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ایجاد ۵۹۴ شغل در بخش 
صنعتی مازندران 

خرید ۹ هزار تن گندم در استان

 طالق و اعتیاد؛ زنگ خطری جدی 
برای جامعه 

۱۱ هزار بیکار در مازندران مقرری دریافت می کنند
مدیرکل تأمین اجتماعی اســتان مازندران شمار بیکاران 

مقرری بگیر در استان را بیش از ۱۱ هزار نفر اعالم کرد.
ســاری - خبرنگار جام جم: علی اصغر محمودی 

در جمع مســئوالن و فعاالن بخش خصوصی استان اظهار 
داشــت: میزان پرداختی و هزینه کرد تأمین اجتماعی استان 
۲۴۰ میلیــارد تومان برای بیش از دو میلیون بیمه شــده در 

ماه است.
وی شــمار بیکاران در استان را ۱۱ هزار نفر اعالم کرد و 

گفت: ماهانه ۱۳ میلیارد تومان...

 هجوم ملخ به مزارع 
میاندرود

رئیس ســازمان جهاد کشــاورزی مازندران با اشاره به هجوم 
ملخ ها بــه مزارع میاندرود از اجرای طرح مبــارزه با ملخ در مزارع 

منطقه خبر داد.
ســاری - خبرنگار جام جم: دالور حیدرپور در شــورای 
برنامه ریزی اســتان بابیان اینکه برخی طرح ها باید فراشهرستانی 
دیده شــوند و اعتبار تخصیص یابد گفــت: به عنوان نمونه در حال 
حاضر مبارزه با ملخ و آفات در برخی شهرستان ها ازجمله میاندرود 

در دست اجراست و باید این طرح ها فراشهرستانی دیده شود.
حیدرپور بابیان اینکه تاکنــون 8/8 میلیارد تومان برای بخش 
کشاورزی اســتان از بودجه استانی در نظر گرفته شده است گفت: 

این درحالی  است که طرح های مستمر زیادی.. 2

 ضرورت رعایت مسائل زیست محیطی 
در شهرک صنعتی جویبار

www.jamejamonline.irwww.daneshpayam.ir

مصرف 22 میلیون لیتر 
بنزین در تعطیالت رمضان   

25 رشته صنایع دستی 
در مازندران بومی است

سهم مالیاتی به 5000 
میلیارد تومان افزایش یابد
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2ضمیمه رایگان روزنامه در استان مازندران

معاون میراث فرهنگی استان:
۲۵ رشــته صنایع دستی در مازندران بومی 

است

معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی مازندران از شناســایی حدود 
۲۵ رشته بومی و اصالت دار صنایع دستی در استان خبر داد.

ساری - خبرنگار جام جم: مهدی ایزدی در نشست با هنرمندان صنایع 
دستی استان اظهار داشت: صنایع دستی را می توان به محصوالتی که با استفاده از 
ابزار و مواد اولیه و با دست هنرمند تولید می شود، اطالق کرد و در حال حاضر ۳۰۰ 

رشته صنایع دستی در کشور شناسایی شده که 8۰ رشته در استان فعالیت دارد.
وی افزود: صنایع دســتی با توجه به شرایط آب و هوایی و بافت های فرهنگی 
و طبیعی منطقه تولید می شــود و روز جهانی صنایع دســتی فرصتی برای تجلیل 
از فعاالن این حوزه اســت و ایران اســالمی به دلیل شکوفایی صنایع دستی عضو 
اتحادیه جهانی صنایع دســتی اســت و امیدواریم بتوانیم ذره ای از  مشــکالت 

صنایع دستی را حل کنیم.
وی افزود: مازندران به دلیل شــرایط آب و هوایی، جنگل های انبوه و غیره در 
عرصه صنایع دســتی رتبه ممتاز را در کشور داشته اســت و این استان در صنایع 

چوبی، بافته های داری و دامی تولیدات خوبی دارد.
معــاون میراث فرهنگی مازندران بابیان اینکه صنایع دســتی جزیی از صنایع 
بومی و فرهنگی روستاییان به شمار می رود گفت: در شهرها نیز جوانان زیادی در 

رشته های مختلف و بومی مشغول فعالیت هستند.
ایزدی با اشــاره به فعالیت ۳۰۰ رشته صنایع دستی در استان گفت: از این تعداد 
8۰ رشته در استان فعالیت دارد و از این تعداد ۲۰ تا ۲۵ رشته بومی مازندران است 
و در حال حاضر در کنار بومگردی و میراث فرهنگی، صنایع دســتی در حال انجام 
اســت و ۲۵ رشته بومی اســتان نیازمند حمایت و صیانت است و باید توجه جدی 

به آن شود.
معاون میراث فرهنگی مازندران بابیان اینکه برخی رشــته ها در حال منسوخ 
شدن و فراموش شدن است از تشکیل کمیته برندسازی و بازاریابی خبر داد و گفت: 

امیدواریم با آموزش هنرمندان از فراموشی رشته ها جلوگیری کنیم.
وی افزود: در نمدمالی، الکتراشی، جاجیم بافی و غیره برند محسوب می شویم 
و باید محصوالت و تولیدات صنایع دستی را به معرض نمایش و فروش برسانیم.

وی با اشاره به قانون حمایت از صنعتگران، بیمه را از دغدغه ها برشمرد و گفت: 
تســهیالتی برای حمایت از هنرمندان ابالغ و مصوب شده است تا شاهد پویایی 

صنایع دستی باشیم.

مدیرعامل آب منطقه ای مازندران:
مخازن و ســدهای مازندران ۱۰۲۰ میلیون 

مترمکعب افزایش می یابد 

مدیرعامل آب منطقه ای مازندران گفت: با تکمیل طرح های سدسازی، حجم 
ذخایر سدها و مخازن آب استان هزار و ۲۰ میلیون مترمکعب افزایش می یابد.

ســاری- خبرنگار جام جم: محمد ابراهیم یخکشــی در نشســت با 
خبرنگاران، به برنامه تدوین آب اشــاره کرد و گفت: در حال حاضر ۹ درصد حجم 
آبهای سطحی ذخیره می شود و ذخیره مخازن و سدهای استان حدود ۴۰۰ میلیون 

مترمکعب است.
وی اظهار داشــت: طبق برنامه تدارک دیده شده باید میزان تنظیم و مهار آب 
را به ۴۲ درصد و هزار و 8۷۰ میلیون مترمکعب افزایش دهیم و در این راستا چهار 
ســد شامل هراز، گلورد، کسیلن البرز و سیستم انتقال آب چالوس به ظرفیت هزار 

و ۲۰ میلیون مترمکعب در دست ساخت است.
یخکشــی ادامه داد: با بهره برداری از طرح های دردســت ساخت، ۲۳ درصد 
برحجم ذخیره آب های ســطحی در استان افزوده می شود و میزان ذخیره آب از ۹ 

درصد افزایش می یابد.
وی با اشــاره به اینکه ساخت ۱۰ ســد در استان نیز در دست مطالعه قرار دارد، 
بهســازی آب بندان ها را از جمله طرح ها برشــمرد و ظرفیت آن را ۳۵۰ میلیون 
مترمکعب اعالم کرد و گفت: با اجرای طرح های بهســازی، ظرفیت آب بندان ها 

باید به ۵۵۰ میلیون مترمکعب افزایش یابد.
مدیرعامل آب منطقه ای مازندران، ادامه داد: ســدهای الســتیکی در قالب 
طرح های کوچک در دســت اجراســت و در این راستا پنج سد الستیکی در استان 

احداث می شود.
وی افزود: در بحث شبکه های آبرسانی، کاهش هدررفت آبهای سطحی هدف 
اصلی اســت و در این برنامه، توسعه شبکه های زهکشی از فعالیت های محوری 
اســت و در اســتان ۱۵ هزار هکتار زیر پوشش شــبکه های مدرن قرار دارد و افق 

برنامه ۲۰۰ هزار هکتار است.
مدیرعامل آب منطقه ای مازندران با بیان اینکه شــبکه های دردست احداث 
برای زهکشــی اراضی ۱۷۰ هزار هکتار است گفت: مازندران در زمینه آب شرب 
عقب است و ۹۰ درصد منابع آب از منابع زیرزمینی تامین می شود و در حال حاضر 
طرح جامع آب و صنعت تهیه شده است.یخکشی به تصویب طرح جامع آب اشاره 
کرد و گفت: در راستای این طرح، ساالنه یک و نیم میلیون مترمکعب آب سطحی 

وارد مدار بهره برداری قرار گرفته است.

ایجاد ۵۹۴ شغل در بخش صنعتی 
مازندران 

رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجــارت مازندران از ایجاد 
۵۹۴ فرصت شغلی طی امسال در بخش صنعت استان خبر داد.

ســاری - خبرنگار جام جم: محمد محمــد پور اظهار 
داشــت: سال گذشــته با وجود تمامی مشــکالت هفت هزار و 
۵۰۰ فرصت شــغلی توســط بخش صنعت در اســتان ایجاد وبا 
برنامه ریزی های انجام شــده طی امسال نیز ۵۹۴ موقعیت شغلی 

به ظرفیت اشتغال مازندران افزوده شده است.
رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران با اشاره به 
تداوم برگزاری جلســات کارگروه تســهیل و رفع موانع تولید در 
اســتان اعالم کرد: پیگیری مشکالت واحدهای صنعتی و حل و 
رفع مشــکالت موجود به صورت منظم در دستور کار قرار داشته 
و با بازدیدهــای میدانی که به صورت هفتگی و با حضور مدیران 
دســتگاه های اجرایی از این واحدها می شود شاهد حل بسیاری 
از این مشکالت بوده ایم.وی پیش بینی کرد: امسال شاهد تداوم 

نقش آفرینی حوزه صنعت استان در ایجاد اشتغال خواهیم بود.

۱۱ هزار بیکار در مازندران مقرری 
دریافت می کنند

مدیــرکل تأمین اجتماعی اســتان مازندران شــمار بیکاران 
مقرری بگیر در استان را بیش از ۱۱ هزار نفر اعالم کرد.

ساری - خبرنگار جام جم: علی اصغر محمودی در جمع 
مســئوالن و فعاالن بخش خصوصی استان اظهار داشت: میزان 
پرداختی و هزینه کرد تأمین اجتماعی استان ۲۴۰ میلیارد تومان 

برای بیش از دو میلیون بیمه شده در ماه است.
وی شــمار بیکاران در استان را ۱۱ هزار نفر اعالم کرد و گفت: 

ماهانه ۱۳ میلیارد تومان مقرری بیکاری پرداخت می کنیم.
وی با عنوان اینکه در اســتان تعامل مطلوبی بین این دستگاه 
و ســایر بخش ها وجود دارد گفت: متاسفانه روند تعامل بین این 
دســتگاه و شــهرداری در زمینه بدهی تأمین اجتماعی مطلوب 
نیست.مهدی عبوری شهردار ساری میزان بدهی تأمین اجتماعی 
به شــهرداری ســاری را هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال اعالم کرد و با 
اشاره به تعامل با تأمین اجتماعی استان اظهار داشت: شهرداری 
بدهــی خود اظهاری به تأمین اجتماعی و مالیات دارد اما از برخی 
نهادها و ادارات طلبکار هســتیم.وی با اشاره به پیگیری ها برای 
تهاتر بدهی به تأمیــن اجتماعی و مالیات افزود: تأمین اجتماعی 
طبق رای ماده ۱۰۰ و تجدیدنظر ۱۲۰ میلیارد تومان به شهرداری 
ساری بدهی دارد.علی اصغر یوســف نژاد نماینده مردم ساری و 
میانــدرود در مجلس به قانون بودجه امســال مبنی بر تهاتر بین 
نهادهای مختلف اشــاره کرد و گفت: باید از ظرفیت تهاتر برای 

پرداخت بدهی های ادارات استفاده شود.

معاون استاندار:
مازندران  اســتانداری   بودجــه 

واقعی سازی شود

معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری مازندران، واقعی 
سازی بودجه هزینه ای استانداری را ضروری برشمرد.

ســاری - خبرنگار جام جم: حســن خیریــان پور در 
جلسه شــورای برنامه ریزی با اشــاره به فعالیت ۲۲ فرمانداری 
و ۵۶ بخشــداری زیرمجموعه اســتانداری، واقعی سازی بودجه 
اســتانداری را امری الزم برشمرد و گفت: بودجه مصوب و در نظر 

گرفته شده پاسخگوی نیازها نیست.
وی اظهار داشت: ۲۲ فرمانداری و ۵۶ بخشداری زیرمجموعه 
اســتانداری فعالیت و اســتانداری مســئولیت عام و عمومی در 
برابر مسائل اســتان دارد ازاین رو با هزینه های اجتناب ناپذیری 
روبه روســت.خیریان پــور با عنوان اینکــه ۲۷۱ حکم مدیریتی 
از ســوی استانداری صادرشده اســت گفت:با توجه به گستره و 
حساســیت کار، موقعیت و جایگاه اســتانداری نسبت به واقعی 
ســازی بودجه هزینه ای استانداری اقدام شود زیرا بودجه مصوب 

پاسخگوی نیازها نیست.

مصرف 22 میلیون لیتر بنزین در تعطیالت رمضان   
مدیــر شــرکت ملــی پخــش 
فرآورده هــای نفتی منطقه ســاری 
گفت: در ایام تعطیالت به مناســبت 
ارتحال امام راحل و شــهادت حضرت 
علــی )ع( با توزیع مناســب و بموقع 
سوخت در سطح پمپ بنزینها ، استان 

مازندران دغدغه سوخت نداشت.
بــه گــزارش روابــط عمومــی ، 
حســینعلی طالبــی به مقایســه آمار 
مصــرف فرآورده های نفتی در منطقه 
ســاری پرداخت و گفت : درتعطیالت 
ارتحال امام راحل و شــهادت حضرت 
علــی )ع( از ۱۴ تا ۱8 خرداد۹۷ میزان 
توزیــع بنزین در ســطح جایگاههای 
منطقــه ســاری حــدود ۱۶ میلیون 

لیتربوده است .
وی افــزود : با مقایســه این مقدار 
نســبت به مصرف مدت مشابه سال 
قبل در منطقه ساری ، 8 درصد افزایش 

مصرف بنزین مشاهده می شود .

طالبی اظهار داشت : از مورخه ۱۴ تا 
۱8 خــرداد ۹۷ مقدار تقریبی ۶ میلیون 
لیتر بنزین از انبار نفت ساری به مناطق 
چالوس ، مشــهد ، ســبزوار و گلستان 

ارسال شد .
وی خاطرنشــان کرد : بیش از۱۳ 
میلیون لیتر نفتــگاز از مبدا انبار نفت 
ســاری به مقصــد مناطق ســاری ، 

چالوس ، گلستان و شیروان ارسال شد 
که حدود ۶ میلیون لیتر آن در مجاری 
عرضــه فرآورده های نفتــی منطقه 

ساری توزیع شد .
طالبی ادامه داد : در این مدت حدود 
۶۳۰ هزارلیترنفت سفید نیز در منطقه 

ساری توزیع شد .
طالبی افزود : واحد های بازرســی ، 

نظارتی وعملیاتی شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی منطقه ساری برای 
جلــب رضایت مندی شــهروندان و 
مســافرین درایام تعطیالت شهادت 
حضرت علی  ) ع ( وارتحال امام راحل 
۲۴ ســاعته انجام وظیفه می کردند و 
به صورت محســوس و نا محسوس 
امر سوخت رســانی و نحوه توزیع در 
مجاری عرضه سوخت را نظارت کرده 
تا مشــکلی برای مســافران به وجود 

نیاید . 
   طالبی تاکید کرد : درایام تعطیالت 
ارتحال امام راحل و شــهادت حضرت 
علی  ) ع (  امســال کــه منتهی به آخر 
هفتــه بود و روز جمعه نیز به آن افزوده 
شــد تدابیر ویژه ای از ســوی منطقه 
ساری نسبت به ذخیره سازی و پخش 
و عرضه فرآورده های سوختی صورت 
گرفت و خدمات رســانی در این ایام به 

صورت شبانه روزی انجام شد .

اخباراخبار کوتاه

معــاون هماهنگــی امــور عمرانی اســتانداری 
مازندران خواهان توجه به مباحث و کارهای محتوایی 

و آثار فاخر در پارک موزه دفاع مقدس استان شد.

ســاری - خبرنگار جام جم: علی نبیان در 
جلســه هیات امنا و شورای هماهنگی حفظ آثار و نشر 
ارزش های دفاع مقدس مازندران با اشاره به افتتاح فاز 
اول پارک موزه دفاع مقدس اســتان بر لزوم کارکردن 
در حــوزه محتوایی در فــاز یک آن تأکید کرد و گفت: 
تالش ها برای تکمیــل فاز دوم پارک موزه باید ادامه 

یابد.
وی بابیــان اینکه منابع اعتباری خوبی برای پارک 
موزه دفاع مقدس در نظر گرفته شــده اســت گفت: 
دستگاه های اجرایی از منابع مالی پژوهشی می توانند 
بــرای حوزه دفاع مقدس و پارک موزه اســتان اعتبار 

تخصیص دهند.
نبیان خواســتار همکاری و تعامل دســتگاه های 
مختلــف بــرای نمایــش و معرفی دســتاوردهای 

ارزش های دوران دفاع مقدس در پارک موزه شــد و 
گفت: اگر اقدامات ارزشمند دفاع مقدس را در معرض 

دید مردم قرار ندهیم، موفق نخواهیم شد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مازندران 
به بازدیــد از مناطق زلزله زده کرمانشــاه و بازدید از 
یادمان سرلشکر خلبان شهید شیرودی در این استان 
اشــاره کرد و گفت: این نشان می دهد که مازندران در 
دوران دفاع مقدس تالش ها و مجاهدت های بسیاری 

انجام داده است.
وی با عنوان اینکه مازندران در مسیر طریق الرضا 
)ع( واقع شــده است، خواستار تکمیل پارک موزه دفاع 
مقدس شــد و گفــت: پارک موزه پــس از تکمیل به 
شهرداری ساری واگذار می شود تا در حفظ و حراست 

آن اهتمام شود.

رئیس ســازمان جهاد کشاورزی 
مازندران با اشــاره به هجوم ملخ ها به 
مــزارع میاندرود از اجرای طرح مبارزه 

با ملخ در مزارع منطقه خبر داد.
ساری - خبرنگار جام جم: 
دالور حیدرپور در شورای برنامه ریزی 
استان بابیان اینکه برخی طرح ها باید 
فراشهرســتانی دیده شــوند و اعتبار 
تخصیص یابــد گفت: به عنوان نمونه 
در حــال حاضر مبارزه با ملخ و آفات در 
برخی شهرســتان ها ازجمله میاندرود 
در دست اجراســت و باید این طرح ها 

فراشهرستانی دیده شود.
حیدرپور بابیان اینکه تاکنون 8/8 
میلیارد تومان برای بخش کشاورزی 
اســتان از بودجــه اســتانی در نظر 
گرفته شده اســت گفت: این درحالی  
اســت که طرح های مستمر زیادی در 

بخش کشاورزی در دست اجراست.
وی با اشاره به کاهش ۵۰ درصدی 
بودجه بخش کشــاورزی از اعتبارات 
اســتانی یادآور شد: ظرفیت مازندران 
در حوزه کشــاورزی با سایر استان ها 
متفاوت اســت و ۲۲ درصد اشتغال و 
۲8 درصــد تولید ناخالص ملی مربوط 

به بخش کشاورزی است.
حیــدر پــور توجه بــه طرح های 
فراشهرستانی شامل حفظ و نباتات را 
امری مهم برشــمرد و گفت: به عنوان 
نمونه در حال حاضــر مبارزه با ملخ و 
آفات در برخی شهرســتان ها ازجمله 
میاندرود در دست اجراست و باید این 

طرح ها فراشهرستانی دیده شود.

 کاهش ۳۰ درصدی شــیوع ���
ویروس آنفلوانزا در مازندران

ســید حســن رضوانی مدیرکل 

دامپزشکی مازندران نیز گفت: نسبت 
به ســال ۹۵ حدود ۳۰ درصد شــیوع 
بیماری هایی نظیر آنفلوانزا کمتر بوده 
است زیرا کنترل و مبارزه شدیدتری در 

این حوزه صورت گرفته است. 
وی گفت: بــرای مقابله با بیماری 
تب کریمه کنگو بیش از ۴۰۰ میلیون 
تومــان از محل تملک دارایی ســم 
خریداری شــده اســت.مفید غالمی 
مدیــرکل برنامه وبودجه مازندران نیز 
شمار کارکنان دستگاه های اجرایی را 
بیش از ۱۱ هــزار و ۴۶ نفر اعالم کرد 

و گفت: تعداد خودروهای فعال دولتی 
هزار و ۲۲۲ خودرو دســتگاه است که 
سیاســت دولت واگذاری آنان خواهد 

بود.

 عدم تناســب بین اعتبارات ���
عمرانی و هزینه ای

وی با عنوان اینکه در بخش اعتبار 
هزینه ای در ســال گذشته ۶۱ میلیارد 
تومان کسری داشتیم گفت: ۵۴ درصد 
اعتبارات هزینه ای ســال قبل مربوط 
به جبــران معوقات حقوق و مزایا بوده 
اســت، هرچند در ســرجمع اعتبارات 
هزینه ای استان ها دارای رشد بوده ایم 
اما درصد ســهم بری بیش از ۵ درصد 
است و نسبت بین اعتبارات عمرانی و 

هزینه ای مناسب نیست.
غالمی یادآور شــد: مازندران جزو 
پنج اســتان فعال در حــوزه عملکرد 
است و باید از هزینه های غیرضروری 
جلوگیری کــرد.وی ســرانه رفاهی 
کارکنــان را ۷۵۰ هزار تومان برای هر 
نفر اعالم کرد و گفت: ســرانه هزینه 
مصرفی در ســال نیز ۲۲۰ هزار تومان 

به ازای هر نفر است.

جهــاد  مدیریــت  سرپرســت 
کشاورزی ســاری بر لزوم همکاری 
و مشــارکت همه جانبه بهره برداران 
بــرای احداث باغ در اراضی شــیبدار 

تاکید کرد. 
ســاری- خبرنگار جام جم: 
رضــا پورفالح با اشــاره بــه  اهمیت 
احــداث باغ ســیاه ریشــه در اراضی 
شــیبدار، اظهار کرد: حفظ منابع آب و 
خاک و جلوگیری از هدر رفت آب های 
ســطحی و هدایت و استفاده بهینه از 
روان آب هــای ناشــی از بارش های 
فصلی، جلوگیری از فرســایش خاک 
با توجه به پوشــش نامناسب گیاهی و 
شیب زمین، ورود عرصه های کم بازده 

به چرخه تولید برای افزایش بهره وری 
با هدف جلوگیری از مهاجرت با ایجاد 
اشــتغال پایدار و ارتقــاء حداقل ۳ تا ۴ 
برابری درآمد کشاورزان از مهم ترین 
اهــداف اجرای طرح احــداث باغ در 

اراضی شیبدار است.
وی درباره رعایــت نکات فنی در 
اجــرای بهتر این طــرح، گفت: نحوه 
اصولی کاشت و کوددهی و ضدعفونی 
نهال هــای خریــداری شــده قبل از 
کاشت، سرزنی نهال های کاشته شده 
و انجام آبیاری بعد از کاشت نهال است 
کــه باید برای اجــرای بهتر این طرح 
رعایت شود.سرپرست مدیریت جهاد 
کشاورزی شهرســتان ساری به لزوم 

همکاری و مشارکت همه جانبه بهره 
برداران در احــداث و مراحل مختلف 
اجرای طرح های تعریف شــده، تاکید 
و خاطر نشــان کرد: همــکاری همه 
جانبــه باغداران با نماینــده باغداران 

در طرح احداث باغ در اراضی شــیبدار 
برای پیشبرد سریعتر عملیات اجرایی 
و پیگیــری مجوز بهره بــرداری آب 
از مدیریــت منابــع امور آب توســط 

نمایندگان روستا توجه شود.

معاون استاندار تاکید کرد؛

ضرورت توجه به امور محتوایی در پارک موزه مازندران

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران اعالم کرد؛

هجوم ملخ به مزارع میاندرود

لزوم مشارکت بهره برداران برای احداث باغ در اراضی شیبدار 
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 ضرورت رعایت مســائل زیست محیطی 
در شهرک صنعتی جویبار

فرماندار جویبار بر رعایت مســاله زیست محیطی در شهرک صنعتی جویبار 
توســط اداره محیط زیست و مدیران شــهرک صنعتی تأکید کرد و گفت: حریم 

شهری در شهرک صنعتی جویبار رعایت نشده است.
جویبار - خبرنگار جام جم: رجبعلی وهابی در جلسه کارگروه اشتغال در 
فرمانداری جویبار با اعالم اینکه نباید کسانی که درگذشته زمین های خود را به 
احداث شــهرک صنعتی کوهی خیل شهرستان واگذار کردند ، متأسف واگذاری 
این زمین ها باشــند ، گفت: مدنظر براین است که واحدهایی در شهرک صنعتی 
مســتقر شوند که برای منطقه مفید بوده و در راســتای ایجاد اشتغال نیروهای 

منطقه گام بردارند.
وی بابیــان اینکــه اولویت اســتخدام درواحدهای صنعتــی باید نیروهای 
بومی منطقه باشــد، افزود: اداره کار شهرســتان در این زمینه بیشــتر ورود کند 
 و شــهرک صنعتی جویبار نیز باید تمام مشــکالت جانبی شــهرک را برطرف

 کند.
رئیس شــورای شــهر کوهی خیل با اشــاره به اینکه  طبــق مصوبه های 
زیست محیطی ، واحدهای صنعتی باید ۵۰۰ متر  از فضای شهری فاصله داشته 
باشــند، گفت: در شهرک صنعتی کوهی خیل ایجاد فضای سبز و فاصله قانونی 

با حریم شهری رعایت نشده است.
قاســمی بابیان اینکه با راه اندازی این واحدهای صنعتی اشتغالی برای اهالی 
شــهر کوهی خیل نشــده، افزود: مشکل دیگر شــهرک صنعتی مسدود شدن 
راههای کشاورزان منطقه بوده است و شهرک صنعتی ادعا داردکه جاده هایش 
 اختصاصی است درحالی که کشاورزان منطقه نباید از عبور صدساله خود محروم 

شوند.
وی بیان کرد: شورای شهر کوهی خیل در دوره قبل و دوره حاضر بر رعایت 
قانونی محدوده شــهری توسط شهرک صنعتی تأکید کرده و واحدهای صنعتی 

نسبت به رعایت این حریم اقدام کنند.

مدیرکل میراث فرهنگی مازندران:
آمــوزش و بازاریابی بــرای اعتالی صنایع 

دستی مهم است

مدیرکل میراث فرهنگی مازندران، آموزش، برندسازی و فرهنگ سازی و بازار 
فروش را برای اعتالی هنر صنایع دستی امری مهم برشمرد.

ســاری- خبرنگار جام جم: ســیف اهلل فرزانه در نشســت با هنرمندان 
صنایع دســتی در استان با گرامیداشت روز جهانی صنایع دستی خواهان شناسایی 
مطالبات هنرمندان این رشــته شد و اظهار داشــت: برخی هنرمندان دارای برند 
جهانی صنایع دســتی را نمی شناســیم ازاین رو باید هنرمندان را در جامعه معرفی 

کنیم.
وی اعتالی صنایع دســتی را هدف اصلی بیان کرد و گفت: بعد از کشــاورزی، 
صنایع دستی حرف اول را در استان مازندران می زند و باید سوغات شمال و استان 

دربسته گردشگری قرار گیرد.
وی بابیان اینکه خرید صنایع دســتی و محصوالت گردشگری سبب اشتغال 
پایدار و بازگشت سرمایه می شود عنوان کرد: همه شعار اشتغال پایدار را می دهیم 

اما بدانیم که به دلیل نبود آموزش در یک رقابت نابرابر قرارگرفته ایم.
فرزانه اظهار داشــت: زمانی محصوالت صنایع دســتی مــا می توانند در بازار 
نابرابر بــا محصوالت خارجی رقابت کنند که آموزش هــا و حمایت های الزم را 

به عمل آوریم.
وی پراکندگی هنرمندان و نبود بازارچه های صنایع دستی را از مشکالت عنوان 
کرد و گفت: بیمه اصالت و مهر اصالت از دیگر مسائلی است و برای احیای هنرهای 
صنایع دســتی متروکه باید آموزش را ســرلوحه کار قــرار دهیم و در این صورت 

می توان بازاریابی و فروش را مدنظر قرارداد.
مدیــرکل میــراث فرهنگی مازنــدران تأکید کرد: بــرای بازاریابی و فروش 
صنایع دســتی نیازمند بسترســازی و فرهنگ سازی هســتیم و اگر می خواهیم 
 اشــتغال پایدار را به اثبات برسانیم باید به حوزه زیرساختی در صنایع دستی توجه 

کنیم.
فرزانه با عنوان اینکه صنایع دســتی نیازمند نگاه نو و جدید اســت و باید آن را 
دریابیم گفت: تأمین مواد اولیه از دغدغه های فراروی اســت ولی نباید آموزش و 

کارهای زیربنایی در صنایع دستی رها شود.
وی از مســئوالن ادارات میراث فرهنگی خواست تا هنرمندان را تکریم کنند و 
ادامه داد: باید توجه جدی به دغدغه های هنرمندان صنایع دســتی صورت گیرد و 
اگر قرار است صنایع دستی جایگاه دوم بعد از کشاورزی داشته باشند به هنرمندان 

رسیدگی و توجه شود.

کسب رتبه ۵۵ دانشگاه نوشیروانی 
بابل بین دانشگاه های جوان جهان

دانشــگاه صنعتی نوشــیروانی بابــل رتبــه ۵۵ را در میان 
دانشگاه های جوان برتر جهان کسب کرده است.

ســاری - خبرنگار جام جم: پایــگاه رتبه بندی تایمز 
برای هفتمین ســال متوالی فهرســتی از برترین دانشگاه های 
جوان دنیا با قدمتی کمتر از ۵۰ ســال را منتشــر کــرد و در این 
فهرســت، دانشگاه صنعتی نوشــیروانی بابل که برای نخستین 
بار در این نظام رتبه بندی شــرکت کرده اســت، موفق به کسب 
برترین دانشــگاه جوان کشــور و همچنین کسب رتبه ۵۵ میان 
دانشگاه های جوان دنیا شده است. این دانشگاه توانسته بعد از دو 
دانشگاه کوچ و ســابانچی ترکیه، مقام سوم دانشگاه جوان را در 

بین کشورهای منطقه و اسالمی از آن خود کند.
دانشگاه صنعتی نوشــیروانی بابل پیش ازاین نیز در فهرست 
منتشرشــده برترین دانشگاه جهان در رتبه بندی جهانی تایمز در 
ســال ۲۰۱8 به عنوان برترین دانشــگاه کشور در این رتبه بندی 

معرفی گردیده است.
 تایمز در ســال ۲۰۱8 در رتبه بندی دانشگاه های جوان، تعداد 
دانشــگاه های موردبررسی خود را از ۲۰۰ دانشگاه در سال ۲۰۱۷ 
به ۲۵۰ دانشــگاه در ســال ۲۰۱8 افزایش داده و ســهم ایران از 
دانشــگاه های جوان و برتر دنیا شــامل سه دانشــگاه صنعتی 
نوشــیروانی بابل، دانشــگاه صنعتی اصفهان و دانشگاه گیالن 
اســت که به ترتیب رتبه هــای ۵۵، ۱۵۰-۱۰۱ و ۲۵۰-۲۰۱ را 
کســب کرده اند.رتبه بندی تایمز یکی از مشهورترین نظام های 
رتبه بندی بین المللی اســت که هرساله دانشگاه های برتر دنیا را 
بر اساس ۱۳ شــاخص عملکردی در قالب ۵ معیار کلی آموزش، 
پژوهش، اســتنادات، درآمد صنعتی و وجهــه بین المللی جهت 
انجام مقایســه های جامع و متوازن مورد ارزیابی و رتبه بندی قرار 
می دهد.در ارزیابی دانشگاه های جوان، جهت انجام بررسی های 
مطلوب تر، به شــاخص های نظرسنجی شهرت دانشگاهی وزن 

کمتری اختصاص داده شده است. 
همچنین در رتبه بندی تایمز از ســه منبع اطالعاتی شــامل 
اطالعات حاصل از نظرســنجی ها، اطالعات ارائه شده از سوی 
دانشگاه ها و اطالعات پژوهشــی دانشگاه ها در پایگاه استنادی 
اسکوپوس جهت محاســبه شاخص ها و نمرات بهره گرفته شده 

است.
دکتــر مصطفی رحیم نژاد رئیس دفتــر همکاری های علمی 
و بین المللی، ضمن تبریک به مناســبت این موفقیت چشــمگیر 
به تمامی اســاتید، کارمندان دانشــگاه صنعتی نوشیروانی بابل، 
این جایــگاه ارزنده را نتیجه تالش های بی شــائبه تمامی اهل 
علم و دانش این دانشــگاه دانســت و خاطرنشان کرد: می توان 
بــا برنامه ریزی های هدفمند  در جهت بین المللی ســازی هرچه 

بیشتر این دانشگاه قدم برداشت.

 ۴۳۲ طرح آبرســانی روســتایی
 در مازندران نیمه تمام است

مدیرعامل آب و فاضالب روستایی مازندران شمار طرح های 
نیمه تمام آبرسانی روستایی را ۴۳۲ طرح اعالم کرد.

ســاری - خبرنگار جام جم: مجید عبدالهی در نشست 
بررسی طرح های جامع آب استان در استانداری بابیان اینکه ۲۵۲ 
طرح نیمه تمام در ســال ۹۲ وجود داشته است ، افزود: از این تعداد 
طرح ۱۶۰ طرح در سال ۹۵ به بهره برداری رسیده است و در حال 

حاضر نیز ۴۳۲ طرح نیمه تمام وجود دارد.
وی با بیان اینکه ۲۳۱ روســتا از آب شــرب در دو سال گذشته 
بهره مند شــدند به خشکسالی در ۱۵ سال اخیر اشاره کرد و گفت: 
در حال حاضر سطح آب زیرزمینی در استان از ۱۲ لیتر به هفت لیتر 

و چشمه ها از سه لیتر به۱/۵ لیتر کاهش پیداکرده است.
وی بابیان اینکه امروزه بیشــتر بارش ها به صورت ســیالبی 
اســت، افزود: هم اســتانی ها باید بدانند که کمبود آب سراسری 

است و استان مازندران نیز با این مشکل مواجه است.
عبدالهی شاخص بهره مندی آب شرب را در استان ۶8/۷۲ در 
ســال ۹۲ دانســت و ادامه داد: در حال حاضر شاخص بهره مندی 

آب شرب به ۷۵/۹۶ درصد رسیده است.
وی به وضعیت تأسیســات آب روستایی اشاره کرد و گفت: در 
روستاهای اســتان ۵۷۵ حلقه چاه، ۱۴۰۳ دهنه چشمه، ۱۵۰۱۳ 
شبکه توزیع آب، ۳۷۱ ایستگاه پمپاژ آب در مدار، هفت آزمایشگاه 
میکروبی،۶ آزمایشــگاه فیزیکی شیمیایی و یک آزمایشگاه سیار 
وجــود دارد.وی به هزینه ۱۵۰۰ تومانی برای تصفیه آب شــرب 
برای آب و فاضالب روستایی اشاره کرد و گفت: برای هر لیتر آب 

۱ ریال دریافت می شود که بسیار اندک است.

خرید ۹ هزار تن گندم در استان
مدیرعامل شــرکت غله و خدمات 
بازرگانــی منطقه ۲ گفــت: از ابتدای 
فصل خرید تضمینی گندم، تاکنون ۹ 
هزار و ۱۲۳ تن گنــدم به ارزش ۱۲۴ 
میلیارد و ۴۶ میلیون ریال از کشاورزان 

خریداری شده است.
ساری - خبرنگار جام جم: 
ســید محمد جعفری با اشاره به خرید 
۹ هزار تن گندم از گندمکاران اســتان 
مازندران اظهار داشت: با پیگیری های 
به عمل آمــده تاکنون ۴ میلیارد و ۲۶۴ 
میلیون ریــال از مطالبات گندمکاران 
استان مازندران از طریق سامانه خرید 

تضمینی بانک عامل پرداخت شد.
جعفری تأکید کــرد: گندمکارانی 

که در سامانه جامع پهنه بندی سازمان 
جهاد کشاورزی ثبت نام نکردند هرچه 
زودتر با مراجعه به جهاد کشــاورزی 

شهرستان ها نسبت به ثبت سطح زیر 
کشت گندم خود در سامانه نظام نوین 
ترویج اقدام کنند و امســال هیچ خرید 

تضمینی گندم از کشــاورزانی که در 
سامانه مذکور ثبت نام نکرده اند انجام 

نخواهد شد.
مدیرعامل شــرکت غله و خدمات 
بازرگانــی منطقه ۲ گفت: بر اســاس 
پیش بینی ها انتظار می رود ۱۰۰ هزار 
تن گندم مازاد بر مصرف از کشاورزان 

مازندرانی خریداری شود.
جعفــری به نرخ خریــد تضمینی 
گندم اشــاره کرد و گفت: قیمت پایه 
خریــد تضمینی هــر کیلوگرم گندم 
در ســال زراعــی جاری بر اســاس 
۲ درصد افــت غیرمفیــد و ۴ درصد 
 افت مفید ۱۳ هزار ریال تعیین شــده 

است.

اخبارخبر

معاون سیاســی امنیتی اســتاندار مازندران گفت: 
طــالق و اعتیاد زنــگ خطری جدی بــرای جامعه 
محسوب می شود و باید تدبیری در این راستا اندیشیده 

شود.
نکا - خبرنگار جام جم: احمد حسین زادگان 
در مراســم معارفه و تکریم فرماندار نکا افزود: تالش 
برای خدمت رســانی به مردم یکی از وظایف مهمی 
اســت که باید در دســتور کار همه مسئوالن باشد و 
فرمانداران با استفاده از تعامل همه جانبه در این بخش 

تالش کنند.

وی بیان کــرد: فرمانداران برای توســعه در امور 
برنامه محور وارد شــوند و از روزمرگی خارج شــده و 

شادابی و سرزندگی را به جامعه تزریق کنند.
معاون استاندار مازندران با اعالم اینکه مشکالت 
اجتماعی و اقتصادی اکنون دامنگیر جامعه است و باید 
در این بخش تالش شــود؛ یادآور شد: رفع مشکالت 
اجتماعی و معضالت طالق و اعتیاد از مســائل مهمی 
اســت که باید بــا برنامه ریزی مــدون در این بخش 

وارد شویم.
حسین زادگان گفت: تالش های فراوانی در طول 
ســال های مختلف در این بخش انجام شــده است 
اما همچنان مشــکل داریــم و معضل اعتیاد و طالق 
زنگ خطری جدی برای ماســت که باید این آسیب ها 
کاهــش یابد.وی با تاکید بر تکریم ارباب رجوع افزود: 
مسئولیت های ما در هر بخش و در هر سمتی، فرصتی 
است تاخدمات مناسب به مردم ارائه کنیم و مدیران و 
مسئوالن با دقت نظر بیشتری در این بخش وارد شوند 
چرا که عملکردهای آنان در این بخش رصد می شود.

معاون سیاسی امنیتی استانداری مازندران گفت: 

نظارت محسوس و نامحســوس بر عملکرد مدیران 
در مازنــدران انجام می شــود و در این بخش کمیته 
صیانت از حقوق شــهروندی با ریاست مدیر کل امور 
 اجتماعی اســتانداری مازندران در حال شکل گیری 
است.وی همچنین واگذاری برخی از مسئولیت ها به 
بانوان، به عنوان نیمی از جمعیت جامعه را از مســائل 
مهمی دانست که باید در دستور کار باشد و گفت: باید 
نقــش بانوان در جامعه ارتقا یابد چــرا که با واگذاری 
مســئولیت ها دریافتیم که در برخــی حوزه هابانوان،  

دقیق تر، قوی تر و سالم تر حاضر شدند.
حســین زادگان گفــت: برنامه محوری و مشــی 
اعتدالی باید در دستور کار مدیران باشد و براساس مشی 
اعتدالی، وفاق و همدلی حرکت شــود و فرمانداران از 
سالیق مختلف سیاسی و اجتماعی برای پیشبرد امور 

و توسعه استفاده کرده و بهره مند شوند.
در این مراســم با تقدیــر از جعفر احمدی فرماندار 
سابق نکا که غایب این مراسم بود، عبدالجواد توحیدی 
مقــدم به عنوان فرماندار جدید نکا با حکم اســتاندار 

مازندران معرفی شد.

اســتاندار مازندران گفــت: برای 
توســعه و رونــق اقتصــادی باید از 
هزینه هــای جاری بکاهیم و ســهم 
دریافتــی مالیاتی در اســتان را به پنج 

هزار میلیارد تومان برسانیم.
ساری - خبرنگار جام جم: 
محمد اســالمی در جلســه شورای 
برنامه ریزی خواهان توجه به مدیریت 
مصرف منابع ازجمله برق و آب شــد 
و گفــت: امــروز هزینه هــای جاری 
در کشــور بســیار زیاد اســت و باید 
هزینه های غیرضروری را کم کنیم و 
در این راستا باید سهم دریافت مالیاتی 
را در استان به پنج هزار میلیارد تومان 

برسانیم.
وی بابیان اینکه رشد اقتصادی در 
استان باید محقق شــود گفت: رونق 
تولیــد را با کمک مردم باید توســعه 
دهیــم و برای مقابله با بحران بیکاری 
کسب وکارهای نوین باید توسعه داده 

شود.

اســتاندار مازنــدران بابیان اینکه 
برخی از مناطق اســتان از پوشــش 
کامل دیجیتالی صداوســیما محروم 
هســتند خواســتار تأمین اعتبار الزم 
برای اجرای طــرح دیجیتالی کردن 
برنامه های صداوســیما و پوشش آن 

در تمامی مناطق استان شد.

وی از دستگاه های اجرایی خواست 
تــا قانون برنامــه بودجه امســال را 
که مملــو از فرصت اســت پیگیری 
و طرح های مدنظر را در اســتان اجرا 
کنند. وی گفت: نباید خود را در جدول 
محدود بودجــه ای حبس کنیم و باید 
 بــه ســراغ آیتم هــای مختلف پیش 

برویم.
اســالمی یادآور شــد: در برنامه 
بودجــه فرصت همه جانبــه ای برای 
توســعه اســتان وجــود دارد و باید 
 از ظرفیــت بخــش بودجــه ای بهره 

برد.
اســتاندار مازنــدران با اشــاره به 
کاهش بودجه امســال از مســئوالن 
دســتگاه های مختلــف خواســت تا 
درزمینــه جذب منابــع از بخش های 

مختلف اقدام کنند.
وی مصوبه اعتبار هزینه ای ســال 
قبل در اســتان را ۴۹8 میلیارد تومان 
اعالم کرد و گفت: خزانه ۵۹۹ میلیارد 
تومان اعتبار به اســتان پرداخت کرده 
و میزان دریافتی از خزانه رشــد یافته 
اســت. وی با تأکیــد براینکه کنترل 
بیشــتری برای مقابله بــا بیماری ها 
شــد و گفت: خوشبختانه شیوع برخی 
بیماری هــا نظیر آنفلوآنزا در اســتان 

امسال کمتر بوده است.  

دبیر هفتمین جشــنواره مطبوعــات مازندران از 
ارسال ۴۵۰ اثر توسط خبرنگاران استان برای شرکت 

در این دوره جشنواره خبر داد.
ســاری - خبرنگار جام جم: علی یوسفی در 
گفت وگو با خبرنگاران با اشــاره به ارسال ۴۵۰ اثر به 
جشــنواره مطبوعات استان از آغاز بررسی آثار ارسالی 
هفتمین جشنواره مطبوعات مازندران خبر داد و گفت: 
آثار فرستاده شــده به دبیرخانه جشنواره هفتم به دقت 
بررسی و در صورت دارابودن تمامی آیتم های مقررات 
جشنواره و آثار مرتبط با موضوعات جشنواره تأیید و در 

صورت داشتن نقص برگشت و در صورت غیر مرتبط 
بودن با جشنواره رد خواهد شد.

وی با تأکید بر اینکه شــرکت کنندگان به کاربری 
خود در ســامانه جامع جشــنواره مطبوعات مراجعه 
کنند، بیان داشــت: ارســال فایل متنی در قالب ورد یا 
پی دی اف همراه با لینک اثر ضروری اســت و چنانچه 
این دو موضوع رعایت نشود، اثر ارسالی به علت نقص 

برگشت داده می شود.
دبیــر هفتمین جشــنواره مطبوعــات مازندران 
خاطرنشــان کــرد: در بررســی آثــار برخــی از 

شرکت کنندگان، اثر ارســالی فاقد نام صاحب اثر بود 
که در این شرایط متقاضی باید نامه تأیید مدیرمسئول 
 همــراه با مهر رســانه موردنظــر را نیــز بارگزاری 

کنند.
یوســفی با اشــاره به استقبال چشــمگیر فعاالن 
رســانه ای مازندران در این جشنواره اظهار کرد: با رفع 
مشکالت دوره های گذشته شــرایط شرکت تمامی 
همکاران رسانه ای در بخش های مختلف فراهم شده 
است و اصحاب رسانه اســتان تا پایان خرداد فرصت 

ارسال آثار را دارند.

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی مازندران 
از کشف هفت تن کود شیمیایی قاچاق از یک دستگاه 

خودرو در شهرستان بهشهر خبر داد. 
ســاری - خبرنــگار جام جم :ســرهنگ ذبیح اهلل 
پهلوانی اظهار داشت:در اجرای طرح تشدید مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز و در راستای تحقق شعار سال )حمایت 
از کاالی ایرانــی ( و برخــورد با پدیده شــوم قاچاق ، 

ماموران فرماندهی انتظامی شهرســتان بهشهر حین 
گشت زنی دریکی از خیابان های شهر به یک دستگاه 
کامیونت ایسوزو حامل بار مظنون شدند. وی تصریح 
کــرد: ماموران در اقدامی غافلگیرانــه این خودرو به 
رانندگــی فردی به نام "فیروز- ع" ۳۵ ســاله اهل و 

ساکن یکی از استان های هم جوار را متوقف کردند.
ســرهنگ پهلوانی اظهار داشــت: مامــوران در 

بازرســی از این خودرو بیش از ۷ تن کود شــیمیایی 
 قاچــاق بــه ارزش ۷۰ میلیــون ریــال را کشــف 

کردند. 
رئیس پلیس آگاهی اســتان مازندران با اشــاره به 
توقیف خودرو از تحویل اموال مکشوفه به اداره جهاد 
کشاورزی آن شهرستان خبر داد و افزود: دراین ارتباط 

پرونده تشکیل و به مرجع قضائی تحویل شد.

طالق و اعتیاد؛ زنگ خطری جدی برای جامعه 

استاندار:

سهم مالیاتی به ۵۰۰۰ میلیارد تومان افزایش یابد

۴۵۰ اثر به جشنواره مطبوعات در مازندران ارسال شد

کشف ۷ تن کود شیمیایی قاچاق در بهشهر 
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صاحب امتیاز :           
 سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران                                                 
سرپرست استان مازندران: محسن گرجی              

تحریریه شهرستانها:  
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