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اشتغال، اصلی ترین 
دغدغه در ساری 

ایجاد نظام اداری کارآمد هدف میز خدمت است

 ضرورت بازنگری در شیوه های 
دادرسی

خرید تضمینی ۵۳ هزار تن گندم از کشاورزان 
مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۲ کشور 
از خرید بیش از ۵۳ هزار تن گندم از کشــاورزان مازندران خبر 

داد.

ســاری - خبرنگار جام جم: سید محمد جعفری با 
اشــاره به پیگیری های به عمل آمده برای پرداخت مطالبات 
کشــاورزان اظهار داشت: تاکنون ۱۰۱ میلیارد و ۸۴۹ میلیون 

ریال از مطالبات گندم کاران استان مازندران از طریق سامانه 
خرید تضمینی بانک عامل پرداخت شد.

مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی...

 208 خانه عالم در مازندران 
نیمه کاره است

مدیــرکل تبلیغات اســامی مازندران شــمار خانه های عالم 
نیمه کاره در استان را ۲۰۸ واحد برشمرد.

بابل - خبرنگار جام جم: حجت االســام ناصر شکریان 
در نشســت با خبرنگاران اظهار داشت: تاکنون ۱۶۹ خانه عالم در 
استان تکمیل شده و ۲۰۸ خانه عالم نیز نیمه کاره است و امیدواریم 

با حمایت دولت و مردم تکمیل شود.
وی بابیان اینکه کار ســازمان تبلیغات اســامی گسترده بوده 
و مجموعه ای از بخش هــای مختلف ازجمله هیات های مذهبی، 
مداحان و غیره را پوشش می دهد، شمار هیات های مذهبی را بیش 

از سه هزار نفر اعام کرد.
وی با اظهار اینکه کانون های فرهنگی برای ... 3
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 تلفات برق در مازندران
 به 13/3 درصد رسیده است

شهرک های صنعتی از 
قانون شهرداری ها مستثني هستند

 جریان ایده محوری را 
به سمت تولید سوق دهیم

2

2

3

مازندران

2

3

2

3

2



سه شنبه 5 تیر 1397
  شماره 5137

w w w . j a m e j a m o n l i n e . i r     w w w . d a n e s h p a y a m . i r

2ضمیمه رایگان روزنامه در استان مازندران

شهرک های صنعتی از قانون شهرداری ها 
مستثني هستند

مدیرعامل شرکت شــهرک های صنعتی مازندران گفت: مباحث ساختماني 
احداث واحدهاي تولیدي در شهرکهاي صنعتي، از اهمیت باالیي برخوردار است.

به گزارش روابط عمومی شرکت شهرک های صنعتی مازندران، سید مصطفی 
موســوی در جلســه مشترک با علی نیا رئیس ســازمان نظام مهندسی استان، با 
اشــاره به اینکه شهرکهای صنعتی از قانون شــهرداریها مستثني هستند اظهار 
داشــت: صدور مجوزهای احداث ساختمان و پایان کار واحدهاي تولیدي مستقر 

در شهرکها و نواحي صنعتي به صورت رایگان انجام می شود.
مدیرعامل شــرکت شــهرک های صنعتی مازندران افزود: از آنجایی که این 
شــرکت برای ارائه خدمات احداث ســاختمان و پایان کار، از کارفرمایان مبلغی 
دریافت نمی کند، فشــارهای زیادی به مجموعه، بابت هزینه خدمات مهندســی 
وارد می شــود و باید در این خصوص به نقطه نظر مشــترکي در راستای حمایت از 

بخش تولید برسیم.
موســوی با اشــاره به اینکه خدمات مهندســی در بخش تولید و صنعت، یک 
سرمایه گذاری محســوب می شود و نه هزینه، بیان داشــت: مباحث ساختمانی 
کارخانجات و کارگاههای تولیدی احداثی در شهرک ها و نواحی صنعتی از اهمیت 

باالیی برخوردارند و ضرورت وجود خدمات مهندسی نیز مورد تأکید است.
وی تصریح کرد: همواره، اســتحکام در ســاخت بنــای واحدهای تولیدی در 

شهرک های صنعتی به صورت جدی در دستور کار قرار دارد.
مدیرعامل شــرکت شهرک های صنعتی مازندران خاطرنشان کرد: واحدهای 
تولیــدی اعتراضات زیادی در خصوص هزینه های پرداختی به نظام مهندســی 

داشته اند و در سال حمایت از تولید، باید از بخش صنعت حمایت ویژه کرد.
رئیس سازمان نظام مهندسی استان نیز در این جلسه گفت: تعرفه های خدمات 

مهندسی در واقع، ارزش افزوده بوده و نباید نگاه هزینه ای به این بخش شود.
علی نیا افزود: هزینه های خدمات مهندســی در مقایســه با پیامدهای مثبت و 
ایجاد امنیت برای واحدهای تولیدی و صنعتی و فعاالن بخش صنعت، ناچیز است.

وی اظهار داشــت: در خصوص شــهرک های صنعتی، رعایت مباحث فنی به 
دلیل وجود بار مالی سنگین و حضور گسترده کارگران، از اهمیت ویژه ای برخوردار 

است.

در همایش قضات عنوان شد؛

فضای قانونگذاری با مشکل مواجه است
اســتان  قضــات  همایــش 
مازنــدران به مناســبت هفته قوه 
قضاییــه بــا حضور مســئوالن 
کشوری و استانی در ساری برگزار 

شد.
ســاری - خبرنگار جام 
دادگســتری  رئیــس کل  جم: 
مازندران در همایش قضات استان 
با گرامیداشت هفته قوه قضاییه و 
یاد و خاطره شــهید بهشتی بابیان 
اینکه مشــکل اساسی مسلمانان 

فاصله باقرآن اســت گفت: دستگاه قضایی بخش ناظر بر حکومت اسامی است 
و اگر این بخش در اجرا و عملیات باقرآن فاصله داشــته باشــد مشکات جامعه 

بیشتر می شود.
حجت االســام محمدعلی تقوی فرد با تأکید براینکه در دستگاه قضایی باید 
کار خدایی انجام دهیم اظهار داشــت: دستگاه قضا، جانشین خداست و ما در این 

دستگاه ارباب رجوع نداریم و مردم مراجعه کننده هستند.
وی با عنوان اینکه جایگاه دســتگاه قضایی جانشین خدایی و بسیار مهم است 
گفت: قضات و کارکنان قضایی به فکر آن باشــند که در محضر خداوند هستند و 

کار خدایی می کنند و فعالیت در این دستگاه توفیق به شمار می رود
* قوه قضاییه مظلوم واقع شده است

رئیس مجمع نمایندگان مازندران نیز با اشاره به جایگاه مهم قوه قضاییه اظهار 
داشت: دســتگاه قضا خلیفه الهی به شمار می رود و باید لحظه لحظه زندگی خود 
خداوند را مدنظر قرار دهیم اما قوه قضاییه و قضات در برخی جاها مظلوم واقع شده 

است زیرا این قوه مسئولیت تشکیل پرونده را ندارد و وظیفه تظلم خواهی دارد.
عبداهلل رضیان با اشاره به حجم زیاد پرونده های قضایی در کشور اظهار داشت: 
ورود ۱۶ میلیون فقره پرونده در کشــور شانیت دارد و بخش عمده ورود پرونده ها 

به آسیب های اجتماعی برمی گردد.
رئیس مجمع نمایندگان مازندران با اشــاره بــه اینکه در فضای قانون گذاری 
اتفاقــات خوبی رخ نداده اســت گفت: در کشــور اســامی متأســفانه فضای 
قانون گذاری مشــکل دارد و ما شش برابر کشــور فرانسه قانون تصویب کردیم 

و بااین وجود چالش های جدی در نظام اجرای قانون داریم.
رضیان یادآور شــد: قانون نیازمند زیرســاخت اســت و اکنــون مظلوم ترین 
کمیســیون، کمیســیون قضایی است و بیشــترین طرح ها نیز در این کمیسیون 

در حال بررسی است.
این نماینده مجلس با تأکید برمهیا شــدن زیرســاخت ها در امر قانون گذاری 
گفــت: ضرورت دارد تا معاونت علمی و پژوهشــی قــوه قضاییه درزمینه قوانین 

مربوطه بررسی دقیق داشته باشد.
رضیان تصریح کرد: یکی از مشــکات این اســت که نتوانستیم آسیب های 
موجــود در جامعه را لحاظ کنیم و معاونت علمی و پژوهشــی قوه قضاییه در کنار 

مجلس قرار گیرد و بتوانیم قوانین مربوطه را درست تدوین کنیم.
وی افزود: هر بار سعی می شود تا عناوین مجرمانه را افزایش دهیم و باید سعی 

کنیم مسائل فرارو را برطرف کنیم.
رئیــس مجمع نمایندگان مازندران بابیان اینکه باید شــرایط آرامش را برای 
قضات فراهم کنیم اظهار داشت: همچنین باید ازنظر علمی در پرونده های حقوقی 

و پرونده های کیفری توجه خاصی صورت گیرد.

تلفات بــرق در مازندران به 13/3 
درصد رسیده است

مدیرعامــل شــرکت 
مازندران  بــرق  توزیــع 
میزان تلفات برق در استان 
را ۱۳.۳ درصــد اعام کرد 
و گفــت: امیدواریــم این 
میزان امســال به زیر ۱۲ 

درصد کاهش یابد.
خبرنگار   - ساری 
جام جم: قاســم شهابی 
در نشســت مدیران صنعت برق مازندران با خبرنگاران در ساری 
بابیــان اینکه برق مطمئن و پایدار هدف اصلی در صنعت برق به 
شمار می رود اظهار داشت: شرکت توزیع برق مازندران از گلوگاه 
تا آمل را پوشــش می دهد و در ســال گذشته پیک برق استان در 

اول شهریورماه به میزان هزار و ۹۰۰ مگاوات ثبت شده است.
وی میزان تلفات برق اســتان را در سال گذشته ۱۳/۳ درصد 
اعام کرد و گفت: ۳۱ هزار دستگاه ترانس برق، ۲۷ هزار کیلومتر 
شــبکه برق در استان وجود دارد و شمار اشتراک به یک میلیون و 

۳۵۰ هزار فقره رسیده است.
شــهابی بابیان اینکه برخی متقاضیان در شهرهای بزرگ تا 
پنج ماه در نوبت دریافت کنتور برق هســتند گفت: ۵۲ میلیارد در 
حوزه توسعه شبکه و ۴۰ میلیارد تومان برای بازسازی شبکه های 

فرسوده برق سال قبل در استان صرف شده است.
مدیرعامل شــرکت توزیع برق مازندران بابیان اینکه اعتباری 
برای چاه های آب کشــاورزی در شرکت توزیع برق وجود ندارد 
گفت: باید طرح های موردنظر در این زمینه تهیه شود و اعتبار آن 

از سوی سازمان مدیریت تأمین خواهد شد.
وی با اشــاره به اینکه ۸۰ درصد مشــترکان برق خانگی و زیر 
یک درصد صنعتی هستند گفت: بخش خانگی ۴۳ درصد و بخش 
صنعتی ۲۰ درصد مصرف برق استان را تشکیل می دهند ازاین رو 

برای مدیریت مصرف به سراغ صنایع رفته ایم.
شــهابی تقاضا کرد تا ساعات کاری ادارات از ۱۰ تیرماه از ۶/۵ 
صبح تا ۱۳ بعدازظهر باشــد و در این باره گفت: این تغییر ساعت 

اداری در صرفه جویی مصرف برق تأثیرگذار خواهد بود.
وی یادآور شــد: در ســال ۹۲ تلفات برق استان حدود ۱۸/۹ 
درصد بود و بخشــی از این تلفات به دلیل فرســودگی شبکه ها و 
برخی نیز به دلیل برداشــت های غیرمجاز بوده است و امیدواریم 

میزان تلفات به زیر ۱۲ درصد کاهش یابد.
مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران افزود: شش ماه از سال 
مصرف برق در مازندران ثابت است ولی در فصل تابستان میزان 

مصرف برق ۲/۵ برابر خواهد شد. 

میز خدمت در دستگاه های اجرایی 
استان مستقر می شود

مازنــدران  اســتاندار 
گفــت: میــز خدمــت و 
الکترونیکی شدن خدمات 
از دســتورات و تأکیــدات 
رئیس جمهــور اســت و 
باید در تمام دســتگاه های 

اجرایی استقرار یابد. 
خبرنگار   - ساری 
جام جم: محمد اسامی 
در جلسه شورای راهبری 
توســعه مدیریت استان با اشاره به این که تحول اداری موضوعی 
بســیار مهم برای آینده کشــور اســت و باید محقق شود، گفت: 
تــا تحول اداری، کوچک ســازی و چاالک ســازی اتفاق نیفتد 

نمی توان به اهداف عالیه اداری دست یافت.
اســتاندار، بابیان این که شرح وظایف شورای راهبری توسعه 
مدیریت اســتان، در بردارنده رســالتی تعیین کننده برای تحقق 
تحول اداری اســت، یادآور شد: رســالت قانونی، ملی و شرعی 
شــورای راهبری توســعه مدیریت اســتان این است که تفکر و 
ضــرورت تحول اداری را در بدنه دولت در اســتان بدمد و انجام 

وظایف را مطالبه نماید.
مقام عالی دولت در مازندران، استقرار میز خدمت را از نمادهای 
حقوق شــهروندی دانست و خاطرنشان ســاخت: میز خدمت و 
الکترونیکی شــدن خدمات از دستورات و تأکیدات رئیس جمهور 
است و باید از اول تیرماه ۹۷ در تمام دستگاه های اجرایی استقرار 
یابد.اســتاندار، میز خدمت را گامــی مؤثر در تحول اداری، حذف 
فرآیندهای زائد و رســیدن به نتیجه کار در زمان الزم برشــمرد 
و افزود: میز خدمت باید به صورت فیزیکی و در همه دســتگاه ها 
و نهادها وادارات اســتانی و شهرســتانی اســتقرار یابد و ضمن 
به کارگیری افراد دانا و آموزش دیده، در امور مردم کارگشایی کند.

رئیس شــورای راهبری توسعه مدیریت استان، بابیان این که 
تمرکز دشمن، توســعه نارضایتی اجتماعی در کشور است، ابراز 
نمــود: هدف از اســتقرار و فعالیت میز خدمت، کارآمد ســازی و 

روان سازی امور مردم و ارتقاء سامت اداری است.
اسامی، بر مانیتورینگ و پایش ارائه خدمات به مردم از سوی 
دستگاه ها تأکید کرد و افزود: در میز خدمت باید یک آهنگی حاکم 

باشد و همه هماهنگ عمل کنند.
در این جلســه همچنین حسن خیریان پور، معاون هماهنگی 
امور اقتصادی و توســعه منابع اســتانداری، با اشاره به ضرورت 
راه اندازی میز خدمت و دستور اکید رئیس جمهوری در این راستا، 

گفت: عدم استقرار میز خدمت تخلف است و رسیدگی می شود.
وی بر کیفی سازی و استقرار فناوری های نوین و الکترونیکی 
کــردن خدمات تأکید کرد و افزود: مــکان میز خدمت برای رفاه 
حال شهروندان و مراجعان، جای مناسب مستقر و بدرستی تجهیز 
شود.در آغاز این جلسه غامی راد، به تشریح تشکیات سازمانی 
و وظایف شــورای راهبری توســعه مدیریت اســتان پرداخت و 

گزارشی از روند استقرار میز خدمت در دستگاه ها ارائه کرد.

 دانشگاه علوم پزشکی مازندران، در میان
 10 دانشگاه برتر ایران

گروه رتبــه بندی دانشــگاه ها و 
موسسات پژوهشــی پایگاه استنادی 
علوم جهــان اســام )ISC( برای 
هفتمین ســال متوالی، دانشــگاه ها 
و موسســات پژوهشی کشــور را بر 
اساس شاخص ها و معیارهای مصوب 
ششمین نشســت فوق العاده وزرای 
آموزش عالی کشــورهای اســامی 

رتبه بندی کرد.
ســاری- خبرنگار جام جم: 
رئیس پایگاه اســتنادی علوم جهان 
اســام با اعام این خبر اظهار داشت: 
در ایــن رتبه بندی ۱۸۲ دانشــگاه و 
مؤسســه پژوهشــی دولتی بر اساس 
۲۶ شــاخص در قالــب ۵ معیار کلی 
پژوهش، آموزش، وجهه بین المللی، 
تســهیات، امکانات و فعالیت های 
اجتماعی- اقتصــادی وصنعتی مورد 

ارزیابی قرار گرفتند.
محمدجواد دهقانی افزود: در رتبه 
بندی منتشر شده بخشی از اطاعات 
توســط دانشــگاه ها و مؤسسات و از 
طریق پرسشــنامه الکترونیکی گروه 
رتبه بندی گردآوری شــد وبخشــی 
دیگر از اطاعات مورد نیازرتبه بندی 
که پژوهش محور بوده اند نیز توســط 
 ISC کارشناســان گروه رتبه بندی
از پایگاه هــای اطاعاتی WoS و 

ISC تهیه شد.
دهقانــی در ادامه گفــت: در رتبه 
بنــدی ســال ۹۶-۱۳۹۵ همچون 
ســال های گذشته شاهد رشد نزدیک 
بــه ۱۵ درصدی تعداد دانشــگاه ها و 
مؤسســات حاضر در نظام رتبه بندی 

ISC بوده ایم.

وی افزود: از ســال ۱۳۸۹ که رتبه 
بندی دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی 
کشــور توسط ISC آغاز شد هر ساله 
)به جز ســال ۹۳-۱۳۹۲( به تعداد این 

دانشگاه ها افزوده شده است.
دهقانی گفت: بــا توجه به ماهیت 
و فعالیت های متفاوت مراکز آموزشی 
در کشــور و تفاوت بیــن آنها نتایج در 
رتبــه بندی ISC در پنــج زیرگروه 
دانشــگاه های جامع، دانشــگاه های 
دانشگاه های  پژوهشگاه ها،  صنعتی، 
هنر و دانشگاه های علوم پزشکی ارائه 

می شود.
از  دانشــگاه   ۸۱ افــزود:  وی 
دانشــگاه های جامع کشــور در رتبه 
بنــدی ســال ۱۳۹۵-۹۶ حضــور 
داشته اند که این تعداد در سال گذشته 
برابر با ۶۳ مورد بوده اســت و دانشگاه 
تهران همچون سال های گذشته رتبه 
اول را در کشــور در بین دانشگاه های 
جامع به خود اختصاص داده اســت و 
دانشــگاه های تربیت مدرس، شیراز، 
فردوسی مشهد، تبریز، شهید بهشتی، 

اصفهان، تحصیــات تکمیلی علوم 
پایه زنجان، کاشــان و بوعلی سینا به 
ترتیــب در جایگاه هــای دوم تا دهم 

جدول قرارگرفته اند.
دهقانی ادامه داد: از دانشــگاه های 
وابســته به وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشــکی ۴۲ دانشگاه در رتبه 
بندی مــورد ارزیابی قــرار گرفتند و 
دانشــگاه علوم پزشــکی و خدمات 
بهداشــتی درمانی تهــران به عنوان 
برترین دانشــگاه پزشــکی کشــور 

معرفی شد.
وی افــزود: دانشــگاه های علوم 
پزشــکی شــهید بهشــتی، مشهد، 
شیراز، تبریز، اصفهان، دانشگاه علوم 
بهزیستی و توانبخشی، دانشگاه علوم 
پزشکی ایران، دانشگاه علوم پزشکی 
مازنــدران و علوم پزشــکی کرمان 
با قــرار گرفتن بعد از دانشــگاه علوم 
پزشــکی تهران توانستند در جمع ۱۰ 
 دانشگاه برتر علوم پزشکی کشور قرار 

گیرند.
دهقانــی گفــت: در رتبــه بندی 

ســال ۱۳۹۵-۹۶ در بین ۲۹ دانشگاه 
 ISC صنعتی حاضــر در رتبه بندی
، دانشــگاه های صنعتــی امیرکبیــر 
، شــریف، دانشــگاه علــم و صنعت 
توانســتند به ترتیب جزو سه دانشگاه 
برتــر صنعتی کشــور قــرار گیرند. 
دانشــگاه های صنعتــی اصفهان و 
دانشــگاه صنعتی خواجه نصیرالدین 
طوســی نیز رتبه های چهارم و پنجم 

جدول را کسب کردند.
وی ادامــه داد: ۲۶پژوهشــگاه و 
مؤسســه پژوهشی کشــور در سال 
۱۳۹۵-۹۶ مــورد رتبه بنــدی قرار 
گرفتنــد که پژوهشــگاه دانش های 
بنیادی رتبه نخســت فهرســت را از 
آن خود کــرد و پژوهشــگاه پلیمر و 
پتروشــیمی ایران، پژوهشگاه رویان، 
پژوهشگاه مواد و انرژی و پژوهشگاه 
صنعت نفت به ترتیب رتبه های دوم تا 
پنجم جدول را به خود اختصاص دادند 
و در بیــن دانشــگاه های هنر در رتبه 
بندی ISC ، دانشــگاه هنر اسامی 
تبریــز، اصفهان، تهران و شــیراز به 
ترتیب چهار دانشگاه برتر هنر در رتبه 

بندی سال ۱۳۹۵-۹۶ هستند.
 وی افــزود: در رتبه بندی ســال 
۱۳۹۵-۹۶ عاوه بر انتشــار امتیازات 
کل و رتبــه هــر دانشــگاه، امتیازات 
دانشــگاه ها و مؤسســات در پنــج 
معیار پژوهش، آمــوزش، وجهه بین 
المللی، تســهیات و نهایتــًا در معیار 
فعالیت هــای اجتماعی- اقتصادی بر 
روی وبــگاه جدید گروه رتبه بندی به 
نشــانی ur.isc.gov.ir نمایش 

داده شده است.

خبرخبر

شــهردار ســاری اشــتغال را از 
اصلی ترین دغدغه های این شهرستان 
دانست و گفت: فرماندار ساری می تواند 
با حمایت از مدیریت شهری در اجرای 
طرح های عمرانی با پیوســت اشتغال 

این دغدغه را رفع کند.
ســاری - خبرنگار جام جم: 
مهدی عبــوری در دیدار بــا فرماندار 
ســاری به همراه معاونان و شهرداران 
مناطــق بابیــان اینکه ســاری امروز 
در تــراز شــهرهای بزرگ کشــور و 
کان شهرهاســت افزود: بــا افزایش 
بودجه و اعتبارات شــهرداری و سرانه 
شهروندی و همچنین اجرای طرح های 
کان با محوریت گردشگری و پیوست 
اشتغال شهر ســاری به جایگاه اصلی 
خود رسیده است و امروز می توان ساری 

را مرکز واقعی استان دانست.
عبــوری در ادامــه به مشــکات 
مدیریــت شــهری و معضات اصلی 

شهرســتان ازجمله بحــث مدیریت 
پسماند و مدیریت حمل و دفن بهداشتی 
زباله اشاره و تصریح کرد: اتمام نیروگاه 
زباله ســوز امروز از دغدغه های اصلی 
مجموعه مدیریت شهری و فرمانداری 

خواهد بود.
این مســئول وظیفه امروز مدیریت 
در کشور را تدبیر و اقدام جهادی عنوان 
کرد و اظهار داشت: با حمایت و همراهی 
مدیریت ارشــد استان در سطوح ملی و 
استانی شاهد کثرت طرح های عمرانی 
هستیم.شهردار ساری در پایان سخنان 
خود با اشاره به طرح های شهری مانند 
پارکینگ طبقاتی ، زیرگذر شهید سید 
مصطفی علمــدار ، بوســتان بانوان ، 
فاز دوم بوســتان ملل و بلوار شــهدای 
مدافع حرم خاطرنشــان کرد: با درایت 
، همــکاری و همراهــی فرمانداری و 
مدیریت شهری امسال، سال متفاوتی 
خواهد بود و در هفته دولت شاهد افتتاح 

طرح های عمرانی با پیوست فرهنگی 
و اشــتغال در مرکز استان خواهیم بود.

در این دیدار رضایی فرماندار شهرستان 
ســاری با تأکید بر تعامــل و همراهی 
میان مجموعــه فرمانداری و مدیریت 
شهری اظهار داشــت: رمز موفقیت و 
ارتقاء ســاری در جهت توســعه پایدار 
شــهری با رعایت تمامی شاخص ها ، 

همدلی اســت.رضایی ضمن تقدیر از 
عملکرد مهدی عبوری شهردار ساری 
و مجموعه مدیریت شــهری در اجرای 
طرح هــای در قیاس ملی افزود: روحیه 
ایثار و جهادی در مدیریت شهرســتان 
همچــون مدیریت شــهری می تواند 
ساری را به عنوان الگوی دیگر شهرها 

نیز مطرح کند.

معاون منابع انســانی قوه قضاییــه بازنگری در 
شیوه های دادرســی را ضروری دانست و گفت: باید 

قضازدایی جدی گرفته شود.
ساری - خبرنگار جام جم: حجت االسام 
علیرضا امینی در همایش قضات اســتان مازندران 
یادآور شد: شــیوه های دادرســی نیازمند بازنگری 
مجدد اســت و باید به ابزارهای مختلف نظیر آی تی 

برای تحول در دستگاه قضا فکر کنیم.
وی با گرامیداشت هفته قوه قضاییه و گرامیداشت 
شهدای هفتم تیر و شهید بهشتی اظهار داشت: شهید 
بهشتی از بانیان حکومت اسامی بوده و در معماری 

قانون اساسی نقش اساسی داشته است.
حجت االسام امینی با اشاره به شخصیت مرحوم 
بهشتی اظهار داشت: به فرمایش حضرت امام راحل، 
مرحوم بهشــتی به تنهایی یک ملت بوده است و باید 

یاد و خاطره این شــهید واالمقام را زنده نگه داریم.
وی با عنوان اینکه شــهید بهشتی باالتر از زمان و 
دوره خود بوده است گفت: باید ابعاد شخصیتی شهید 
بهشتی تبیین شود و جدیت و پشتکار و اعتمادبه نفس 

شهید بهشتی ممتاز و برجسته بوده است.
معاون منابع انســانی قوه قضاییه، نظم و انضباط 

و خســتگی ناپذیری را از ویژگی های برجسته شهید 
بهشتی برشمرد و گفت: سعه صدر، حلم و بردباری از 

ویژگی های دیگر شهید بهشتی بوده است.
حجت االسام امینی با اظهار اینکه شهید بهشتی 
کارهای بزرگــی را در زمان و فرصت کم انجام داده 
اســت گفت: انصاف به افزایش ســرانه اجتماعی، 
همدلــی و وحدت کمــک می کند و باید از شــهید 

بهشتی به عنوان شخصیتی برازنده یادکرد.
معاون منابع انســانی قوه قضاییه بابیان اینکه در 
جامعه شاهد برخی بدرفتاری های اجتماعی هستیم 

گفت: وقتی حس رفاقت و همدلی شکل گیرد بخشی 
از مشکات امروز جامعه نیز قابل حل است.

وی با تأکید براینکه حق قضاوت و حکمرانی خود 
برای مردم قائل اســت گفت: در دهه چهارم انقاب، 

باید سرمایه اعتماد مردمی را افزایش داد.
حجت االســام امینــی نــگاه تحول گــرا در 
دســتگاه قضــا را امری مهــم برشــمرد و گفت: 
انقــاب اگر دردســت مدیرانی قرار گیــرد که نگاه 
 تحولی و ســعه صدر نداشــته باشند با مشکل مواجه 

می شود.
وی بابیان اینکه مدل قانون گذاری ما مدل وصله 
پینه اســت و چارچوب های روشــنی برای پیشرفت 
کشــور نداریم گفت: این قوانین مشکات عدیده ای 

را ایجاد می کند و دست قضات را می بندد.
وی بابیــان اینکــه تقریبــًا نیمــی از مبادالت 
اقتصادی برابر دو برابر تولید ناخالص ملی کشــور با 
چک انجام می شود گفت: در سال ۹۵ در ردیف ششم 

موانع کسب وکار، چک برگشتی قرار دارد.
معاون منابع انسانی قوه قضاییه یادآور شد: تقریبًا 
در هر استان دومین یا سومین مساله، مربوط به سند 

عادی است و باید موانع فرارو برطرف شود.

اشتغال، اصلی ترین دغدغه در ساری 

معاون منابع انسانی قوه قضاییه مطرح کرد؛

ضرورت بازنگری در شیوه های دادرسی
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 صدور ۹۵۰ مگاوات پروانــه نیروگاه برق 
در مازندران و گلستان

مدیرعامل برق منطقه ای مازندران و گلســتان گفت: تاکنون ۹۵۰ مگاوات 
پروانه برای واحدهــای نیروگاهی صادر و ۱۰۷ مگاوات واحد نیروگاهی بهره 

برداری شده است.
ســاری - خبرنگار جام جم: حسین افضلی در نشست خبری مدیران 
صنعت برق مازندارن بابیان اینکه ۳۰ درصد تاسیســات برق در گلستان و بقیه 
در مازندران واقع شده است گفت: همچنین ۳۰ درصد مصرف برق در گلستان 

و بقیه در مازندران است.
وی با اشاره به اشتغال ۱۲۰ نفر در نیروگاههای استان گفت: تا پایان امسال 
۱۱۲ مگاوات نیروگاهی در استان بهره برداری می شود و برای ۸۰ نفر اشتغال 

ایجاد خواهند کرد و تاکنون ۹۵۰ مگاوات پروانه صادر شــده است.
افضلی یادآور شــد: در سال گذشــته ۳۰۰ میلیون کیلوات ساعت انرژی به 

ارزش ۲۹ میلیارد تومان در نیروگاه ها تولید شد 
وی بابیان اینکه ۳۳ طرح برق منطقه در دســت اقدام است گفت:۲۲ طرح 

در بخش ایســتگاه ها و ۱۱ طرح در بخش تولید است.
افضلی با اشــاره به اینکه پیک مصرف برق در ۱۸ مردادماه ســال قبل به 
بیش از چهار هزار و ۱۱۳ مگاوات رســیده بود اظهار داشت: از این میزان هزار 

و۱۰۰ مگاوات در گلستان ثبت شده بود.
وی ادامه داد: ظرفیت تولید برق در اســتان ســه هزار و ۳۷۰ مگاوات برق 

اســت و به دلیل افزایش دمای هوا در استان میزان مصرف افزایش می یابد.
افضلــی با اظهار اینکه نیروگاه ۴۶۰ مگاواتی نوشــهر امســال وارد مدار 
می شــود گفت: بخش گاز نیــروگاه با ظرفیت ۳۱۰ مــگاوات برق وارد مدار 

می شود.
مدیرعامــل برق منطقه مازندران و گلســتان تصریــح کرد:نیروگاه های 
مقیــاس کوچــک ازجمله طرح هایی که در اســتان در دســت اجرا اســت و 
خوشبختانه ۹۹ مگاوات برق از طریق نیروگاه های کوچک وارد مدار می شود.

افضلــی یادآور شــد: تنگناهای مالی مانع اجرای طرح های شــرکت برق 
منطقه ای شده است و براین اساس طرح ها اولویت بندی شده اند تا برای تأمین 

برق مستمر در استان برنامه ریزی کنیم.
مدیرعامل برق منطقه ای مازندران، رشــد مصرف برق را ازجمله دغدغه ها 
برشــمرد و گفت: میزان رشد مصرف برق نسبت به متوسط کشوری دو تا سه 

برابر اســت و این امر سبب بروز مشکاتی می شود.
وی گفت: میزان مصرف برق در مازندران و گلســتان سال قبل ۹.۵ درصد 
رشد داشت و این میزان در کشور حدود ۵ درصد بوده است و پیش بینی می شود 
در امســال نیز میزان مصرف ۶/۸ دهم درصد رشد داشته باشد و به چهار هزار 

و ۹۳۹ مگاوات برسد.

مدیرکل بهزیستی مازندران:
اعتیاد بر ســامت اجتماعــی تاثیر منفی 

می گذارد

مدیرکل بهزیســتی مازندران از اعتیاد به عنوان یک بیماری اجتماعی یادکرد 
و گفت: اعتیاد بیماری مزمنی بوده و بر سامت اجتماعی تأثیر منفی می گذارد.

ســاری - خبرنگار جام جم:  ســعید آرام در همایــش بهبودیافتگان 
معتادان ماده ۱۶ اظهار داشت: اعتیاد یک معضل بوده و کارهای گسترده ای برای 

پیشگیری از آن در دست اجرا است.
وی بابیان اینکه ســن اعتیاد روند روبه رشدی را طی می کند گفت: دست های 
مختلفی در پشــت پرده آن وجود دارد و تجارت مواد مخدر در ســطح دنیا امری 

پیچیده است.
وی از اعتیــاد به عنوان بحران جهانی یادکــرد و گفت: بیماری اعتیاد بیماری 

مزمنی بوده و مصرف غیرقابل کنترل از ویژگی های آن به شمار می رود.
آرام یادآور شــد: انجام رفتارهای پرخطر از پیامدهای اعتیاد به شمار می رود و 

مسیر اعتیاد از مصرف خودخواسته شروع و به سوءمصرف ختم می شود.
مدیرکل بهزیســتی مازندران یادآور شــد: طبق آمارهــای مختلف، بیش از 
۲/۸ میلیــون نفــر مصرف کننده مواد مخدر و معتاد در کشــور داریم و بحث ماده 
 مخدر گل و مشــتقات آن بیشــترین میزان مصرف را در کشور به خود اختصاص 

می دهد.
وی افزود: کارزار رســانه ای و پیشــگیری از مصرف گل و شیشــه از اقدامات 
اساســی بهزیســتی برای مقابله با مصرف مواد مخدر بوده و مازندران در سال ۹۰ 
رتبه دوم شــیوع مصرف ماده مخدر شیشه را داشته است اما در سال ۹۴ مازندران 

به استان پرمصرف با شیب رشد متوسط تبدیل شده است.
وی گفــت: عاوه بر مزمن بودن، اعتیاد یک بیماری اجتماعی اســت و منجر 
به بروز پیامدهای اجتماعی در جامعه می شــود و بیش از ۳۰ درصد عوامل طاق 

اعتیاد است.
مدیرکل بهزیســتی مازندران، با اشــاره به اینکه اعتیاد بر سامت اجتماعی 
در جامعــه تأثیر می گذار گفت: معتادان پس از پاک شــدن و بهبود در مراکز ماده 
 ۱۵ و ۱۶ به نوعی در جامعه رها می شــوند و بایــد برای بازتوانی آنان برنامه ریزی 

کرد.

رئیس مرکز توسعه فناوری های راهبردی:
جریان ایده محوری را به ســمت 

تولید سوق دهیم

 رئیس مرکز توســعه فناوری های راهبردی معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری گفت: جریان ایده محوری را با نوآوری 

به سمت تولید محوری در کشور سوق دهیم.
آمل - خبرنگار جام جم: اســماعیل قادری فر در رویدار 
ملی شــتاب، فناوری های تقاضامحــور بابیان اینکه صنعتگران 
به عنــوان صاحبــان ایده به مقولــه نوآوری مــی پردازند و این 
مهم نشــانه امید است اظهار داشــت: چالش هایی که وجود دارد 

هیچ کدام مانع کندی حرکت رو به جلوی ما نمی شود.
وی افزود: رویداد طبری یک نمونه موفق است و برنامه هایی 
که برای توسعه اکوسیســتم از شرق تا غرب و از شمال تا جنوب 

کشور در حال انجام بوده نشانه شکوفایی و پویایی است.
قادری فر با اشــاره به اینکه با الگوی توســعه به جریان ایده 
پردازی در کشــور بپردازیم، گفت: امــروز بنگاه اقتصادی بزرگ 
کشــور به منطقی رسیدند که شتاب دهنده ها این عرضه و تقاضا 

را بیشتر کردند.
وی گفت: این معاونت با دو برنامه توسعه اکوسیستم و نوآوری 
و شــکل گیری نوآوری و فناوری جریان ایده محوری را به تولید 

محوری سوق می دهد.

مدیرعامل آبفای مازندران:
مهاجرت یکی از بحران های ناشی 

از کمبود آب است
مدیرعامل آبفــا مازندران، مهاجرت را یکــی از بحران های 
ناشــی از کمبود آب عنوان کرد و گفت: این امر منجر به نابودی 

ظرفیت های تولیدی و اقتصادی مناطق کم آب می شود.
ساری - خبرنگار جام جم: ذبیح اهلل ذاکری بابیان اینکه 
زمین، خاک و آب ســه منبع اساسی هستند که در توسعه  شهرها 
نقش بســیار مهمی دارند، گفت: آب در تمامی زمینه ها با اقتصاد 

در ارتباط است.
وی، ضمن اشاره به کمبود جهانی آب ادامه داد: کشور ایران در 
منطقه خشــک و نیمه خشک قرار دارد که این امر به دلیل کاهش 
بارندگی، افت ذخایر آب های زیرزمینی و افزایش جمعیت، سرانه 

تولید آب را کاهش داده است.
مدیرعامل آبفای شــهری مازنــدران، بابیان اینکه تأمین آب 
سالم و قابل شرب در چنین شرایطی دشوار است، ادامه داد: تاش 
شــبانه روزی همکاران ما در تأمین و توزیع آب سالم قابل ستایش 

است.
ذاکری، آب آلوده را منشا بسیاری از بیماری ها  دانست و تصریح 
کرد: آزمایش های روزانه، ماهانه و ســاالنه با نظارت کارشناسان 
بهداشتی در حال انجام است.وی، اظهار داشت: افزایش تأمین و 
توزیع آب باکیفیت منجر به ارتقای رفاه نســبی و درنهایت توسعه 

پایدار با رویکرد عدالت اجتماعی خواهد شد.
مدیرعامل آبفای شــهری مازندران، بابیان اینکه مشترکین 
بازوان اصلی در حفظ و نگهداری منابع آب محســوب می شوند، 
خاطرنشان کرد: باصرفه جویی و به کارگیری شیوه های مدیریت 
مصرف و فرهنگ ســازی در این زمینــه، منابع آبی جانی دوباره 

می یابند.

معاون پیشگیری سازمان بهزیستی:
بهبودیافتگان از اعتیاد توانمند سازی 

می شوند
معاون پیشــگیری و درمان اعتیاد ســازمان بهزیستی گفت: 
توانمندسازی و بازگشت پذیری بهبودیافتگان در کشور در دست 

اجراست.
ســاری - خبرنگار جام جم: فرید براتــی در همایش 
بهبودیافتــگان اعتیاد به مناســبت هفته مبارزه بــا مواد مخدر 
خواســتار همکاری بیشتر خانواده های معتادان برای درمان آنان 
شد و گفت: بیشتر از هر چیزی در حوزه اعتیاد باید به پیشگیری و 

مسائل بعد از درمان توجه اساسی شود.
وی افزود: کار، خانواده، شــرایط ادامه درمان ازجمله مسائلی 
اســت که در حوزه درمان اعتیاد باید به آن توجه کرد و به بازتوانی 
بهبودیافتگان توجه کنیم.براتی با اشــاره به اینکه باید به مسائل 
بعد از درمان اعتیاد توجه ویژه داشــته باشیم گفت: توانمندسازی 
و بازگشــت پذیری بهبودیافتگان ازجمله طرح هایی اســت که 
در دســت اقدام است.معاون پیشــگیری و درمان اعتیاد سازمان 
بهزیســتی یادآور شــد: فرد بهبودیافته از اعتیاد در جامعه نباید 
رها شــود و در این راستا طرح توانمندســازی و بازگشت پذیری 

بهبودیافتگان در ۱۶ استان کشور در حال اجراست.
وی گفت: همچنین برای آموزش های شــغلی بهبودیافتگان 
باید برنامه ریزی شــود و مسکن و اشــتغال آنان نیازمند توجه و 
حمایت اســت.براتی با عنوان اینکه اشتغال در جامعه امری مهم 
است و رفع بیکاری از طرح های مهم دولت به شمار می رود گفت: 
بیکاری افراد پاک شــده از اعتیاد نیز دغدغه اســت و باید در این 
زمینه برنامه ریزی کنیم.معاون پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان 
بهزیســتی تصریح کرد: امسال برنامه های خوبی برای حمایت و 
صیانت در نظر گرفته اســت و امیدواریم با تأمین اعتبارات بتوانیم 

آن را اجرایی کنیم.

معاون استاندار:

ایجاد نظام اداری کارآمد هدف میز خدمت است
 معــاون هماهنگی امور اقتصادی 
اســتانداری مازندران، ایجــاد نظام 
اداری پاســخگو و کارآمد را از اهداف 

راه اندازی میز خدمت عنوان کرد. 
ساری - خبرنگار جام جم: 
حسن خیریان پور در مراسم راه اندازی 
میز خدمت در اســتانداری مازندران، 
با اشــاره بــه اهداف راه انــدازی میز 
خدمت بیان کرد: جلوگیری از تضییع 
حقوق شــهروندان، تکریم و تجلیل 
ارباب رجوع و جلوگیری از سرگردانی 
مــردم در ادارات از اهداف میز خدمت 

است.
وی افزود: در میز خدمت مردم باید 
خدمــات موردنیــاز را دریافت کنند و 
پیشگیری از امکان برقراری ارتباطات 
مفســده آمیز بین مراجعان و کارکنان 
از دیگــر اهداف میز خدمت به شــمار 

می رود.معــاون اســتاندار مازندران، 
ایجاد نظام اداری پاســخگو و کارآمد 
را از دیگر اهداف راه اندازی میز خدمت 
برشــمرد و گفــت: مردم بایــد برای 
پیگیری امور به میــز خدمت مراجعه 
کنند و با دریافــت کدرهگیری پیگیر 

امور خود باشــند.خیریان پور بر لزوم 
اســتفاده بهینه از فناوری های نوین 
در میز خدمت برای سرعت بخشی به 
امور تأکید کــرد و گفت: از امروز تمام 
خدمات دســتگاه های اجرایی باید از 
طریق میز خدمت ارائه شود و هرگونه 

سهل انگاری تخلف محسوب می شود 
و این مساله قابل پیگیری خواهد بود.

معاون اســتاندار مازندران خواهان 
راه انــدازی میــز خدمــت در طبقه 
همکف ساختمان اصلی دستگاه های 
اداری شــد و گفت: نیروهای مسلط، 
خوش برخورد و توانمند در میز خدمت 

به کارگیری شوند.
وی افــزود: هرگونــه مراجعــه 
ارباب رجوع به کارکنان طبق دســتور 
رئیس جمهــور در ادارات باید منتفی و 
صرفًا از طریق میز خدمت ارتباط برقرار 
شود و مسئول نظارت بر راه اندازی میز 
خدمت در اســتان مازندران، استاندار 
خواهند بود.وی خواستار اطاع رسانی 
مطلوب به مردم از طریق ادارات شــد 
تا مردم بدانند خواســته های خود را از 

طریق میز خدمت پیگیری کنند.

اخبارخبر

مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۲ 
کشــور از خرید بیش از ۵۳ هزار تن گندم از کشاورزان 

مازندران خبر داد.
ســاری - خبرنگار جام جم: ســید محمد 
جعفری با اشــاره به پیگیری هــای به عمل آمده برای 
پرداخت مطالبات کشاورزان اظهار داشت: تاکنون ۱۰۱ 
میلیــارد و ۸۴۹ میلیون ریــال از مطالبات گندم کاران 
اســتان مازندران از طریق سامانه خرید تضمینی بانک 

عامل پرداخت شد.
مدیرعامل شــرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 
۲ گفــت: از ابتــدای فصل خریــد تضمینی گندم طی  
امســال، تاکنون ۵۳ هزار و ۴۲ تن گندم به ارزش ۷۰۲ 
میلیارد و ۸۱۰ میلیون ریال از کشاورزان گندم کار استان 

مازندران خریداری شد.

وی به نرخ خرید تضمینی گندم اشــاره کرد و گفت: 
قیمت پایه خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم در ســال 
زراعی جاری بر اساس ۲ درصد افت غیرمفید و ۴ درصد 

افت مفید ۱۳ هزار ریال تعیین شده است.
جعفــری تأکید کــرد: گندمکارانی که در ســامانه 
جامع پهنه بندی ســازمان جهاد کشــاورزی ثبت نام 
نکردند هرچــه زودتر با مراجعه به جهاد کشــاورزی 
شهرســتان ها نســبت به ثبت ســطح زیر کشــت 
 گنــدم خــود در ســامانه نظــام نوین ترویــج اقدام 
کنند.مدیرعامــل شــرکت غله افزود: امســال خرید 
تضمینی گندم از کشــاورزانی که در ســامانه مذکور 

ثبت نام نکرده اند انجام نخواهد شد.

مدیرکل تبلیغات اسامی مازندران 
شــمار خانه های عالم نیمــه کاره در 

استان را ۲۰۸ واحد برشمرد.
بابل - خبرنــگار جام جم: 
حجت االســام ناصر شــکریان در 
نشســت با خبرنگاران اظهار داشت: 
تاکنــون ۱۶۹ خانه عالم در اســتان 
تکمیل شــده و ۲۰۸ خانــه عالم نیز 
نیمه کاره اســت و امیدواریم با حمایت 

دولت و مردم تکمیل شود.
وی بابیــان اینکــه کار ســازمان 
تبلیغــات اســامی گســترده بوده و 
مجموعــه ای از بخش های مختلف 
ازجمله هیات هــای مذهبی، مداحان 
و غیــره را پوشــش می دهد، شــمار 
هیات های مذهبی را بیش از سه هزار 

نفر اعام کرد.
وی بــا اظهار اینکــه کانون های 
فرهنگی بــرای فعالیــت از تبلیغات 
اســامی مجوز دریافــت می کنند، 

اظهار داشت: تاکنون برای کانون های 
زیادی مجوز فعالیت صادرشده است.

شکریان، جمعیت بانوان فرهیخته 
را ازجمله تشــکل های زیرمجموعه 
برشــمرد و گفت: همچنیــن دو هزار 
روحانی مقیم در ســطح استان فعالیت 
دارنــد و در کنار ۴۰۰ امــام جماعت 

مشغول تبلیغ دین هستند.

اســامی  تبلیغــات  مدیــرکل 
مازندران، آمــوزش مداحی را از دیگر 
زیرشاخه ها برشمرد و گفت: همچنین 
در بخش قرآنی ۹۷۸ موسسه قرآنی و 
خانه های قرآن شهری و روستایی در 
اســتان فعالیت دارند که ۷۸ موسسه 
مربــوط بــه اداره فرهنگ و ارشــاد 

اسامی است.

وی ادامه داد: تربیت ۹ هزار و ۴۰۰ 
کادر متخصص در ۲۶ رشــته قرآنی 
از دیگر فعالیت هاســت و از این تعداد 
دو هزار و ۴۰۰ نفــر دارای گواهینامه 
و مجوز تدریس هســتند و ۳۰۸ حافظ 

کل قرآن در استان شناسایی شده اند.
اســامی  تبلیغــات  مدیــرکل 
مازنــدران، روحانیون طرح هجرت را 
از دیگــر طرح ها بیان کرد و گفت: این 
روحانیون بــا حمایت و مدیریت حوزه 
علمیه به مناطق روســتایی و شهری 
اعزام می شــوند و بیش از ۲۰۰ نفر در 

این بخش فعالیت می کنند.
وی بابیــان اینکه باید نســبت به 
اعــزام بیش از ۱۲ هــزار مبلغ در ایام 
و مناســب های مختلف به مســاجد و 
مناطق اقــدام کنیم گفت: این مبلغان 
در قالب مساجد شــبانه روزی در ایام 
نوروز، طرح دریا و مناسبت های ملی و 

مذهبی اعزام می شوند.

مدیرکل تبلیغات اسامی مازندران خواستار تکمیل 
مرکز تربیت معلم قرآنی شمال کشور در ساری شد.

ساری - خبرنگار جام جم: حجت االسام ناصر 
شکریان در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان بابیان اینکه 
برای ســاخت مرکز تربیت معلم قرآنی شمال کشور در 
ساری باید چاره اندیشی شــود گفت: سالها قبل کلنگ 

زنی آن انجام شد و تکمیل آن نیازمند حمایت است.
وی بابیان اینکه مبلغــان و روحانیون ظرفیتی برای 
اجرایــی کردن مطالبات مقام معظم رهبری به شــمار 

می روند اظهار داشت: سازمان تبلیغات اسامی ظرفیتی 
قوی برای ترویج اندیشه های دینی دارد.

حجت االســام شــکریان به ثبت چهار هزار هیات 
مذهبی و ۱۰۸ کانون فرهنگی و تبلیغی در اســتان اشاره 
کرد و گفت: ســه هزار و ۸۰۰ مداح و ۲۳ کانون مداحان، 
۲۵ شورای هیات مذهبی و ۶۰ بانوی فرهیخته در استان 
فعالیــت دارد.وی به فعالیت ۱۰ مرکــز آموزش قرآنی، 
تربیــت ۹ هزار و ۴۰۰ کادر متخصــص قرآنی، اعطای 
مــدرک تحصیلی به بیش از ۱۰۰ نفــر از دیگر اقدامات 

تبلیغات اسامی در استان به شمار می رود.
مدیرکل تبلیغات اســامی مازنــدران بابیان اینکه 
مازندران رتبه اول تعداد سادات کشور را دارد گفت: طبق 
بررسی جدید مازندران ازنظر امامزادگان رتبه دوم کشور 
و وقف رتبه ســوم کشور را به خود اختصاص داده است.

حجت االسام شــکریان بابیان اینکه اعتبارات قرآنی 
ارشاد اســامی قابل مقایسه با تبلیغات اسامی نیست 
گفت: این درحالی  اســت که ۹۰۰ مرکز قرآنی در استان 

فعالیت دارند.

 مدیرعامل برق منطقه ای مازندران و گلستان گفت: 
۶۰۰ تــا ۷۰۰ مگاوات برق در اســتان های مازندران و 
گلستان به صورت غیرمجاز برداشت و استفاده می شود.

ســاری - خبرنگار جام جم: حسین افضلی 
بابیان اینکه مصرف برق در مازندران باال و در شهرهای 
مرکزی دســتکاری کنتور زیاد است اظهار داشت: در دو 
اســتان مازندران و گلســتان ۶۰۰ تا ۷۰۰ مگاوات برق 
غیرمجاز برداشت و سرقت می شود.وی افزود: رویکرد 
وزارت نیرو احداث نیروگاه توسط بخش خصوصی است 
و در این راســتا، نیروگاه نوشهرتوسط بخش خصوصی 
انجام می شــود.افضلی ادامه داد: با توجه به رشد باالی 

مصرف برق مازندران باید نســبت بــه ایجاد نیروگاه 
در اســتان مطالعه جدی داشته باشــیم و در این راستا، 
مطالعــات الزم برای ایجاد نیروگاه در اســتان صورت 
گرفته تــا بتوانیم درصدی از کمبودهای تولید را جبران 
کنیم.مدیرعامل برق منطقه ای مازندران و گلســتان 
افــزود: در حــال حاضر ۲۴۴ مگاوات نیــروگاه برق در 
مازندران نصب و راه اندازی شــده و ظرفیت عملی تولید 
آن ۲۲۲ مگاوات اســت و پنج درصد انرژی برق استان 
را نیروگاه ها تأمین می کنند.وی بابیان اینکه برای ۹۵۰ 
واحد نیروگاهی در اســتان پروانه صادرشده است گفت: 
درمجموع نیروگاه های ایجادشــده در اســتان هفت تا 

هشت درصد برق استان را در زمان پیک می توانند تأمین 
کنند.افضلی مدیریت مصرف برق را امری مهم برشمرد 
و گفت: ۱۴ مشترک بزرگ برق در استان وجود دارد و با 
همکاری الزم، تعطیات خود را با ایام پیک مصرف برق 
در تابســتان تنظیم می کنند.مدیرعامل برق منطقه ای 
مازندران و گلســتان یادآور شــد: پیش بینی می کنیم 
امســال حدود ۴۰ مگاوات برق با مدیریت مصرف برق 
صرفه جویی شود.وی میزان خاموشی برق سال گذشته 
را ۱۲ مگاوات برشــمرد و گفت: برخی خاموشــی ها در 
شــهرهای مرکزی مازندران ازجمله آمل، بابلسر، بابل 

و غیره اعمال شده است.  

خرید تضمینی ۵۳ هزار تن گندم از کشاورزان 

۲۰۸ خانه عالم در مازندران نیمه کاره است

مدیرکل تبلیغات اسالمی مازندران:

مرکز تربیت معلم قرآنی شمال کشور تکمیل شود

برداشت غیرمجاز ۶۰۰ مگاواتی برق در مازندران و گلستان
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