساری 

خانه حمایتی بیماران روانی مزمن با حضور 
مسئوالن کشوری و استانی در ساری آغاز به کار 

کرد.
خبرنگار جــام جم مازندران: مدیرکل 
بهزیستی مازندران در مراسم افتتاح خانه حمایتی 
بیماران روانی مزمن اظهار داشت: ایجاد شرایط 
مناســب برای معلوالن و خدمات توانبخشی از 
جمله اهداف راه اندازی این مرکز به شمار می رود.

ســعید آرام تصریح کرد: باید شرایطی ایجاد 
کرد تا بیماران روانــی مزمن همانند افراد عادی 
زندگــی را تجربه کنند و تمام تالش این اســت 
کــه توانمندی آنان را برای بازگشــت به جامعه 

ارتقا دهیم.
وی افــزود: مهمترین مشــکلی که در زمینه 
بیماران جامعه برای بازگشت به جامعه و خانواده 
داریم، عدم پذیرش مجدد از سوی خانواده هاست.

آرام یادآور شد: بیماران در خانه های حمایتی، 
مهارت زندگی را تجربه می کنند و ورودشــان به 

خانواده ها آسان تر خواهد بود.
مدیرکل بهزیســتی مازندران با اشاره به راه 
اندازی مرکزی بــرای بیماران در شهرســتان 
عباس آباد یادآور شــد: با توجه به نزدیکی که بین 
خانواده ها ایجاد می شود باید زمینه حضور افراد را 

در جامعه فراهم کرد.
وی از راه اندازی ســه خانــه حمایتی بیماران 

روانی در استان خبر داد.

پرداخــت ۱۳۴ میلیــارد 
تومان عیدی به بازنشستگان 

مازندران
مدیرکل تامیــن اجتماعــی مازندران از 
پرداخت عیدی تمام بازنشســتگان و مستمری 
بگیران تحت پوشش این سازمان خبر داد و گفت: 

1۳۴ میلیارد تومان در این بخش پرداخت شد.
خبرنگار جام جم مازندران: علی اصغر 
محمودی اظهار داشت: پرداخت عیدی بر اساس 
برنامه زمان بندی شــده طبق حروف الفبای نام 
خانوادگی از دوم اســفند جاری شــروع و در روز 

هفتم اسفند پایان یافت.
وی اظهــار داشــت: تعداد بازنشســتگان و 
مستمری بگیران تأمین اجتماعی در استان 1۳۴ 
هــزار نفر بوده و با توجه به اینکه مبلغ عیدی بابت 
هر نفر یک میلیون تومان تعیین شده بود بنابراین 
مبلــغ 1۳۴ میلیارد تومان بابــت واریز عیدی به 
بازنشســتگان و مســتمری تأمین اجتماعی در 

مازندران تخصیص و پرداخت شد.
این مقام مسئول ضمن آرزوی سالی خوش و 
پربار برای بازنشســتگان و مســتمری بگیران 
تأمین اجتماعــی در مازندران تصریح کرد: تمام 
بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تأمین 
اجتماعــی می تواننــد عیــدی خــود را که به 
حساب هایشــان واریز گردیده از شعب بانک ها یا 

خودپردازهای بانکی برداشت کنند.

 کشــف ۳ شــیء تاریخی 
در میاندرود

جانشــین فرمانده انتظامــی میاندورود از 
کشــف سه قطعه شــیء تاریخی و دستگیری 6 

قاچاقچی عتیقه در این شهرستان خبر داد.
خبرنگار جام جم مازندران: ســرهنگ 
یداهلل طاهری اظهار داشــت: در پی کسب خبری 
مبنی بر حفاری غیر مجاز توسط سودجویان آثار 
تاریخی در یکی از اماکن مذهبی این شهرستان، 
موضــوع در دســتور کار پلیــس آگاهــی این 

فرماندهی قرار گرفت.
جانشین انتظامی شهرستان میاندورود تصریح 
کرد: پس از انجام اقدامات اطالعاتی و بررســی 
های همه جانبه ماموران موفق به شناســایی 6 
قاچاقچی اشــیاء عتیقه در این شهرستان شدند.

سرهنگ طاهری خاطر نشان کرد: با هماهنگی 
مرجع قضائی متهمــان در عملیاتی غافلگیرانه 
دســتگیر و در بازرسی از منزل یکی از این افراد ۳ 

قطعه جام فلزی با قدمت 6۰۰ ساله کشف شد.
وی درخاتمه اظهار داشت: آثار تاریخی کشف 
شده به اداره میراث فرهنگی شهرستان تحویل و 
متهمــان نیز پس از تشــکیل پرونــده به مرجع 

قضائی معرفی شدند.

انتقــال آب دریای خزر یک 
شوخی خطرناک است

عضو هیئت رئیســه شــورای اسالمی و 
شورای عالی استان مازندران گفت: نباید با طرح 
انتقال آب دریای خزر که یک شــوخی خطرناک 

است، مردم مازندران را به چالش کشاند.
خبرنگار جام جم مازندران: ســیدعلی 
آقامیری در نشســت با خبرنگاران با اشــاره به 
بحران آب، انتقال آب دریای خزر به ســمنان را 
از جمله دغدغه های مهم مردم شــمال کشــور 
برشمرد و گفت: مازندران تکه ای از شمال کشور 
بوده که دارای مواهب خدادادی اســت و به دلیل 
برخی طرح ها، محیط زیســت و جنگل های آن 
درحال تخریب است.رئیس هیئت رئیسه شورای 
عالی مازندران با اشاره به طرح انتقال آب دریای 
خزر به ســمنان یادآور شد: تمامی مباحث مطرح 
شــده درباره انتقال آب دریــای خزر در دوره دوم 
رؤســای جمهوری عنوان شده اســت و نباید از 

نجابت مردم مازندران سوء استفاده کرد.
آقامیــری تصریح کرد: به جای حل مســائل 
اساســی مازندران نبایــد با طرح هــای بدون 
کارشناسی مانند انتقال آب دریای خزر به چالش 
کشــاند و باید به حق و حقوق مردم استان توجه 
کرد.عضو هیئت رئیسه شورای اسالمی و شورای 
عالی اســتان مازندران با بیــان اینکه انتقال آب 
دریای خزر به کویر یک شــوخی خطرناک است 
گفت: شــالیزار، مرکبات و برنج در سمنان کشت 
نمی شــود و نباید با این طرح مردم مازندران را به 
چالش کشاند.آقامیری با بیان اینکه شورای عالی 
اســتان ها 75 عضو در کشور و 8 کمیسیون دارد 
اظهار داشــت: در شــورای عالی استان ها، وضع 
قوانین محلی و ملی و نظارت بر عملکرد شــوراها 
صورت می گیرد و وضع قوانین در شوراهای عالی 
اســتان ها به صــورت الیحه و طــرح در قالب 
پیشنهاد از سوی دستگاه های اجرایی، بخش های 
خصوصــی و عمومی بــه دبیرخانه شــورا ارائه 
می شــود.وی از تصویب ۲5 طــرح و ابالغ آن از 
ســوی شورای عالی استان ها خبر داد و گفت: ۳5 

طرح نیز در حال بررسی است.

در آستانه سال نو و با هدف پاکسازی سواحل، پارکها، خیابانها و محالت و به منظور 
آماده سازی شهر در آستانه نوروز آئین مهربانی با شهر در محمودآباد برگزار می شود. 
خبرنــگار جام جم مازندران؛ مدیر روابط عمومی فرمانداری شهرســتان 
محمودآباد اظهار داشت: این آئین در روز چهارشنبه ۲۲ اسفند با همکاری شهرداری و 
شــورای اسالمی شهر محمودآباد و آموزش و پرورش و سازمان های مردم نهاد فعال 

در حوزه زیست محیطی در سواحل و پارک های شهر محمودآباد برگزار می شود.
محمد محتاطی گفت: در آستانه فرارسیدن سال نو عموم شهروندان اقدام به خانه 
تکانی می نمایند و اغلب پاکســازی سواحل و پارک ها از ذهن ها فراموش می شد که 
این همایش با هدف پاکسازی سواحل و پارک ها و خیابان ها و محالت برای میزبانی 
از مسافران نوروزی و همچنین تحقق اصل پنجاهم قانون اساسی کشور و به منظور 

مشارکت دهی شهروندان در حوزه محیط زیست به اجرا در خواهد آمد.
مدیر روابط عمومی فرمانداری محمودآباد گفت: در این همایش 1۰ نقطه ساحلی 
شهر محمودآباد در خیابان های آزادی و معلم به طول دو کیلومتر و سه پارک شهری 
طاهباز و ملت و پارک شهرداری با حضور دانش آموزان و عموم شهروندان پاکسازی 

می شود.

آئین »مهربانی با شهر« در محمودآباد برگزار می شود

معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری 
مازندران با بیان اینکه هزار و 1۰۰ تن میوه شــبد عید 
در اســتان ذخیره سازی شده است گفت: از مردم می 

خواهیم تا نگرانی نداشته باشند.
خبرنگار جام جم مازندران: حسن خیریانپور 
تصریح کرد: به میزان 6۰۰ ُتن ســیب مرغوب و 5۰۰ 
ُتن ُپرتقال برای مصرف و تأمین نیاز مردم عزیز استان 
مازندران توّســط تعاون روستایی ذخیره سازی شده 

اســت که از ۲۳ اسفند برای مصرف و تأمین میوه اّیام 
عید مردم عزیز مازندران عرضه و وارد بازار خواهد شد.

وی افزود: طبق تأکیدات استاندار و هماهنگی هایی 
که در استان انجام شد به میزان 6۰۰ ُتن سیب مرغوب 
و 5۰۰ ُتن ُپرتقال برای مصرف و تأمین نیاز مردم عزیز 
استان مازندران توّسط تعاون روستایی ذخیره سازی 
شده است که طبق برنامه ریزی هایی که داشتیم از ۲۳ 
اســفند برای مصرف و تأمین میوه اّیام عید مردم عزیز 

مازندران عرضه و وارد بازار خواهد شد.
وی ادامه داد: لذا طبق نیاز مصرفی استان پرتقال و 

ســیب به قیمت مصّوب تأمین و ذخیره سازی شده و 
مردم از این جهت دغدغه ای نداشته باشند. 

معاون استاندار:

مازندرانی ها نگران تامین 
میوه شب عید نباشند
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ضمیمه رایگان 2
روزنامه در استان 

مازندران

خبر

معــاون حمــل و نقــل اداره کل راهداری و حمــل و نقل جاده ای 
مازنــدران از توزیع ۲۳ هزار حلقه الســتیک بین راننــدگان حمل و نقل 

عمومی بین شهری در استان خبر داد.
خبرنگار جام جــم مازندران: علی نصیری با اشــاره به تدابیر 
اتخاذشــده در خصــوص مدیریت تأمین الســتیک موردنیــاز ناوگان 
حمل ونقل جاده ای اظهار داشــت: از ابتدای اجرای طرح اول تاکنون ۲۳ 
هزار حلقه الســتیک بین رانندگان حمل و نقل عمومی بین شهری استان 

با نرخ دولتی توزیع شد.
وی گفت: با پیگیری های انجام شــده در سطح وزارت راه و شهرسازی 
و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور و بر اساس توافقات انجام 
شده با وزارت صنعت، معدن و تجارت الستیک ها در بخش بار و مسافر در 
بین رانندگان در استان توزیع شد.نصیری در ادامه اظهار داشت: با برگزاری 

جلسه بررسی مســئله الســتیک موردنیاز ناوگان حمل ونقل جاده ای و 
مشــکالت رانندگان و به جهت برون رفت از مشکالت راهکارهایی ارائه 

شد که از طریق کانون انجمن های صنفی کارگری مسافری و باری استان 
بر اســاس پیمایش و کارکرد وسیله نقلیه رانندگان وسایل نقلیه کامیون و 

اتوبوس به دفاتر عاملین فروش الستیک معرفی شدند.
وی در ادامه اظهار داشــت: توان داخلی تولید الســتیک برای تأمین 
بخشی از نیاز رانندگان و توزیع در چرخه حمل ونقل جاده ای مدیریت شد.

معاون حمل و نقل در ادامه افزود: باید به رانندگان در هرجای اســتان 
این اطمینان خاطر را بدهیم که در حوزه تأمین الســتیک با قیمت مصوب 
و دولتی دغدغه ای نداشته باشند، سهمیه الستیک تخصیصی در هر استان 
بر اســاس نیازسنجی انجام شــده و تعداد ناوگان استان تعیین و از طریق 
سازمان صنعت، معدن و تجارت به اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای 
اعالم و با هماهنگی انجمن های صنفی رانندگان در بین متقاضیان توزیع 

می شود که این روند همچنان ادامه دارد. 

مدیرکل پزشــکی قانونی مازندران با اشاره به کاهش پنج درصدی 
تلفات موتورسواران در حوادث ترافیکی گفت: امسال 8۲ نفر در این بخش 

در استان کشته شدند.
خبرنگار جام جم مازندران: علی عباســی شمار کشته شدگان 
موتور ســوارها در حوادث ترافیکی را 8۲ نفر اعــالم کرد و افزود: در این 
استان در 1۰ ماهه سال جاری ۴87 نفر در حوادث رانندگی کشته شدند که 

این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل 5 درصد کاهش داشت.
وی تصریح کرد: بر اســاس آمار شهرســتان های ســاری و میاندرود 
بــا 1۹، بابل با 1۰ و جویبار، بهشــهر و آمل هر کدام با 8 نفر بیشــترین و 
شهرســتان های نور، تنکابن، نوشهر و بابلســر هر کدام با ۲ نفر کمترین 
تلفات موتور ســوار در آن به ثبت رسید و بیشترین فوتی در ماه های مرداد 

و خرداد هر کدام با 1۳، تیر با 1۲ مورد بیشــترین و کمترین آن با ۳ نفر در 
آذر ثبت شده است.

وی با اشــاره به فوت 5۴ نفر از موتور ســواران در محور برون شهری و 
روستایی و بقیه محور درون شهری افزود: از 8۲ نفر فوتی های موتور سوار 

در ۹ ماه 81 نفر مرد و یک زن هستند.
عباسی در ادامه با اشاره به فوت 75 راننده موتور و مابقی سرنشین افزود: 
شایع ترین علت مرگ موتورسواران در تصادفات، ضربه مغزی و عوارض 
ناشــی از آن و سپس خونریزی وسیع، صدمات و شکستگی های متعدد از 
عوامل دیگر منجر به مرگ در موتورسواران در ۹ ماهه سالجاری بوده که 
امید می رود با رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی و استفاده از کاله ایمنی 

شاهد کاهش چشمگیر حوادث باشیم. 

فرمانده انتظامی بهشــهر از کشف دو هزار عدد انواع مواد محترقه و 
دستگیری عامل توزیع آن در شهر رستم کالی این شهرستان خبر داد.

خبرنگار جام جم مازندران: ســرهنگ ابراهیم شجاعی اظهار 
داشــت: در پی کســب خبری مبنی بر نگهداری و فــروش مواد محترقه 
توســط فردی در این شهرستان، موضوع در دستور کار مأموران کالنتری 

1۳ این فرماندهی قرار گرفت.

وی افــزود: مأموران با انجام اقدامات اطالعاتی و تحقیقات پلیســی 
موفق شــدند، متهم را شناسایی کرده و پس از هماهنگی با مرجع قضائی 
در عملیاتی ضربتی وی را دســتگیر کنند.سرهنگ شجاعی خاطر نشان 
کرد: در بازرسی از محل فعالیت این متهم ۲ هزار عدد انواع مواد محترقه و 
آتش زا کشف و وی نیز پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد.

شجاعی اظهار داشت: اســتفاده از هرگونه مواد محترقه و منفجره ای 

که موجب ســلب آسایش شهروندان شود طبق قانون جرم بوده و پلیس با 
متخلفان و مجرمان در این زمینه برخورد خواهد کرد.

فرمانده انتظامی شهرســتان بهشهر در خاتمه از خانواده ها خواست با 
نظارت بیشــتر بــر رفتار کودکان و نوجوانان خــود و جلوگیری از خرید و 
استفاده از هرگونه مواد محترقه و منفجره توسط آنان از وقوع حوادث تلخ 

و جبران ناپذیر در آستانه سال نو پیشگیری کنند.

مدیر آموزش و پرورش بهشــهر گفت: مهــارت محوری، رویکرد 
جدید نظام تعلیم و تربیت باشد و در این حوزه تالش شود.

خبرنــگار جام جم مازندران: صادق علــی بی کی در همایش 
تجلیل از فعاالن عرصه امور تربیتی شهرســتان بهشهر به مناسبت هفته 
امور تربیتی و تربیت اسالمی در سالن بصیرت ارشاد بهشهر افزود: در حوزه 
تربیتی باید به پهنای زمان زیست فرزندان و زندگی آنان کار و تالش کرد.

وی بیان داشــت: با توجه به شرایط زمانی در حوزه دین نوسازی کنیم 
و مؤلفه ها و شــاخصه های دینی را با توجه به نگاه روز بازســازی کنیم که 

غفلت شد.
علی بی کی با اعالم اینکه کار دشمن، دشمنی است و اتاق فکر دشمنان 

با هجمه فرهنگی و جنگ نرم فعال اســت؛ یادآور شد: ما در تعلیم و تربیت 
باید کار و تالش بیشــتری انجام دهیم و دانش آموزان از نظر فرهنگی و 

دینی تقویت شوند.
مدیر آموزش و پرورش بهشــهر گفت: تعلیم و تربیت مبنی بر ســنت 
نباید نادیده گرفته شود بلکه باید تعریف به روز و نگاه نو در تعلیم و تربیت 

داشته باشیم.
وی اضافه کرد: اگر امروز هجمه های فرهنگی دشمن، فرزندان را مورد 
هجمه قرارداد و برخی از افراد از دین فاصله گرفتند به دلیل آن اســت که 

کارکرد حوزه دینی به روز رسانی نشد.
این مسئول بیان داشت: ساختارشکنی هزینه دارد و اگر بخواهیم رویه 

گذشته را که نتوانست پاسخ دهد بازتعریف دوباره داشته باشیم؛ شاید دچار 
نگاه تقابلی شویم؛ اما باید نگاه ها بر اساس منطق باشد.

علی بی کی گفت: امروز دانش آموزان در مدارس مورد توجه هستند و 
باید قدردان معلمان در تعلیم و تربیت باشیم و مهارت های مختلف را بین 

دانش آموزان رشد و توسعه دهیم.
معاون پرورشی و امور تربیتی آموزش و پرورش شهرستان بهشهر هم 
در سخنانی افزود: انسان نیازمند تربیت است و هیچ انسانی را بدون تربیت 
نمی توان تصور کرد لذا باید برای این تربیت مناسب و درست تالش کرد.

نصیری گفت: هم افزایی در امور تربیتی از مسائل مهمی است که باید 
مورد توجه مربیان این حوزه قرار گرفته و در این بخش تالش شود. 

توزیع ۲۳ هزار حلقه الستیک در مازندران 

کاهش ۵ درصدی تلفات موتورسواران در حوادث ترافیکی

 کشف ۲ هزار عدد انواع مواد محترقه در بهشهر

مدیر آموزش و پرورش بهشهر:

مهارت محوری رویکرد تعلیم و تربیت باشد

ضرورت مهندسی ژنتیک در زمینه محصوالت تراریخته
عضو انجمن ارگانیک ایران، مهندسی ژنتیک در زمینه محصوالت 

تراریخته را در کشور الزم دانست.
خبرنــگار جام جم مازندران: حجت االســالم علی ارجمند در 
همایش نقد و بررســی تولید گیاهان تراریخته از نظر علوم تجربی و فقه 
اسالمی با اشاره به پیمان نامه و میثاق جهانی برای تجارت جهانی و تنوع 
زیســتی اظهار داشــت: در تجارت جهانی 16۴ کشور حضور دارند و حق 

ندارند جلوی واردات محصوالت را بگیرند.
وی افزود: کشــوری که عضو تجارت جهانی شد نمی تواند مرزهایش 

را روی محصوالت ببندد و فقط می تواند تعرفه روی کاالها اعمال کند.
وی عنوان کرد: بر اساس یک پیمان نامه، کشورها می توانند به صرف 

احتمال خطر از ورود برخی محصوالت جلوگیری کنند و۳۹ کشور به انحاء 
مختلف از ورود برخی محصوالت جلوگیری می کنند.

حجت االســالم ارجمند یادآور شــد: وقتی جامعه جهانی نســبت به 
تجارت جهانی حساسیت دارد و به صرف احتمال خطر جلوی محصوالت 

تراریخته را می گیرند ما باید نسبت به این مسئله حساس باشیم.
عضــو انجمن ارگانیک یادآور شــد: محصــوالت تراریخته نیازمند 
مهندسی اند و نباید با تبلیغات سوء و آمارهای غلط آن را در کشور تجاری 
و کاشت کنند.وی بر لزوم مهندسی ژنتیک محصوالت تراریخته در کشور 
تاکید کرد و گفت: احتمال نفوذ در این عرصه زیاد اســت و باید حساسیت 

الزم در این بخش وجود داشته باشد. 
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رئیس دانشگاه آزاد ساری:
تولید محتوا نیاز فرهنگی 

جامعه برای تعالی است 
رئیس دانشــگاه آزاد اسالمی ساری گفت: 
تولیــد محتوا، نیاز فرهنگی جامعــه برای تعالی 
است و جامعه برای رشــد و توسعه نیازمند تولید 

محتوای مناسب است.
خبرنگار جام جم مازندران: حســین 
منصوریــان در همایش تجلیل از فعاالن عرصه 
امور تربیتی شهرســتان بهشهر به مناسبت هفته 
امور تربیتی و تربیت اســالمی در سالن بصیرت 
ارشــاد بهشهر افزود: زمانه و ذوق ها عوض شد و 

باید به اقتضای زمان حرکت و تولید محتوا کرد.
وی بــا بیان اینکــه در تولید محتــوا غفلت 
شــده اســت؛ اظهار کرد: باید تولید محتوا کرد و 
اگر تالش شــود که این آثار پرمحتوا و تولیدات 
محتوایی منتشر شود؛ قطعًا اثرگذار است و مربیان 
باید در حوزه تولید محتوا وارد شــده و به واسطه 

دانش آموزان ذوق ایجاد شود.
رئیس دانشــگاه آزاد اسالمی مازندران افزود: 
یکی از جاهایی کــه در تولید محتوا مورد غفلت 
واقع شــد بحث ادبیات اســت و باید به این حوزه 
توجه شــود هرکســی با ادبیات مأنوس باشد به 
آرامش می رســد و مشکل و دغدغه ما عدم انس 

در این حوزه و تولید محتواست.
منصوریــان گفت: جان در همــه عالم وجود 
دارد؛ جان از نظر علم و معرفت و شناخت اهمیت 

دارد و باید در این حوزه تالش شود.
در این همایــش از برترین های عرصه علوم 

تربیتی آموزش و پرورش بهشهر تجلیل شد.

اعضای هیئت نمایندگان 
مازندران  بازرگانــی  اتاق 

مشخص شدند
اعضای نهمیــن دوره انتخابــات هیئت 
نماینــدگان اتــاق بازرگانی، صنعــت و معدن و 

کشاورزی مازندران انتخاب شدند.
به گزارش خبرنگار جام جم مازندران، نهمین 
دوره انتخابات هیئــت نمایندگان اتاق بازرگانی 
مازندران همزمان با سراسر کشور با ۳8 داوطلب 

در مازندران برگزار شد.
در پایان این انتخابات، در حوزه بازرگانی امید 
حاجیان، ســید محمد جعفری، رضا رستمی، سید 
اســماعیل یزدان پناه و علی تقــی پور، در حوزه 
صنعت، عبداهلل مهاجر دارابی، سیدمجید لطیفی، 
غالم عســگر بهزاد، فردین غالمپور و ســهراب 
پورفالح بــه عنوان اعضای هیئــت نمایندگان 

انتخاب شدند.
همچنیــن در حوزه کشــاورزی، امیر میران 
آملی، محمد چلنگری، موســی آقایی و در بخش 
معــدن، ایوب فالخ نژاد و محمد آوایی پیشــه به 
عنوان هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی مازندران 

انتخاب شدند.
حدود هزار نفــر در این دوره از انتخابات واجد 

شرایط رأی دادن بودند.

حفظ منابع طبیعی نیازمند 
مشارکت مردم است

معاون فنی و آبخیــزداری اداره کل منابع 
طبیعی مازندران - ســاری حفظ منابع طبیعی را 

نیازمند مشارکت آحاد مردم جامعه دانست.
خبرنگار جام جم مازندران: اســماعیل 
مختارپــور در همایش انســان، هنر و طبیعت در 
ســوادکوه با اشــاره به کم بودن میزان بارندگی 
کشــور از متوســط جهانی، گفت: از گذشته دور 
ایرانیان با حفر قنات و ساخت وسازهای همسو با 
این کم آبی، میزان مصرف آب را مدیریت کردند 

تا بر مشکالت خود فائق شوند.
وی از جملــه اقدامات آبخیــزداری را ایجاد 
راهکار مناسب برای بحران آب، گرمایش زمین، 
فرســایش رسوبات و بحران ســیل برشمرد و با 
اشــاره به اعتبار 7۰۰ میلیارد تومانی در این حوزه 
در کل کشــور، مقدار اعتبار اســتان مازندران را 
۲۰ میلیــارد تومان عنوان کــرد و افزود: با توجه 
به این اعتبار اقدامات خوبی در راســتای تقویت 
آبخوان هــا، کاهش رســوبات خــاک و کنترل 
سیالب انجام شده و با قول تداوم این اعتبار، امید 
است تا 1۰ سال آینده به شرایط مطلوبی برسیم.

مختارپــور با بیان اینکه حــدود ۹۰ درصد از 
اســتان عرصه منابع طبیعی اســت، حفظ آن و 
داشتن عملکرد مناسب را نیازمند مشارکت همه 
مردم دانســت و افزود: باید بیشــترین فعالیت ها 
در ایــن حوزه باشــد و بــر اســاس کارکرد این 
حــوزه می توان فعالیت دیگــر حوزه ها همچون 

کشاورزی و صنعت را گسترش داد.
گفتنی اســت، در ادامــه این جشــنواره، از 
دانش آموزان برگزیده در مســابقات نقاشــی و 
ســرودخوانی مرتبط با حوزه منابع طبیعی تقدیر 

شد.

آزمون شبه نهایی با قوت 
اجرایی می شود

معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش 
و پــرورش مازندران گفت: آزمون شــبه نهایی 
آمادگی دانش آموزان بــرای امتحانات نهایی و 
کنکور سراسری است که با قوت اجرایی می شود.

خبرنگار جام جم مازندران: اســفندیار 
نظری در همایش دبیران پایه دوازدهم شهرستان 
بهشهر آزمون شبه نهایی آمادگی دانش آموزان 
برای امتحانات نهایی و کنکور سراســری است 
اظهار داشــت: تالش بــرای اجرایی کردن پایه 
دوازدهم با قوت در دســت انجام اســت و باید در 
بخش تجهیزات و امکانات تالش بیشتری انجام 

شود.
وی گفــت: هــدف از برگزاری آزمون شــبه 
نهایــی آمادگی دانش آموزان بــرای امتحانات 
نهایی و کنکور سراســری است تا بتوانند تمامی 
توانمندی هــای تحصیلی خود را در این زمینه به 
کار گیرند و تمامــی قوانین و مقررات دوره پیش 
دانشــگاهی تا پایان ســال تحصیلی جاری در 

مدارس قابل اجراست.
معاون آموزش متوســطه اداره کل آموزش و 
پرورش مازندران یادآور شــد: از سال تحصیلی 
آینــده با اســتقرار پایه دوازدهــم، قوانین جدید 
اجرایی می شــود که یکی از آنها تغییر در ساعات 

آموزشی است.
نظری افزود: هنرســتان ها و مــدارس کار و 
دانــش و فنی و حرفــه ای، ظرفیت بزرگی برای 
مهارت آموزی اســت و باید به این سمت حرکت 

کنیم.
صــادق علی بیکی مدیر آمــوزش و پرورش 
شهرســتان بهشــهر هــم در ایــن همایش به 
شــاخصه های مهم پویایی نظام آموزشی اشاره 
کــرد و گفت: بر نقش مهم و محــوری معلم در 
آموزش و پرورش در سند تحول بنیادین به عنوان 

سندی راهبردی تاکید شده است.

درختکاری به یاد ۲۲۱ شهید 
در سوادکوه

فرماندار ســوادکوه سطح جنگل کاری در 
شهرستان را 1۲6 هکتار اعالم کرد و پیشنهاد داد 
تا به یاد ۲۲1 شهید شهرستان درخت کاشته شود.

خبرنــگار جام جم مازندران: ســعید 
یزدانی در جشــنواره انســان، هنر و طبیعت که 
به مناســبت هفته منابع طبیعی در شهرســتان 
سوادکوه برگزار شــد، با بیان اینکه مازندرانی ها 
ارتباط عاطفــی و عمیقی با جنگل دارند، این امر 
را ناشــی از تولد و رشد در جنگل در نسل های نه 
چندان دور دانست و افزود: حیات، ممات و ارتزاق 
ما با جنگل بوده و از این رو حفظ آن در ما نهادینه 
شده است و اکنون نیز این حس در مردم مازندران 

وجود دارد.
فرماندار سوادکوه رسالت اصلی در هفته منابع 
طبیعی را نه فقط کاشــت صدها هزار درخت بلکه 
انتقال فرهنگ وابسته به جنگل و منابع طبیعی به 
نسل های بعد عنوان کرد و گفت: در 5۰ سال اخیر 
حدود ۴ میلیون هکتار از جنگل های ما علی رغم 
کاشــت این همه درخت از میان رفته و همین امر 
بیانگر اهمیت رسالت تقویت نگاه به حفظ جنگل 

است.
وی با بیان اینکه ســرانه جنگل در دنیا حدود 
6 هــزار متر و در ایران حدود یک هزار و 6۰۰ متر 
است، به آســیب های وارده به جنگل، اشاره کرد 
و گفت: جنگل های ســه میلیون ساله هیرکانی 
که پس از این همه ســال به ما رســیده با دخالت 
غیرفنی و استفاده نامناسب کم شده است و اکنون 
حال جنگل های ما خوب نیســت؛ شمشاد نگین 
جنگل های شــمال طی دو سال اخیر نابود شده، 
5۰ درصد جنگل های بلوط غرب کشور با بحران 
مواجه شــده و جنگل های حرا در جنوب کشــور 
در حال نابودی اســت و جنــگل ناهارخوران با 
ساخت و سازهای بی رویه نابود شده و عبور جاده 
 از جنــگل ابر آن را نیز به ورطه نابودی کشــانده

 است.
یزدانی بــه جنــگل کاری 1۲6 هکتاری در 
شهرســتان اشــاره کرد و افزود: از این میزان 58 
هکتار مربوط به منابــع طبیعی، ۴۰ هکتار جهاد 
کشــاورزی و بقیه حریم راه هاســت و همچنین 
پیشــنهاد کرده ایم تا به یاد ۲۲1 شهید شهرستان 

در یک منطقه درخت کاشته شود.

رئیس کل دادگســتری مازندران گفت: توسعه گردشــگری در مناطق روستایی 
باعث مهاجرت معکوس مردم از شهر به روستا و رونق روستاها خواهد شد.

خبرنگار جام جم مازندران: حجت االســالم محمدعلی تقوی فرد از اماکن 
مورد نظر برای احداث طرح های توریستی تفریحی در بخش بابلکنار شهرستان بابل 

بازدید کرد و اظهار داشت: با حفظ منابع طبیعی و سرمایه گذاری در حوزه گردشگری 
می توان اشــتغال پایدار ایجاد کرد و طرح های گردشگری در این حوزه ها باعث رشد 
اقتصادی، توســعه گردشگری، ایجاد درآمد و اشتغال پایدار برای استان و این بخش 
خواهد بود.حجت االســالم تقوی فرد همچنین هدف از این بازدید را حفاظت منابع 

طبیعی، صیانت از بیت المال و حقوق مردم به عنوان اولویت اول دستگاه قضائی عنوان 
کرد و افزود: حفظ منابع طبیعی و حمایت از طرح های توســعه گردشــگری و سرمایه 
گذاری در دســتور کار دستگاه قضائی استان است و دستگاه های مرتبط نیز باید تمام 

تالش خود را در این خصوص داشته باشند. 

توسعه گردشگری روستایی؛ عامل مهاجرت معکوس 

اســتاندار مازندران راه حل ســرمایه گــذاری بخش خصوصی در 
پسماند را افزایش نرخ خرید تضمینی برق اعالم و پسماند را دغدغه جدی 

بیان کرد.
خبرنگار جام جم مازندران: احمد حســین زادگان در جلســه 
مشترک شورای برنامه ریزی و توسعه و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی 
اســتان با اشاره به اینکه موضوع پسماند یکی از مسائل مهم و پروژه های 

اولویت دار در اســتان اســت و پیگیری های ویژه در این خصوص در حال 
انجام اســت، گفت: مقرر شــد در توزیع اعتبارات در قالب اقدامات مؤثر 
کوتاه مدت برای کاهش مخاطرات جدی پسماند و شیرابه ها، تصمیمات 
دقیق تری اتخاذ شود و نقطه نظرات نهایی در کارگروه پسماند گرفته شود 

و اعتبارات مورد نیاز لحاظ شود.
اســتاندار مازندران با بیان اینکه برای بی خطر سازی زباله های عفونی 
بایــد تصمیم گیری جدی شــود، عنوان کرد: موضوع پســماند یکی از 
دغدغه های اســتان است و اگر بخواهیم کامل این مشکل حل شود بیش 
از هــزار میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم که طبیعتًا امکانش نیســت که در 
مدت زمان کوتاه حل شود اما مدلی را به وزیر نیرو و رئیس سازمان برنامه 
و بودجه کشور پیشنهاد کردیم و در جلسه مشترک که با مجمع نمایندگان 
استان داشتیم مطرح شد که برای ترغیب سرمایه گذاران بخش خصوصی 
که برایشان صرفه اقتصادی داشته باشد، افزایش نرخ خرید تضمینی برق 

در دستور کار قرار گیرد.

حســین زادگان تصمیم گیری نهایی و مشترک در کارگروه پسماند را 
مهم برشــمرد و تصریح کرد: مقرر شد در جلسه مشترک با علوم پزشکی، 
ســازمان نظام پزشکی و معاونت عمرانی با سرمایه گذار بخش خصوصی 

درباره بی خطرسازی زباله های عفونی یک تصمیم عاجل گرفته شود.
وی افزود: امیدواریم، با حضور و مشــارکت بخش خصوصی و حمایت 
اعتباراتــی دولت علی رغم همه محدودیت هایــی که وجود دارد، بتوانیم 

بخشی از مشکالت پسماند را در استان حل کنیم.
استاندار مازندران در بخش دیگری از سخنان خود به تبصره ۴ ماده یک 
تغییر کاربری اراضی اشاره کرد و اظهار داشت: این تبصره برای پروژه های 
مختلفی از جمله پرورش دام های شیری یا سورتینگ ها و انبارها بوده که 
اکثر قریب به اتفاق مصوبات کارگروه زیربنایی در این جلســه؛ حدود ۳۰ 

زمین جهت اجرای ۳۰ پروژه به تصویب رسیده است.
در این جلســه گزارش کاملی از وضعیت پسماند استان توسط سازمان 

مدیریت و برنامه ریزی استان ارائه شد.

استاندار:

پسماند، دغدغه جدی مازندران است

خبر

3 ضمیمه رایگان 
روزنامه دراستان 

مازندران

خبر

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران از تشکیل 1۴ هزار 
و 165 پرونده تخلف امسال در استان خبر داد و ارزش این پرونده ها را بیش 

از 6۴8 میلیارد ریال اعالم کرد.
خبرنگار جام جم مازندران: محمد محمدپور با بیان اینکه 1۴ هزار 
و 165 پرونده تخلف از ابتدای سال جاری تا پایان بهمن در استان مازندران 
تشــکیل شده است اظهار داشت: پرونده های متشکله برای صدور رأی به 
شعب تعزیرات حکومتی ارسال شده واین تعداد پرونده حاصل بیش از ۲۰۲ 
هزار مورد بازرســی در سراسر استان بوده اســت.وی گفت: ارزش ریالی 
پرونده های متشکله بیش از 6۴8 میلیارد و 86۲ میلیون ریال بوده است و با 

توجه به شرایط خاص استان مازندران در بحث کشاورزی این سازمان طرح 
نظارتی بر نهاده های واردات و ادوات کشاورزی را همواره در دستور کار خود 
داشته و در این راستا از سه هزار و 68۰ واحد مربوطه در بازه زمانی فروردین 
تا پایان بهمن امسال بازرسی به عمل آمده است.محمدپور تعداد پرونده های 
تشکیل شــده در حوزه کشاورزی را ۲7۰ مورد و ارزش ریالی آن را بیش از 
۲۰ میلیــارد ریال اعالم و تصریح کرد: هم اســتانی های عزیز در صورت 
مشاهده هر گونه تخلف اقتصادی اعم از گرانفروشی، کم فروشی، احتکار، 
تقلب، عدم صدور فاکتور و عدم درج قیمت و … می توانند موارد را به تلفن 

1۲۴ اعالم کنند.

تشکیل 64۸ میلیارد ریال پرونده تخلف صنفی 

۲ هزار خانوار مددجوی کمیته امداد تنکابن زن سرپرست اند 

4 میلیارد ریال کاالی قاچاق در مازندران کشف شد

اتصال ۸32 دستگاه اجرایی مازندران به شبکه دولت 

رئیــس کمیته امداد تنکابن شــمار افراد تحت 
پوشش این نهاد را چهار هزار و 7۴ خانوار اعالم کرد و 

گفت: دو هزار و 1۳1 خانوار زن پرست هستند.
خبرنگار جام جم مازندران: علی اکبر سیدی 
در نشســت خبری با خبرنگاران ضمن تبیین اهداف 
ایــن نهاد مردمی برای رفــع محرومیت ها و خدمات 
معیشتی و توانمندی و خودکفا کردن نیازمندان گفت: 
شهرســتان تنکابن دارای ۴ هــزار و 7۴ هزار خانوار 
مددجو بوده که ۲ هزار و 1۳1 خانوار آن زن سرپرست 

هستند.
وی بــا بیان اینکه 8۰ درصد از مددجوها ســالمند 
هســتند، افزود: 5۹ دانشــجو، ۲6۲ دانش آموز تحت 
حمایت این نهاد بوده و 1۴۹ نفر ایتام و 8۲ نفر فرزندان 

طرح محسنین هستند.
سیدی با بیان اینکه ۲۰5 بیمار صعب العالج تحت 
حمایت کمیته امداد تنکابن قــرار دارند، اضافه کرد: 
تمامی مددجوهای این نهاد از حمایت بیمه برخوردار 

بوده و 168 نفر هم تحت بیمه تأمین اجتماعی هستند.
رئیس کمیته امداد امام )ره( تنکابن، هدایا و عنایت 
مقام معظــم رهبری، کمک های دولــت، مردمی و 
مؤسسات و ســازمان ها، دریافت صدقات و حاصل از 
مجتمع اقتصــادی کمیته امــداد را از جمله منابع در 

آمدی این نهاد دانست.
وی با بیان اینکه شناسایی خانواده های نیازمند، با 
رویکرد توانمند سازی با اهدای وام های ارزان قیمت 
در جهت اجرای سیاســت اقتصاد مقاومتی در دستور 
کار کمیته امداد امام اســت، اظهار داشــت: این نهاد 
در بخش ســاخت، بهسازی و ســاماندهی مسکن در 
11 ماهه ســال جاری ۲ میلیــارد و 8۰۴ میلیون ریال 

پرداخت کرد.
ســیدی کمک های ارائه شده به بخش فرهنگی را 
یک میلیارد و ۳77 میلیون تومان برشمرد و ادامه داد: 
در زمینه اشــتغال تا این لحظه 1۴7 مورد به ارزش ۲5 
میلیارد و 8۰۰ میلیون ریال از سوی این نهاد پرداخت 

شده و ۹۰ نفر هم منتظر دریافت تسهیالت هستند.
این مســئول با بیان اینکه بــا اداره فنی و حرفه ای 
تنکابن به منظور آموزش و کســب مهارت ها تعامل 
خوبی داریم، تصریح کــرد: مددجویان برای آموزش 
در این مرکز از تخفیف 5۰ درصدی برخوردار هستند.

ســیدی گفت: در زمینه سالمت و تغذیه نیازمندان 
بــه 6۳7 نفــر خدمات دادیم و همچنیــن برای 167 
نفر، 18۰ میلیون تومان به ســازمان تأمین اجتماعی 

پرداخت کردیم.
وی افــزود: در زمینه فعالیــت کمک به تجهیزات 
درمــان بیماران صعب العالج بــرای ۲۲۴ نفر، 581 
میلیون ریال نیز پرداخت کردیم و به طور کلی مجموع 
هزینه های درمانی این نهاد چهار میلیارد ریال است.

رئیــس کمیته امداد امام خمینی )ره( تنکابن ادامه 
داد: در زمینــه حمایت های اجتماعــی 118 میلیون 
تومان، کمک به معیشــت 5۹ میلیارد ریال، پرداخت 
کمک های مــوردی ۴88 میلیون تومــان، خدمات 

مشــاوره 6۲6 مورد، فعالیت کمک به ازدواج برای ۹5 
نفــر، 15۰ میلیون تومــان و کمک اجاره خانه هم ۹۰ 

میلیون تومان پرداخت شد.
سیدی با بیان اینکه دو میلیارد و ۳۹5 میلیون ریال 
برای سایر کمک ها پرداخت شد، افزود: در مجموع در 
11 ماهه ســال جاری 118 میلیارد ریال از این نهاد به 

مددجویان کمک شد.
ســیدی با بیان اینکه با تــالش فرماندار تنکابن و 
معاون توسعه و برنامه ریزی این شهرستان ستاد خیر 
را تشــکیل دادیم، اظهار داشــت: 1۴ اســفند زنگ 
نیکــوکاری در مدارس تنکابن به صدا در خواهد آمد و 
15 اســفند در پایگاه های جشن نیکوکاری در میادین 
اصلی شهرستان خدمات چهل ساله این نهاد به مردم 
اطالع رسانی می شود.رئیس کمیته امداد تنکابن بیان 
داشت: در سیل اخیر تنکابن حدود ۹۰ خانوار به میزان 
دو میلیــارد و ۴۰۴ میلیون ریــال از خدمات بیمه ای 

برخوردار شدند.

فرمانــده انتظامــی مازندران از کشــف چهار 
میلیاردی کاالی قاچاق در عملیات بازدید از انبارهای 

نگهداری کاال در سطح استان خبر داد.
خبرنگار جام جم مازندران: ســردار ســید 
محمود میرفیضی اظهار داشــت: به منظور حمایت از 
تولیدات داخلی، کار و ســرمایه ایرانی، طرح مبارزه با 

قاچاق کاال و ارز در استان مازندران به اجرا در آمد.
فرمانده انتظامی اســتان مازندران تصریح کرد: در 
اجرای این طرح که به مدت ۲۴ ساعت به اجرا در آمد، 
پس از هماهنگی های قضائی، ماموران اداره مبارزه با 

قاچاق کاال و ارز پلیس آگاهی استان و شهرستان های 
تابعه از ۳5 انبار نگهداری کاال در استان بازدید کردند.

سردار میرفیضی خاطرنشان کرد: در این عملیات 
که با همــکاری کارشناســان اداره صنعت، معدن و 
تجارت شهرستان های مورد نظر انجام شد، ماموران 
در بازدید از ۴ انبار نگهداری کاالهای قاچاق در سطح 
استان در مجموع 7۰ هزار عدد انواع مواد خوراکی ، ۲5 
هزار نخ سیگار، 1۰۰ بسته تنباکو و ۲6 تن برنج خارجی 
قاچاق کشف و متصدیان این واحدها به مرجع قضائی 
معرفی شدند.وی اضافه کرد: ارزش کاالهای کشف 

شده برابر نظر کارشناسان بالغ بر ۴ میلیارد ریال اعالم 
شد.میرفیضی با اشاره به این که کاالهای کشف شده 
به سازمان اموال تملیکی استان تحویل شدند، اظهار 
کرد: هدف پنهان قاچاق رشــد تجمل گرایی، مصرف 

زدگی و نابود کردن اقتصاد ملی است.
فرمانده انتظامی اســتان مازندران، پدیده قاچاق را 
ضربه به اقتصاد و هویت ملی کشور و همه برنامه ریزی 
های ملی برای رشد و بالندگی کشور دانست و تصریح 
کرد: خریــد و مصرف کاالی قاچاق باعث اختالل در 
عرضــه تولیدات داخلی ، تعطیلی کارخانه ها ، افزایش 

بیکاری در کشــور و ایجاد بازار فروش برای کاالهای 
کشورهای خارجی است.

وی با اشاره به این که قاچاق یک پدیده خالف شرع 
و قانون است و مبارزه با قاچاق کاال اقدامی برای حفظ 
و استقرار امنیت در کشور است و همه آحاد جامعه برای 
مقابله با آن مســئول هســتند از مردم خواست برای 
حمایت از تولید ملی و اشتغال جوانان جامعه با نیروی 
انتظامی در مبارزه با قاچاق کاال و ارز و هرگونه مسائل 
امنیتی همکاری کرده و هرگونه اطالعات واخباری را 

به مرکز فوریت های پلیسی 11۰ اعالم کنند.

مدیــر فنــاوری اطالعــات و شــبکه دولت 
اســتانداری مازندران 8۳۲ دستگاه اجرایی استان به 
شــبکه دولت متصــل هســتند و صرفه جویی ۲۰۰ 
میلیون تومانی ســاالنه با راه اندازی ویدئوکنفرانس 

صورت گرفت.
خبرنگار جام جم مازنــدران: ابوذر قربانی 
با اشــاره به اینکه سیاســت گذاری، تســهیل گری و 
نظارت عالی از وظایف واحدهای اســتانداری بر طبق 
قوانین، اســناد باالدستی و دستورالعمل های مختلف 
اســت، اظهار کرد: در موضوع انتخابات الکترونیکی 
که مربوط به حوزه فناوری اطالعات و شــبکه دولت 
اســت و در انتخابات شورای پنجم شهر نیز در 8 شهر 
به صــورت تمــام مکانیزه اجرایی شــد، از ۲5 فرایند 
انتخابات، غیر از اخذ و شــمارش که به صورت دستی 

انجام می شود، بقیه فرایندها، الکترونیکی است.
وی با بیــان اینکه راه انــدازی ویدئوکنفرانس در 
طول ســال های اخیر در دستور کار ما قرار داشت که 
با پیگیری اســتاندار مازندران و با تجهیز سیستم فیبر 
نوری و زیرساخت های دیگر، سامانه ویدئو کنفرانس 

در ۲۲ فرمانداری شهرســتان های اســتان مازندران 
راه اندازی شــد، افزود: این فرایند برای هزینه وقت و 
ایاب و ذهاب و دوری از خطرات جاده ای مؤثر اســت 
و میانگین صرفه جویی ساالنه آن حدود ۲۰۰ میلیون 

تومان برآورد می شود.
مدیر فناوری اطالعات و شــبکه دولت استانداری 
مازنــدران از برنامه اســتاندار مازندران برای دریافت 
ایده هــا، نظــرات و طرح های مــردم از طریق واحد 
فناوری اطالعات و شبکه دولت خبر داد و با بیان اینکه 

مشــارکت مردم در توسعه همه جانبه استان از اهداف 
اجرای این طرح است، خاطرنشان کرد: اقشار مختلف 
مردم با ثبت نام در ســامانه نظام مدیریت مشــارکتی 
 http://namta.ir توســعه اســتان به آدرس
می تواننــد ایده ها و نظرات خــود را ثبت کنند که در 
کمیته استانی بررســی و در صورت تصویب با کمک 

ایده پرداز اجرایی می شود.
قربانی به اجــرای طرح ارائه وایفــای رایگان در 
میادین برخی شهرهای استان به منظور اجرای دستور 
استاندار مازندران برای شادابی و نشاط در استان خبر 
داد و با بیان اینکه مســابقه فجــر و تصویربرداری از 
راهپیمایــی ۲۲ بهمن با همکاری دفتــر امور بانوان 
استانداری انجام شد، اضافه کرد: سامانه پنجره واحد 
ســرمایه گذاری و صدور مجوز در استان برای کاهش 
مشــکالت مربوط به استعالم ها و گردش کارها که تا 
۲ ســال هم می رسد، از برنامه های آینده ماست که با 
راه انــدازی آن گردش کار را تا کمتر از ۹۰ روز کاهش 
می دهد و در مرحله اول برای دســتگاه هایی اســت 
کــه حدود 85 درصد فعالیت ها مربــوط به آن ادارات 

و نهادهاســت و در مرحله بعدی سایر دستگاه ها هم 
لحاظ می شود.

وی با اشــاره به اینکه 8۳۲ دستگاه اجرایی استان 
مازندران به شــبکه دولت متصل هســتند و اتصال 
دهیاری هــا را هم با اتصال ۳۰ دهیاری شهرســتان 
نــور به شــبکه دولت به  صــورت پایلــوت اجرایی 
کردیــم و اتصال دهیاری هــای بخش های مرکزی 
شهرســتان های مازندران در دستور کار ما قرار دارد، 
گفت: آنالیز مالقات های مردمی روزهای سه شــنبه 
ادارات و نهادهــا هم از طرح هایی اســت که آمادگی 

داریم تا آن را در اختیار فرمانداری ها قرار دهیم.
مدیر فناوری اطالعات و شــبکه دولت استانداری 
مازنــدران کــه در بازدیــد از طرح اســتان پاک در 
فریدونکنار حضور داشــت، گفت: برای بازدید از طرح 
استان پاک به دستور استاندار مازندران در فریدونکنار 
حضور یافتم و شــاهد برنامه های مناســبی از سوی 
فرماندار و مســؤوالن مرتبط بودم تا در اســتقبال از 
مســافران و گردشگران شاهد فضای پاک و همراه با 

شادابی و نشاط در استان باشیم.
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دیریست که دلدار پیامی نفرستاد
ننوشت سالمی و کالمی نفرستاد
صدنامه فرستادم و آن شاه سواران

حافظپیکی نداونید و سالمی نفرستاد

مدیرکل منابع طبیعی مازندران - ســاری گفت: تمامی عرصه های 
جنگلی اســتان تاپایان ســال مالی جاری دارای سند کاداستر به نام دولت 

جمهوری اسالمی خواهند شد.
خبرنگار جام جم مازندران: ســید محســن موسوی تاکامی در 
نشســت با خبرنگاران، تثبیت مالکیت عرصه های منابع طبیعی را از جمله 
اقدامات برشــمرد و افزود: تهیه نقشــه کاداستر 116 هزار هکتار از عرصه 
های منابع طبیعی جزو برنامه بود و عالوه براین نیز 57۰ هزار هکتار مازاد 
برقرارداد جزو برنامه هاست و تهیه کاداستر 5۰۰ هزار هکتار از عرصه های 

ملی در قالب برنامه 1۰۰ روزه انجام می شود.
وی ادامه داد: عرصه های جنگلی اســتان مازندران تاپایان سال مالی 

جاری سنددار و نسبت به تهیه نقشه کاداستر اقدام می شود.
موســوی با بیان اینکه در هفته منابع طبیعی، جشن کاداستر و انفال در 
سوادکوه برگزار می شود گفت: این جشن در کشور نادر بوده و مازندران در 

این حوزه پیشتاز است.
مدیــرکل منابع طبیعی مازندران – ســاری، رفع تداخالت اراضی را از 
دیگر اقدامات بیان کرد و گفت: پرونده های زیادی در این زمینه تشــکیل 
شــده بود و با تهیه کاداســتر، اثبات مالکیت و رفــع تداخالت در اراضی 
مستثنیات انجام می شود.موســوی یادآور شد: امیدواریم در پایان برنامه 
ششم، مشــکالت در حوزه زمین را برطرف کنیم تا در آینده این مسائل را 
شاهد نباشیم.وی با اشاره به پروژه های آبخیزداری ادامه داد: امروز بحران 
آب فقط مربوط به ایران نیســت بلکه کل جهان به دلیل گرم شــدن کره 

زمین با آن مواجه هستند.

موسوی تغییرات آب و هوایی و تغییر اقلیم را از مسائل مهم پیش رو بیان 
کرد و گفت: تولید گازهای گلخانه ای از دالیل تغییرات آب و هوایی به شمار 
می رود و در کشور ما بیش از 6۰۰ میلیون تن گاز گلخانه ای تولید می شود.

وی بحران آب را از مســائل و مشکالت دیگر برشمرد و گفت: شرایط 
آب در کشور ما چندان مطلوب نیست و در استان مازندران نیز با مشکالتی 

مواجه هستیم.

۸۰۰ هزار نفر در کشور از تمامی عرصه های جنگلی مازندران سنددار می شود
اسکیزوفرنی رنج می برند

معاون توانبخشــی 
کشور  بهزیستی  سازمان 
گفت: یک درصــد افراد 
جامعه شــامل 8۰۰ هزار 
نفر از بیماری اسکیزوفرنی 

رنج می برند.
خبرنگار جام جم مازندران: حســین 
نحــوی نژاد در حاشــیه مراســم افتتاحیه خانه 
حمایتــی بیماران مزمن روانی در ســاری با بیان 
اینکه بیمــاران مزمن روانی یکی از گروه های پر 
مشــکل در جامعه هســتند اظهار داشت: غوغا و 
تالطم بســیار زیادی در درون این بیماران ایجاد 

می شود و دیگران از آن خبر ندارند.
وی افــزود: بــه دلیل اینکــه از ذات بیماری 
مزمن خبر نداریم با مســائل فراروی آن چندان 
آشــنا نیســتیم و طبق آمارهای غیررسمی ۳۰ 
درصد مردم دچار اختالالت روانی هســتند و این 
اختالالت آســایش روانی افراد را دچار مشــکل 
می کند و تنها راه ســالمت جامعه آن هستند که 

همه در این بخش کوشش کنیم.
نحوی نژاد یادآور شــد: ما نباید منتظر دست 
غیبی باشــیم که ما را نجات دهد و خود برای رقم 
زدن زندگــی بهتر برای خانواده و فرزندان تالش 
کنیم.معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کشور 
با اظهار اینکه آســیب در عــده ای از افراد جدی 
می شود و اختالالت ارتباط آنان را با واقعیت قطع 
می کند گفت: اولین برخــورد جامعه با فرد بیمار 

باید عادی سازی رفتار باشد.
وی افزود: نوع بیماری افــراد دارای بیماری 
مزمن متفاوت اســت زیرا بیمــاری روانی درگیر 

کننده است و خانواده را درگیر می کند.
وی بــا بیــان اینکه 8۰۰ هزار فــرد مبتال به 
اسکیزوفرنی در جامعه داریم که یک درصد جامعه 
را تشــکیل می دهند گفت: در مازندران سه مرکز 
بیمــاری مزمن روانی در مازنــدران افتتاح و راه 
اندازی شده است.نحوی نژاد یادآور شد: بحث ما 
در بهزیستی این است که به جای آنکه به تاریکی 
لعنت بفرستیم شــمع روشن می کنیم و ذات کار 

بهزیستی انسان دوستانه و اجتماعی است.

تن   ۲۲۰۰ تخصیــص 
شکر یارانه ای در مازندران

مدیرعامل غله و خدمات بازرگانی منطقه 
۲ گفت: دو هزار و ۲۰۰ تن شــکر با قیمت دولتی 
برای مصــارف خانوار، صنوف و صنایع اســتان 

تخصیص یافته است.
خبرنگار جام جــم مازندران: محمد 
جعفری اظهار داشت: با مصوبه ستاد تنظیم بازار 
کشــور و پیگیری های حســین زادگان استاندار 
مازندران به منظور کنترل قیمت شــکر، ۲۲۰۰ 
تن شــکر برای مصارف خانوار و صنوف و صنایع 
به مازندران اختصاص یافت و این میزان شــکر با 
قیمــت مصوب هر کیلو ۳۴ هــزار ریال از طریق 
شــبکه های توزیعی در اختیار مصرف کنندگان 

قرار می گیرد.
وی با بیان اینکه از این میزان شکر اختصاص 
داده شده هزار تن آن وارد استان شده گفت: 1۲۰۰ 
تن دیگر نیز طی روزهای آتی وارد استان خواهد 
شد و تقریبا روزانه ۲۰۰ تا ۲5۰ تن شکر تنظیم بازار 
از استان های سمنان و خراسان شمالی وارد استان 
مازندران می شود که با اولویت در فروشگاه های 

زنجیره ای و تعاونی ها توزیع خواهد شد.
جعفری با اشــاره به اینکه هیچ گونه کمبودی 
از لحاظ تأمین شــکر در مازنــدران وجود ندارد 
اظهار داشــت: با حمایت های معاون وزیر جهاد 
کشاورزی و با توجه به میزان مناسب ذخایر کشور 
نگرانی و مشــکلی در تأمین و توزیع بموقع شکر 

با قیمت مصوب در استان وجود نخواهد داشت.
وی همچنین به ســهمیه شــکر زنبورداران 
اشــاره کرد و گفت: از ۲۲۰۰ تن شکر یارانه ای با 
قیمت مصوب حدود ۳۰۰ تن جهت تغذیه زنبورها 

بین زنبورداران استان توزیع می شود.

خبر خبر

معاون جنگل اداره کل منابع طبیعی مازندران - نوشهر گفت: بیماری 
بالیت و آفت شب پره هشت هزار و 5۰۰ هکتار از شمشادستان ها را از بین 

برده است.

خبرنگار جام جم مازندران: رحمت علیزاده در نشست با خبرنگاران 
به مناســبت هفته منابع طبیعی با اشــاره به بیماری بالیت و آفت شب پره 
اظهار داشت: گرم شدن کره زمین ناشی از تغییر اقلیم است و تاکنون ملج و 
شب خوست را از دست دادیم و اکنون نوبت به شمشاد رسیده است و هشت 
هزار و 5۰۰ هکتار شمشــاد داشــتیم که پنج هزار هکتار آن را بالیت از بین 

برد و بقیه مورد هدف حمله آفت شب پره قرار گرفته است.
وی ادامه داد: تنها کاری که می توان برای شمشــاد انجام داد نگهداری 
آن برای ســال های آینده است و در این زمینه رایزنی و با ایزوله انجام شده 

است.
علیزاده گفت: برای هشت هزار و 5۰۰ هکتار از شمشادستان ها در حال 

تهیه بسته هستیم اما خروجی این بسته ها هنوز آماده نشده است.
وی با بیان اینکه احیا و توســعه جنگل ها از جمله اقدامات است گفت: تا 
سال 57 حدود ۹ هزار و ۹18 هکتار جنگلکاری شده بود وبا رشد ۴66 درصد 

به ۴6 هزار و ۲۹1 هکتار درحال حاضر رسیده است.
علیزاده یادآور شــد: همچنین تولید نهال جنگلی از سال 57 تاکنون به 
18۹ میلیون اصله رســید و تعداد پارک های جنگلــی از دو مورد در قبل از 
انقالب به 18 پارک رســید و در قبل از انقالب تفرجگاه نداشتیم که اکنون 
1۲ تفرجــگاه وجود دارد و ضریب حفاظتی در قبل از انقالب زیر پنج درصد 

بود که به 75 درصد رسید.
معاون جنگل اداره کل منابع طبیعی مازندارن - نوشهر افزود: ۳1۲ هزار 
هکتار از عرصه های منابع طبیعی جنگل است و 1۹۰ هزار هکتار در قالب 18 

قرارداد با 1۲ مجری قبل از سال ۹5 مشغول فعالیت بودند.
وی از تهیــه 5۰۰ میلیارد تومان اعتبــار برای تهیه طرح مدیریت پایدار 
جنگل هــا خبــر داد و گفت: اگر مدیریت و تدبیــر نکنیم جنگل های غرب 

مازندران ۲۰۰ سال آینده همانند وضعیت کنونی نخواهد ماند.
وی از توزیع 5۲7 هزار اصله نهال در هفته منابع طبیعی خبر داد.

بالیت و شب پره شمشادستان ها را از بین برده است


