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اجرای مرحله پایانی طرح
خادم در قائمشهر

3

بیمارستان بهشهر
درگیر کمبود سردخانه
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کمبود امکانات نباید سد
راه حفاظت از میراث فرهنگی شود

2

طرح مطالبات از مجاری
قانونی حق مردم است

رئیس ســازمان صنعت ،معدن و تجــارت مازندران از پرداخت
بیش از  ۱۹میلیارد ریال کمک ســود تســهیالت تســویه شده به
صادرکنندگان استان خبر داد.
ساری  -خبرنگار جام جم :محمد محمدپور عمران اظهار
داشت :با توجه به مصوبات شورای عالی صادرات در ابتدای امسال
و پیگیریهای ســازمان صنعت ،معدن و تجارت مازندران بیش از
 ۱۹میلیارد ریال کمک ســود تسهیالت تسویه شده سال  ۱۳۹۵به
صادرکنندگان استان مازندران اختصاص یافت.
وی اظهار داشــت:با توجه به بسته حمایتی سال  ۱۳۹۶وزارت
پرداخت۱۹میلیاردریالکمکسود صنعت ،معدن و تجارت به صادرکنندگان در ســال  ۱۳۹۵بیش از
تسهیالتبهصادرکنندگانمازندران  ۱۹میلیارد ریال کمک سود تسهیالت...

تولید ساالنه  ۹هزارتن توتون در کشور
3
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معضل فرسودگی سالنهای
سینما در مازندران

3

 ۵۲۱۵مزار شهید در مازندران ساماندهی
شد

بخشی از اراضی قائمشهر با تنش آبی مواجه است

2

مدیر آب منطقه ای قائمشــهر ،جویبار و ســوادکوه گفت:
آب رودخانه ســیاهرود در سالهای اخیر به حداقل رسیده و ۲۹
میلیون مترمکعب از اراضی قائمشهر با تنش آبی مواجه هستند.

قائمشــهر -خبرنگار جام جم:هادی نیک اختر در
جلســه شورای اداری شهرستان قائم شــهر با اشاره به اینکه
در جهان ،اســتعمار و استثمار آب در پیش است ،اظهار داشت:

در حال حاضر کارشناســان اقتصادی ،معتقدند جنگ آینده در
جهان بر سر آب است و محدودیت آب باعث کمبود مواد غذایی
در دنیا خواهد شد.وی با بیان اینکه ...
2

ضمیمه رایگان روزنامه در استان مازندران
www.daneshpayam.ir
خبر

رئیس مجمع نمایندگان مازندران:

طرح مطالبــات از مجاری قانونی
حق مردم است

رئیس مجمع نمایندگان مازندران با اشاره به برخی اعتراضات
مردم در روزهای اخیر تاکید کرد :طرح مشــکالت و مطالبات از
مجاری قانونی حق مردم است.
ســاری  -خبرنــگار جام جم :حســین نیــازآذری
درنشســت مجمع نمایندگان با مدیران دســتگاههای نظارتی با
اشــاره به اعتراضات مردم در روزهای اخیر اظهار داشــت :طرح
مشــکالت و مطالبات از مجاری قانونی حق مردم است اما مردم
هوشــیار و بصیر ما بخوبی به نقشــههای دشمنان واقف هستند
و مراقبــت کنند تا صف معترضان با اغتشــاشگران جدا شــود
و افراد نفوذی و سیاســی از مطالبه گری مردم ســوء اســتفاده
نکنند.
وی با تاکید بر اینکه نظارت مســتمر و پیشگیرانه عامل مهم
جلوگیری از فساد است گفت :از آنجایی که نظارت یکی از وظایف
اصلی نمایندگان و مجلس شــورای اســامی است بناگذاشتیم
بــرای تبادل تجربیات و اطالعات نظارتی نشســتی را با مدیران
دستگاههای نظارتی استان داشته باشیم.
نیــازآذری افزود :نظارت باید با هدف پیشــگیری ازفســاد و
کارآمد ســازی دستگاههای اجرایی و امور خدمت رسانی به مردم
فراگیر شود.
رئیــس مجمع نماینــدگان با مهم خوانــدن خدمت به مردم
خاطرنشان ساخت :باید با همکاری و همگرایی مشکالت جامعه
اعم از بیکاری و مســائل معیشتی مردم کاهش یابد و اگر هر نهاد
یا سازمانی بخواهد تکروی کند خدمتی صورت نمیگیرد و همین
اندک منابع به هدر میرود.
نماینــده بابل در پایــان تاکید کرد :وظیفه همه مســئوالن
پاسخگویی صادقانه به مطالبات بحق مردم است.
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پرداخت  ۱۹میلیارد ریال کمک سود تسهیالت
به صادرکنندگان مازندران

رئیس ســازمان صنعــت ،معدن و
تجارت مازنــدران از پرداخت بیش از
 ۱۹میلیارد ریال کمک سود تسهیالت
تسویه شــده به صادرکنندگان استان
خبر داد.
ســاری  -خبرنــگار جام
جم :محمــد محمدپور عمران اظهار
داشــت :با توجه به مصوبات شورای
عالی صــادرات در ابتدای امســال و
پیگیریهای ســازمان صنعت ،معدن
و تجارت مازندران بیش از  ۱۹میلیارد
ریال کمک ســود تســهیالت تسویه

شــده ســال  ۱۳۹۵به صادرکنندگان
استان مازندران اختصاص یافت.

وی اظهار داشــت:با توجه به بسته
حمایتی ســال  ۱۳۹۶وزارت صنعت،

معدن و تجــارت به صادرکنندگان در
ســال  ۱۳۹۵بیش از  ۱۹میلیارد ریال
کمک ســود تسهیالت تسویه شده به
 ۱۲واحد صادراتی واجد شرایط استان
اختصاص یافت.
وی در پایان با اشــاره به پرداخت
کمک کارمزد صــدور ضمانتنامهها
و بیمــه نامههای صادراتی توســط
سازمان توســعه تجارت ایران اظهار
داشت :صادرکنندگان استان استفاده
از این مزایا را مورد توجه بیشتری قرار
دهند.

بخشی از اراضی قائمشهر با تنش آبی مواجه است

مدیر آب منطقه ای قائمشــهر ،جویبار و ســوادکوه
گفت :آب رودخانه ســیاهرود در سالهای اخیر به حداقل
رسیده و ۲۹میلیون مترمکعب از اراضی قائمشهر با تنش
آبی مواجه هستند.
قائمشــهر -خبرنگار جام جم:هادی نیک
اختر در جلســه شــورای اداری شهرســتان قائم شهر
با اشــاره به اینکه در جهان ،اســتعمار و استثمار آب در
پیش اســت ،اظهار داشــت :در حال حاضر کارشناسان
اقتصــادی ،معتقدند جنگ آینده در جهان بر ســر آب
اســت و محدودیت آب باعث کمبود مواد غذایی در دنیا
خواهد شد.وی با بیان اینکه آب اقیانوسها و دریاها شور
و غیرقابل شــرب است ،گفت :آب در توسعه همه جانبه
و پایدار ،رفاه و بهداشــت عمومی و امنیت ملی و اقتصاد،
نقش بســیار مهمی دارد و این در حالیست که فقط 2/8
درصد از آبهای موجود در دنیا شیرین است و از این مقدار
 ۷۰درصد به شکل یخ در قطب و اعماق زمین قرار داشته
و فقط یک درصد از آب موجود شیرین و گواراست.
مدیر آب منطقه ای قائم شــهر ،جویبار و سوادکوه،
تصریح کرد :در گستره جهان ،توزیع آب ناهمگن است و
کشور ما از جمله کشورهایی است که در منطقه خشک و

نیمه خشک قرار داشته و با بحران جدی آب روبهروست.
نیک اختر افزود :ســرانه مصرف آب هر ایرانی در ۴۰
ســال پیش  ۸هزار و  ۶۰۰متر مکعب در سال بود که در
حال حاضر با وجود  ۸۰میلیون نفرجمعیت ،ســرانه هر
فرد ایرانی به هزارو ۷۰۰مترمکعب رسیده است و پیش
بینی میشود تا  ۸سال دیگر این رقم به  ۷۷۰تا  ۸۶۰متر
مکعب کاهش یابد.
وی بــا بیان اینکه  ۵۳۰شــهر ایران بــا کمبود آب
مواجه است ،افزود :بالغ بر  ۶هزار روستا در کشور با تانکر
آبرسانی میشوند.مدیر آب منطقه ای قائم شهر ،جویبار
و ســوادکوه ،به بحران آب در استان مازندران اشاره کرد
و عنوان داشت :این اســتان با دارا بودن  ۲۳هزارو۷۵۶
کیلومترمربع وسعت و  ۳میلیون و  ۳۰۰هزار نفر جمعیت
یکی از اســتانهایی است که مورد تهدید بحران آب قرار
دارد.نیک اختر خاطرنشــان کرد :از  4/5مترمکعب آب
سطحی مازندران ،فقط  ۴۰۰میلیون متر مکعب معادل
 ۹درصد ،مهار شــده اســت و این رقم بــا مجموع آب
بندانهای اســتان به  ۱۵درصد آب مهار شده میرسد و
این در حالیست که در کشور ۴۰درصد آب ،مهار میشود.
وی در خصوص وضعیت شهرســتان قائم شهر ،اظهار

داشــت ۸ :هزارو ۴۰۰هکتار از اراضی شــالیزاری قائم
شهر به  ۸۴میلیون مترمکعب و  ۱۵هزارو ۲۰۰هکتار از
اراضی باغهای این شهرستان به  ۵۶میلیون مترمکعب،
در مجموع به  ۱۴۰میلیون مترمکعب آب نیاز دارند.مدیر
آب منطقه ای قائم شهر ،جویبار و سوادکوه با بیان اینکه
در سالهای اخیرآب رودخانه سیاهرود به حداقل رسیده
اســت ۲۹ ،میلیون متر مکعب از اراضی کشاورزی قائم
شــهر ،با تنش آبی جدی در فصول کشــت آبی روبهرو
هستند.
وی از شــوراها و دهیاریها خواست تا بطور ضروری
کارگروه آب واحدهای کشاورزی را تشکیل دهند.
نیک اخترافزایش ســطح فقر و افزایش نارضایتی
عمومی را از عواقب بحران آب برشمرد و افزود :مهاجرت
روستاییانبهشهرها،بیابانزاییوافزایشگردوغباروبه
مخاطــره افتادن جوامع از دیگر عواقب بحران آب و کم
آبی محسوب میشوند.
وی در پایان صرفه جویی در مصرف ،فرهنگ سازی
برای مصرف بهینه آب و مکانیزه کردن کشــاورزی و
تصحیح الگوی کشت را از عوامل مهم مقابله با بحران
آب برشمرد.
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 ۵۲۱۵مزار شــهید در مازندران ساماندهی
شد
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مازندران گفت :از  ۱۰هزار و  ۲۵۷مزار
شهید در استان پنج هزار و  ۲۱۵مزار ساماندهی شده است.
ساری  -خبرنگار جام جم :علی نبیان در جلسه کارگروه ساماندهی گلزار
شهدای مازندران با بیان این که در ساماندهی گلزار شهدا همه دستگاههای مسئول
تکلیف دارند ،افزود :عزت و اقتدار کشــور مدیون جانفشانی شهداست و تعهد برای
ساماندهی گلزار شهدا تعهد به خون شهداست.
نبیان با اعالم این که از هزار و  ۶۰۴گلزار شــهدای اســتان ،تاکنون  ۶۲۰گلزار
ســاماندهی شده است و  ۸۵گلزار شــهدا در دست ساماندهی است ،تصریح کرد :از
 ۱۰هزار و  ۲۵۷مزار شهدا تاکنون پنج هزار و  ۲۱۵مزار ساماندهی شده است و ۹۵۸
مزار در دست ساماندهی قرار دارد.معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران،
عنوان کرد :از مجموع ۴۵۵تک مزار ۲۸۸مزار ســاماندهی شــده است و ۱۲مزار در
دست اقدام است.نبیان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای واالمقام و شهدای مازنی
مدافع حرم آل اهلل ،عنوان کرد :روز نهم دی روزی است که مردم مومن و با بصیرت
ایران اسالمی با والیت تجدید میثاق کرده و حماسه ای ماندگار خلق کردند.

اجرای مرحله پایانی طرح خادم در قائمشهر

رئیس جمعیت هاللاحمر قائمشــهر از اجرای مرحله پایانی طرح خادم در این
شهرستان خبر داد.
قائمشهر -خبرنگار جام جم :وحید نصیری از اجرای مرحله پایانی طرح
خادم در مناطق اســکندکال  ،طالقانی و مهتاب در این شهرستان خبر داد و اظهار
داشت :این طرح که با هدف آشنائی خانوادهها با مخاطرات ،حدود یک سال پیش
با مراجعه داوطلبان خادم به منازل خانوارها آغاز شــده بود ،در دی ماه امســال رو
به اتمام است.
وی افزود :مرحله پایانی این طرح با موضوع اجرای مانور فرضی زلزله توســط
اعضای خانواده در منزل و ترغیب و تشــویق خانوادههــا به گذراندن دورههای
رایگان امداد و کمکهــای اولیه با مراجعه حضوری آنان به جمعیت هالل احمر
قائمشــهر همراه خواهد بود.رئیس جمعیت هاللاحمر قائمشهر ،تصریح کرد :در
اولین مرحله از اجرای این طرح فرمهایی ،حاوی سواالت مشخص توسط خانوارها
تکمیل شــده بود که اینک بعد از گذر یک ســال از آموزش موضوعات مختلف در
خصوص آشــنایی با مخاطرات ،زلزله و آمادگی آنان در برابر زلزله ،مجدد تمامی
سواالت فرم ارزیابی از خانوارها پرسش و ارزیابی نهایی صورت خواهد گرفت.
نصیری در خصوص هدف از ارزشیابی نهایی ،عنوان کرد :این ارزشیابی میزان
اهمیت خانوادهها به آموزشهای ارائه شده و میزان تغییر آنان پس از آموزشهای
مذکور را نشــان میدهد.وی با اشاره به اینکه جامعه هدف در این طرح تعداد هزار
خانواده بوده و شــعار ما در طرح ملی خادم ،خانواده آماده جامعه اســت ،بیان کرد:
امیدواریم آموزشهای ارائه شــده توســط داوطلبان خادم به خانوادهها ،موجب
ارتقای سطح آگاهی امدادی آنان در مقابله با حوادث طبیعی و غیر طبیعی باشد.
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کمبود امکانات نباید سد راه حفاظت
از میراث فرهنگی شود
سرپرســت یگان حفاظت اداره کل میــراث فرهنگی،صنایع
دســتی و گردشگری مازندران اظهارداشت:هدف یگان حفاظت
صیانت از میراث فرهنگی اســت و کمبود امکانات نباید ســد راه
باشد.
ســاری  -خبرنگار جام جم :ناصر علینژاد درهمایش
سرپرســتان یگان حفاظــت میراث فرهنگی ،صنایع دســتی و
گردشگری استان مازندران گفت :کمبود امکانات و برخی عوامل
دیگر نباید ســد راه ما برای رسیدن به هدف  ،که همان حفاظت و
صیانت از میراث فرهنگی است ،شود.وی در این همایش به ارائه
گزارشــی از اقدامات صورت گرفته برای تجهیز و ارتقای کمی و
کیفی سطح فعالیتهای یگان استان پرداخت و با بیان این موضوع
که اراده الزم برای رفع مشکالت یگان حفاظت از سوی سازمان
میراث فرهنگی،صنایع دســتی و گردشگری به خوبی وجود دارد
افزود :در کنار تالش برای برطرف کردن نواقص و کمبودها با کار
مضاعف و شبانه روزی میتوانیم به خوبی از عهده وظایف شرعی
و ملی خود برآییم.در پایان این همایش چند تن از سرپرســتان به
نمایندگی از پایگاههای یگان حفاظت ســطح اســتان در حضور
معاونین توسعه مدیریت و میراث فرهنگی و مسئول واحد حقوقی
اداره کل به ارائه عملکرد  ۹ماهه و همچنین بررســی مشکالت و
معضالت یگان حفاظت استان پرداختند.
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استاندار مطرح کرد؛

معضل فرسودگی سالنهای سینما در مازندران

اســتاندار مازنــدران با اشــاره به
فرســودگی سالنهای سینما در استان
گفت :ســینماهای استان به روز نیست
و باید استانداردسازی شود.
ســاری  -خبرنــگار جام
جم:محمد اسالمی در نشست با اهالی
فرهنگ اســتان ،در مورد مشــکالت
فرسودگی ســینماهای استان گفت:
ســینماهای مازندران به روز نیست ،در
این بخش فرهنگی هم اگر طرحهایی
وجود دارد تحویل داده شود تا در سیستم
کارگروه اشتغال و رونق تولید به جریان
بیندازیم و تسهیالت ارزان قیمتی برای
بازســازی و استانداردسازی سینماها
تخصیص یابد چون ســینما ســازی
کار دولت نیســت اما حمایت از سینما
امکانپذیر است.اســتاندار مازندران با
اشاره به پیگیری مشکالت هنرمندان
گفت :حــوزه فرهنگ و هنر حوزهای با
سالیق متنوع و گسترده است و بهطور

طبیعی با این شرایط مسیرهایش دچار
فرازوفرودهایی میشود.
اســامی گفت :فرهنــگ و هنر ما
بســیار پرمحتوا و غنی و فاقد هرگونه
جنبه وارداتی اســت پــس نباید اجازه
دهیم کاســبان فرهنگی بــه جامعه
فرهنگ و هنر لطمه بزنند.
این مقام عالــی دولت در مازندران
افــزود :وظیفه حکومــت ایجاد فضا و

زیرســاختها و ایجــاد فرصت برای
همبســتگی و همدلی همه ســایق
هنری جهت نقشآفرینی و شکوفایی
استعدادهاست ،باید با مدیریت ترتیبی
بــرای اســتفاده جامعــه و گروههای
مختلف هنری از امکاناتی که دســت
نهادهای مختلف در کشــور اســت،
دهیم.اســامی تاکید کرد :همچنین
نیاز داریم برای مدیریت یک شخصیت

بیمارستان بهشهر ،درگیر کمبود سردخانه
رئیــس بیمارســتان امــام خمینی (ره)
بهشــهر گفت :ایــن بیمارســتان با کمبود
ســردخانه مواجه اســت و چهار سردخانه
جوابگوی زمان بحــران و حوادث مختلف
نیست.
بهشهر -خبرنگار جام جم:افشین
امیرخانلو در نشســت خبــری با خبرنگاران
افــزود :بــرای افزایش تعداد ســردخانه در
بهشهر باید چارهاندیشی شــود تا در مواقع
بحران با مشکل مواجه نشویم.
وی با اشــاره به هتلینگ انجامشــده در
این بیمارســتان افزود :شــهروندان سزاوار
خدماتدهی مناســب هســتند و به همین

جهت برای رفاه حــال بیماران ،همراهان و
شــهروندان هتلینگ مناسب در بخشهای
مختلف انجامشــده است.رئیس بیمارستان
امــام خمینی (ره) بهشــهر گفــت :اکنون
هتلینگ بیمارســتان امام بهشــهر صد در
صد جذبشــده و جراحی زنــان و مردان،
اطفال ،داخلی ،سیســییو ،اتــاق عمل و
نوســازی دیالیز ازجمله ایــن موارد بوده که
برخــی از موارد عملیاتی و برخی در دســت
انجام و فضاســازی مناسب است.امیرخانلو
همچنیــن بدهی شــرکتهای بیمهگر به
بیمارستانهای دولتی را ازجمله دغدغههای
بیمارستانها اعالم کرد و افزود :این بخش

بیمارســتان امام بهشــهر ماهانه  ۳میلیارد
تومان درآمد دارد که در همین راســتا ماهانه
 2/5میلیارد تومان از شــرکتهای بیمهگر
طلب دارد و باید به بیمارستان پرداخت شود.
وی ادامه داد :درمجموع در طول یک ســال
گذشته تاکنون ،بیمارستان امام بهشهر ۲۴
میلیارد تومان از شــرکتهای بیمهگر طلب
دارد.این مســئول با اشاره به دفن زبالههای
عفونی این بیمارستان و اطالعرسانی اشتباه
در فضای مجــازی در برخی از موارد گفت:
در این بخش تــاش فراوانی برای جدایی
زباله عفونی از غیر عفونیشــده است و تولید
روزانــه زباله عفونــی  ۳۵۰کیلوگرم و غیر

عفونی این بیمارســتان  ۵۰۰کیلوگرم است
که در شــرایط بهداشــتی کامل دفن و دپو
میشــود.امیرخانلو در مــورد تصاویــر
پخششــده در برخــی از فضاهای مجازی
در مــورد وجود زباله عفونــی در غیر عفونی
یادآور شد :خطای این کار به دلیل جدا بودن
سطلها و رنگبندیهای انجامشده صفر و
نزدیک به صفر است اما امکان خطای انسانی
و خســتگی کار وجود دارد که هشــدارهای
الزم به افراد و کارکنان دادهشــده اســت.
وی در مورد پســاب بیمارســتان هم گفت:
تولید پســاب بیمارستان امام بهشهر روزانه
 ۸۰هــزار لیتر اســت و در این بخش با توجه

واحد شویم با مدیریت پراکنده مدیریت
امکانپذیر نیســت باید با اراده منسجم
اهداف را دنبال کنیم ،مردم وقتی شاهد
رویکرد پیوسته مدیریت باشند ،امیدوار
میشوند.اسالمی در خصوص مسائل
مربوط به برگزاری کنسرتها نیز گفت:
اقداماتی باید توســط اداره کل ارشاد و
جامعه هنری در این زمینه انجام گیرد،
نبایداجازهدهیمموسیقیهنجارشکنی
تلقیشود،بایدشیوهنامهودستورالعملی
داشته باشــیم تا مسئولیتها و ضوابط
کنســرت مشــخص و تعیین و تثبیت
شود.
وی در زمینه ارائه محصوالت داخلی
و هنری اســتان گفت :باید غرفههای
دائمــی بــرای ارائــه برنامه داشــته
باشیم که این بیشــتر وظیفه شوراها و
شهرداریهاست ،ضمن اینکه جامعه
هنری و ورزشــی هم باید عضو شــورا
باشند.

بــه اینکه امکان حفر چاه جاذب به دلیل باال
بودن ســطح آب در این منطقه وجود ندارد؛
خاطرنشان کرد :بر اســاس استانداردهای
اعالمشــده برای پســاب بایــد دارای چاه
جاذب باشــیم ،یا در مراتع رها شود یا اینکه
در کانال تخلیه صنعتی هدایت شــود.رئیس
بیمارســتان امام خمینی (ره) بهشهر گفت:
در بهشــهر باوجوداینکه دارای پســاب غیر
آالینده هســتیم ،اما امکان ایجاد چاه جاذب
به دلیل باال بودن ســطح آب و رهاسازی در
مراتع به دلیل وجود آب در مزارع ،وجود ندارد
و کانال هدایت آب هم ماههاست که بسته و
مسدود شده است و بهناچار با تانکر در محل
تخلیه فاضالب ،تخلیه میشود.ساالنه ۲۴۰
هزار نفر از بیمارســتان امام بهشهر خدمات
میگیرند.

خبر

تولید ساالنه  ۹هزارتن توتون در کشور

مدیرعامل شــرکت دخانیات ایران
گفت :ســاالنه  ۹هزارتن توتون در کشور
تولید میشــود که تنها  ۳۰درصد از این
تولیــدات در داخل مصــرف و بقیه انبار
میشود.
گلوگاه -خبرنــگار جام جم:
مصیب محمدیان شــمالی در حاشــیه
بازدید از انســتیتو تحقیقــات تیرتاش
گلوگاه در گفتوگو با خبرنگاران مصرف
کل تولید کشــور  ۳۰هزارتن اعالم کرد و افزود :با توجه به ســرانه مصرف توتون
در کشــور در مقایسه با تولید  ۹هزار تنی توتون داخلی ،انتظار است تا شرکتهای
مختلف دیگر هم به کمک ما بشتابند.
وی گفت :اکنون تنها مســؤل خریدار توتون کشور ،دخانیات ایران است و ۱۴
شــرکت فعال در حوزه تولید سیگار در کشــور ،هیچ توتونی را از تولیدات داخلی
خریداری نمیکنند و توتون مصرفی خود را از خارج تهیه میکنند.
مدیرعامل شرکت دخانیات ایران ادامه داد :اگر همه شرکتهای دیگر ملزم به
خرید توتون داخلی شــوند ،ضمن اینکه از تولید داخل حمایت میشود؛ کشاورزان
هم در موعد مقرر به مطالبات خود میرســند.محمدیان شمالی شرکت دخانیات
ایران را تنها خریدار توتون داخلی از سال  ۹۱تاکنون دانست و خاطر نشان کرد :در
این بخش چون از  ۸۰ســال گذشته تاکنون دخانیات ایران ،خریدار توتون داخلی
بوده است این کار همچنان ادامه دارد.وی گفت :برهمین اساس ،دخانیات ایران،
ساالنه  ۸۰میلیارد تومان مستقیم و بین  ۱۲۰تا  ۱۳۰میلیارد تومان با هزینه جانبی
برای خرید توتون داخلی پرداخت میکند.این مســئول در مورد مصرف توتون در
داخل کشــور گفت :تنها  ۳۰درصد توتون داخلی کشور را مصرف میکنیم و بقیه
انبار و سنواتی میشود و در حال حاضر هم  ۳۳هزار تن ،توتون سنواتی در انبارهای
دخانیات داریم و معضل بزرگ برای شرکت شده است و مثل چای سنواتی شده و
باید فکر اساسی شود.محمدیان شمالی افزود :اینکه توتون داخلی انبار شده است
به این معنا نیست که توتون داخلی دارای کیفیت خوبی نیست؛ بلکه توتون داخلی
دارای کیفیت مناســب اســت و در خیلی از موارد دارای کیفیت بهتری از توتون
خارجی اســت اما چون تولید سیگار ،اختالط واحدهای مختلف توتون بوده الزم
اســت تولیدات توتون خارجی هم برای اختالط وارد شود.وی گفت :تنها گذاشتن
شــرکت دخانیات ایران تنها به این دلیل که در  ۸۰سال گذشته خریده و حاال هم
باید بخرد؛ موجب کوچک و کوچکتر شدن کشاورزی در این بخش است که باید
با اصالح تعرفه خرمن و مکلف شــدن شرکتهای رقیب به مصرف توتون داخلی
در این بخش چاره اندیشــی شود.مدیرعامل شرکت دخانیات ایران افزود :شرکت
فعال در حوزه تولید ســیگار در کشــور به ارزش  ۱۲هزار میلیارد تومان در کشور
فعالیت دارد که  ۸۰۰میلیارد تومان آن سال گذشته به ما رسیده است و درواقع کل
بار توتون تولید داخلی را ما میخریم؛ یعنی  ۱۰درصد از درآمد خود را به کشــاورز
و توتون کار داخلی پرداخت میکنیم.
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صاحب امتیاز :
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران
مدیر مسئول  :دکتر مراد عنادی
سرپرست استان مازندران :محسن گرجی
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تحریریه شهرستانها:
021-44233511
دفتر سرپرستی استان مازندران:
011-33341553

w w w. j a m e j a m o n l i n e . i r

چرا نه در پی عزم دیار خود باشم
چرا نه خاک سر کوی یار خود باشم
غم غریبی و غربت چو بر نمی تابم
به شهر خود روم و شهریار خود باشم
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