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اجتماعی ر و زانمه 
معاون فرماندار نوشهر و سرپرست بخشداری کجور گفت: هشت نفر از ساکنان روستای دلسم بخش کجور شهرستان نوشهر بر 4

اثر گازگرفتگی دچار مسمویت شدند. عباس همپا افزود : این حادثه شنبه شب در بین شرکت کنندگان مراسم ختم در قسمت 
بانوان مسجد روستای دلسم بخش کجور رخ داد. وی گفت که هشت نفر اعم از دختر و زن از سن پنج تا 65 سال با داشتن 
عالئم گاز گرفتگی همچون سردرد ، سرگیجه ، تهوع ، تاری دید ، خواب آلودگی شدید و تنگی نفس دچارمسمومیت با گاز 
منوکسیدکربن شدند.سرپرست بخشداری کجور افزود : این هشت نفر ابتدا برای درمان به مرکز درمان بستر شهر پول بخش کجور 
و سپس به بیمارستان شهید بهشتی نوشهر منتقل شدند. معاون فرماندار نوشهر گفت : خوشبختانه پس از انجام اقدامات درمانی 

 پزشکی در بیمارستان شهید بهشتی نوشهر هم اکنون تمامی این هشت خانم از بیمارستان مرخص شدند. همپا افزود : بر اساس 
بررسی های انجام شده این حادثه به خاطر عدم نصب صحیح لوله بخاری گازی در قسمت زنان مسجد روستای دلسم به وقوع 
پیوست. مسمومیت با مونواکسید کربن یا گازگرفتگی مسمومیتی است که به خاطر تنفس گاز خطرناک کربن مونوکسید ایجاد 

می شود این مسمومیت به وسیله انواع وسایل گازسوز از جمله بخاری، آبگرمکن، پیک نیک و حتی زغال ایجاد می شود.
بخش تاریخی و کوهستانی کجور با برخورداری از 68 روستا و دستکم 12هزارنفر جمعیت ثابت و 25 هزار نفر جمعیت متغییر در 

فاصله حدود 75 کیلومتری جنوب شرقی نوشهر قراردارد.

هشت نفر ازساکنان روستایی درکجور نوشهر دچار مسمومیت با گاز شدند

با توجه به نوسانات ارزی و تحریم های یکجانبه آمریکا علیه 
اقتصاد و ملت ایران سالی سخت برای اقتصاد و تولید و همچنین 
اشتغال کشور اعالم شده اما امروز مسئوالن استان مازندران، این 
سال را برای واحدهای فناورانه از جمله استارتاپ ها و شرکت های 
دانش بنیان سالی خوب همراه با حمایت های چند جانبه دولت و 

بخش خصوصی عنوان کردند. 
در نشست روز شنبه پارک علم و فناوری مازندران با واحدهای 
دانش بنیان و شرکت های استارتاپی که با حضور رئیس سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی استان مازندران و نایب رئیس کمیسیون 
اقتصادی مجلس شورای اسالمی در ساری برگزار شد، بر روی 
کاغذ سال 98 حمایت دولت از بخش خصوصی بیشتر خواهد شد. 
در این نشست رئیس پارک علم و فناوری مازندران با بیان اینکه 
امسال برای کشور و دولت و همچنین تولید سالی سخت است 
افزود: ایجاد صندوق پژوهش و فناوری استان ، واگذاری فضای 
بیشتر به شرکت های استارتاپی و فناورانه و همچنین افزایش 
تسهیالت از جمله حمایت هایی است که امسال برای اعضای 

پارک خواهیم داشت. 
معتمدزادگان فضای فیزیکی بیشترین دغدغه اصلی شرکت های 
فناورانه مازندران عنوان کرد و افزود: امسال 2 ساختمان جدید 
خریداری و کلنگ احداث یک واحد پردیس پارک علم و فناوری 
در زمینی به مساحت 25 هزار متر مربع به زمین خواهد خورد. وی 

با بیان اینکه چتر حمایتی دولت برای شرکت های دانش بنیان 
و فناورانه در سال 98 گسترده تر از همیشه است، اعالم کرد که 
بودجه امسال پارک استان مازندران بیش از 101درصد نسبت به 
سال گذشته افزایش داشته است در حالی که این افزایش برای 

کل کشور 75 درصد بود. 
رئیس پارک علم و فناوری مازندران همچنین از افزایش 5 برابری 
تسهیالت به واحدهای فناور و استارتاپ های تحت پوشش پارک 
تا سقف  افزود: تسهیالت درونی پارک  در سال 98 خبر داد و 
یک میلیارد ریال خواهد بود. عالوه بر این معمتدزادگان افزود: 
در صورت توان یک شرکت و برنامه های اشتغالی و تولیدی آن، 
امکان پرداخت 50 میلیارد ریال تسهیالت از طریق نهاد های 

مختلف امکان پذیر است. 
** سال 98 سال امید برای واحد های فناورانه

مدیر اجرایی صندوق پژوهش و فناوری استان مازندران نیز در 
این نشست گفت: با افزایش قدرت حمایتی صندوق پژوهش و 
فناوری مازندران این نوید به واحد های فناورانه داده می شود 
که تمامی تسهیالت بانکی در بهترین شرایط در اختیار آنان قرار 
خواهد گرفت. عبدا... کریمی افزود: صندوق پژوهش و فناوری نه 
تنها در پرداخت تسهیالت می تواند به واحد های فناورانه و دانش 
بنیان کمک کند، بلکه می تواند در صدور صمانت نامه های بانکی 
نیز حامی این واحد ها باشد. به گفته او سقف تسهیالت صندوق 

تا پنج میلیارد ریال است که در این زمینه شرکت های خوش 
حساب و با برنامه توسعه ای در اولویت قرار دارند. وی عملکرد 
صندوق را مشابه بانک به استثنای دریافت سپرده دانست و گفت: 
برخی از تسهیالت صندوق ویژگی های منحصر به فردی نسبت 
به بانک دارند که شامل طرح تنفس برای واحدهای فناورانه است 
تا به سود دهی برسند. مدیر اجرایی صندوق پژوهش و فناوری 
مازندران ادامه داد: خدماتی از جمله ، تسهیالت با نرخ بهره ارزان 
و مدت طوالنی، ایجاد فضای لیزینگ برای فروش محصوالت و 
گسترش حوزه حمایتی به شرکت های خارج از پارک نیز کارِویژه 

های این صندوق است. 
صندوق  سرمایه  و  سهام  از  درصد   60 اینکه  بیان  با  کریمی 
خصوصی و مربوط به شرکت ها است افزود: این میزان سرمایه به 

انعطاف پذیری صندوق کمک بزرگی کرده است. 
گفتنی است صندوق پژوهش و فناوری استان مازندران در بهمن 

سال 97 تاسیس شد. 
** قانونی شدن حمایت از واحد های فناورانه

نایب رئیس کمیسیون تلفیق و نماینده مردم ساری و میاندرود در 
مجلس شورای اسالمی نیز دراین نشست اظهار داشت: حمایت از 
شرکت های فناورانه در برنامه های توسعه ای استان به بهترین 
شکل دیده شده است اما این حمایت ها باید به قانون تبدیل شود. 
علی اصغر یوسف نژاد افزود: متاسفانه تا کنون به موازات رشد و 

توسعه کمی واحدهای فناور قوانین و مقررات رشد و توسعه پیدا 
نکرده و پشتیبانی صورت نگرفته است. 

وی افزود : بخشی از تالش مجلسیان و دولت در جهت برقراری 
این تناسب و تعادل، تصویب قوانینی است که از همه نظر از 

دیدگاه ها و برنامه های مختلف فناورانه پشتیبانی کند.
نماینده مجلس شورای اسالمی گفت: لوایح و طرح های مورد نظر 
برای تبدیل برنامه های حمایتی از واحدهای فناورانه به قانون تهیه 

شده و در حال تدوین است. 
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مازندران نیز اعالم 

کرد: استان مازندران با تمام توان از طرح های فناورانه که قابل 
حمایت و عملیاتی هستند حمایت می کند. 

مفید غالمی راد افزود: تاکنون سازمان برنامه ریزی استان 50 
میلیارد ریال به صندوق پژوهش و فناوری استان اختصاص داده 
بنیان و  با حضور قوی شرکت های دانش  است که می توان 
فناورانه این اعتبارات را افزایش داد. وی حمایت دولت و سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی را منوط به حرکت و ایجاد اقتصاد و فضای 
کسب و کار قوی فناورانه دانست و افزود: نمی توان از طرح های 

بدون آینده حمایت کرد. 

خبرهای خوش حمایتی برای واحد های فناورانه مازندران

خبر دریچه

جزییات افزایش مستمری بازنشستگان؛

دریافتی کمتر از ۱.۹ میلیون نداریم
رئیس کانون عالی کارگران بازنشسته و مستمری بگیر با اشاره به 
اینکه در افزایش حقوق بازنشستگان بهترین مدل انتخاب شد، 
گفت: در مجموع دریافتی هیچ بازنشسته ای در سال جاری کمتر از 
1.9 میلیون نیست. علی اصغر بیات با اشاره به پیشنهاد افزایش سطح 
حقوق بازنشستگان، اظهار داشت: با توجه به اینکه بازنشستگان و 
آنان،  خانواده های  و  اجتماعی  تأمین  سازمان  مستمری بگیران 
همین  به  می دهند  تشکیل  را  جامعه  از  توجهی  قابل  جمعیت 
دلیل موضوع افزایش حقوق سایر سطوح خصوصاً بازنشستگان و 
مستمری بگیران تحت پوشش این سازمان از اهمیت بسیار زیادی 
برخوردار است. وی گفت: به همین دلیل باید با توجه به مشکالت 
معیشتی و مقابله با اثرات و پیامدهای تورم موجود، حداکثر تالش 
در راستای حفظ قدرت خرید و جلوگیری از آسیب پذیری بیشتر 
اقشار کم درآمد، به ویژه بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین 
اجتماعی صورت پذیرد. وی ادامه داد: انصافاً تالش ها و زحمات 
نشست های  و  و جلسات  این خصوص کشیده شد  در  بسیاری 
کارشناسی و تخصصی متعددی با حضور همکارانم در کانون عالی 
برگزار شد. بیات با بیان اینکه در جلسه ۳ ساعته ای که با حضور 
سرپرست سازمان تأمین اجتماعی و مدیران و کارشناسان آن برگزار 

شد بحث های طوالنی، تخصصی و فشرده ای صورت گرفت و 5 
سناریو و پیشنهاد مختلف در این زمینه مطرح شد گفت: در نهایت 
با در نظر گرفتن همه مالحظات، شرایط کالن و صرفه و صالح، 
بهترین الگو و مدل پیشنهادی مورد تبادل نظر و توافق قرار گرفت. 
رئیس کانون عالی کارگران بازنشسته و مستمری بگیر سراسر 
کشور با اشاره به اینکه در تعیین میزان افزایش حقوق سایر سطوح 
دستمزد به ویژه بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی، 
بهترین مدل با توجه به جمیع شرایط اتخاذ شد اظهار داشت: در 
واقع الگوی نهایی پیشنهادی ما مصوبه شورای عالی کار بود که 
به عقیده بنده بهترین گزینه است. وی گفت: مقرر شد حقوق 
سایر سطوح از جمله بازنشستگان و مستمری بگیران 1۳ درصد 
به اضافه مبلغ 261 هزار تومان محاسبه و از اردیبهشت ماه سال 
جاری پرداخت شو. که البته این مصوبه پس از بررسی هیئت مدیره 
سازمان تأمین اجتماعی برای تصویب نهایی به هیئت دولت ارسال 
می شود. بیات به مشکالت اقتصادی اشاره کرد و گفت: بی تردید 
این میزان افزایش حقوق و مستمری، جبران هزینه های ضروری 
ناشی از افزایش قیمت ها و نرخ تورم را که بازنشستگان و مستمری 
بگیران مدت هاست با آنها دست و پنجه نرم می کنند، را نمی کند 

و ما انتظار داریم با اعمال سیاست های حمایتی و نگاه ویژه به این 
افراد، از حجم مشکالت آنها کاسته شود و حتماً پیگیری های الزم 
در این زمینه را از طرق مختلف انجام خواهیم داد. وی با اشاره به 
اینکه 55 درصد بازنشستگان تأمین اجتماعی حداقل بگیر و زیر 
حداقل بگیر هستند، گفت: بر اساس ماده 111 تأمین اجتماعی 
حقوق و مستمری حداقل بگیرها ۳6 و نیم درصد افزایش پیدا کرده 
و از یک میلیون و 111 هزار و 26 تومان به یک میلیون و 516 
هزار و 82۳ تومان می رسد. وی تاکید کرد: در مجموع با در نظر 
گرفتن موارد جانبی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران در سال 

98 کمتر از یک میلیون و 900 هزار تومان نخواهد بود.

استاندار مازندران از ایجاد اسکله های گردشگری در این استان 
خبرداد و گفت که تاکنون 1۳6 مکان برای ساخت این گونه اسکله 

از رامسر تا گلوگاه شناسایی شده است .
به گزارش روابط عمومی استانداری مازندران ، احمد حسین زادگان 
در جلسه ساماندهی سواحل دریای مازندران با اظهار این که طرح 
ایجاد اسکله های گردشگری ، موجب رونق اقتصادی استان می 
شود ، افزود : ساخت اسکله های گردشگری توسعه زیرساخت های 

صنعت گردشگری دریایی را به همراه دارد.
استاندار مازندران با اشاره به اینکه اسکله های گردشگری موجب 
افزایش دسترسی و خدمات گردشگری به گردشگران را در تمام 
فصول سال فراهم می کند، گفت : اشتغال مستقیم و غیرمستقیم 
پایدار، توسعه اجتماعی، اقتصادی و توریستی مناطق گردشگری، 
افزایش ضریب ایمنی سفرها و گشت های تفریحی دریایی و ایجاد 
بستر رفاهی مناسب برای گردشگران ازجمله نقاط مثبت اجرای 

این پروژه است.

حسین زادگان هزینه ساخت هر اسکله درجه یک را 700 میلیون 
تومان برآورد کرد و افزود : این اسکله ها توسط متخصصان داخلی 
و استانی نظیر شرکت کشتی سازی صدرا با سازه های سبک فلزی 

ساخته می شود.
وی گفت : ساختار این اسکله ها به گونه ای است که مانع رفت وآمد 

آب دریا نمی شود و تمام مالحظات زیست محیطی نیز در نظر 
گرفته خواهد شد.

استاندار مازندران به آمادگی برخی از سرمایه گذاران برای اجرای 
از  پس  طرح  این   : افزود  و  کرد  اشاره  گردشگری  اسکله های 
تصویب نهایی و تائید صالحیت سرمایه گذاران، قابل اجرا خواهد 
بود و افرادی که تمایل برای سرمایه گذاری در این حوزه را دارند 

پس از تصویب نهایی می توانند به دستگاه مربوطه مراجعه کنند.
تردد  و  پذیرایی  زنی،  گشت  برای  اسکله ها  این   : گفت  وی 
گردشگران تعبیه می شوند و جهت تردد مسافران هم خط ساحلی 

ایجاد می شود تا تردد دریایی را نیز در استان داشته باشیم.
 : گفت  نیز  سواحل  آزادسازی  خصوص  در  مازندران  استاندار 
آزادسازی حریم ساحل توسط مجتمع های دولتی در قالب طرح 
عملیاتی در حال تهیه و تدوین است تا برای هیات دولت ارسال 

شود . 
حدود ۳۳8 کیلومتر از سواحل دریای خزر در مازندران واقع است.

3۱ فروردین ماه آخرین
مهلت ارسال آثار به جشنواره 

نوروزی پلیس
مهلت  آخرین  مازندران  انتظامی  فرماندهی  اجتماعی  معاون 
را  خدمت  جلوه های  پلیس  نوروزی  جشنواره  به  آثار  ارسال 
پایان فروردین اعالم کرد. مسعود تقدیسی الریجانی  اظهار 
کرد: جشنواره نوروزی پلیس، جلوه های خدمت در حوزه های 
عکس، فیلم، خاطره، شعر و مقاله برگزار می شود. وی با بیان 
افزود:  است،  فروردین  تا ۳1  آثار  ارسال  آخرین مهلت  اینکه 
تولیدکنندگان باید نمایی از ارائه خدمات نوروزی پلیس را در 
آثار خود ارائه دهند. معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی مازندران 
با اشاره به وقوع سیالب در مناطق مرکزی و شرقی استان 
و  وامنیت  نظم  برقراری  در  پلیس  ماموران  ارزنده  خدمات  و 
امداد رسانی به سیل زدگان، خاطرنشان کرد: بی تردید یکی از 
بخش های این جشنواره که توجه ویژه ای به آن خواهد شد، 
آثاری است که از این حوادث تهیه و ارسال می شود. تقدیسی با 
اعالم اینکه عکاسان ، خبرنگاران، مستندسازان، دانشجویان و 
عموم شهروندان و همچنین همکاران مجاز به شرکت در این 
جشنواره هستند، افزود: نحوه ارسال آثار در شبکه های اجتماعی 
داخلی به آدرس festpolice@ در شبکه های سروش ، ایتا، 
بله، گپ، ساپنا و آی گپ ارسال کنند. وی تاکید کرد: آثار تولیدی 
همراه با مشخصات تولیدکننده شامل نام و نام خانوادگی، کد 
ملی و شماره تلفن همراه در قسمت نام اثر ارسال شود. معاون 
اجتماعی فرماندهی انتظامی مازندران در پایان گفت: داوطلبان 
می توانند برای اطالع دقیق از فراخوان جشنواره و سایر مقررات 

به پوستر جشنواره یا سایت خبری پلیس مراجعه کنند.

مادر شهیدان رودسر ابراهیمی 
آسمانی شد

و  علیرضا  محمدرضا،  شهیدان  مادر  رودسری  باقری  صفیه 
غالمعلی رودسر ابراهیمی آسمانی شد. مرحومه صفیه باقری 
رودسری به دلیل بیماری و کهولت سن  دعوت حق را لبیک 
شهیدان  مادر  پیکر  پیوست.   فرزندان شهیدش  به  و  گفت 
دوشنبه  امروز  صبح   10 ساعت  رودسری،  باقری  گرانقدر 
26 فروردین از مصلی شهید بهشتی تنکابن به سوی گلزار 
شهدا تشییع و به خاک سپرده خواهد شد. غالمعلی یازدهم 
اردیبهشت سال 1۳61 در عملیات بیت المقدس، محمدرضا 2۴ 
دی 1۳6۴ در عملیات آزادسازی فاو به عنوان جانشین فرمانده 
گردان عملیاتی و علیرضا رودسر ابراهیمی نیز دی 1۳65 در 
عملیات شلمچه به شهادت رسیدند. شهرستان 166 هزار نفری 
تنکابن 56۴ شهید در دوران دفاع مقدس و یک شهید مدافع 

حرم تقدیم اسالم و انقالب کرده است.

ساخت اسکله های گردشگری در مازندران کلید خورد

مدیر روابط عمومی دانشگاه آزاد اسالمی واحد قائم شهر خبر داد: 

رتبه نخست دانشگاه آزاد قائم شهر بین واحدهای دانشگاهی مازندران
اسالمی  آزاد  دانشگاه  عمومی  روابط  مدیر 
واحد قائم شهر از کسب رتبه نخست این واحد 
استان   دانشگاهی  واحدهای  بین  دانشگاهی 

مازندران در رتبه بندی سایمگو خبر داد. 
آزاد  دانشگاه  اینکه  بیان  با  محمودپور  علیرضا 
اسالمی واحد قائم شهر در جدید ترین رتبه بندی 
اسالم  جهان  استنادی  علوم  پایگاه  و  سایمگو 
)ISC( توانست برای چندمین سال متوالی رتبه 
نخست بین واحدهای دانشگاهی استان  مازندران 
و رتبه هشتم بین ۴00 واحد دانشگاه آزاد اسالمی 
را کسب کند، اظهار کرد: این واحد دانشگاهی 
در  عالی  آموزش  مؤسسات  بزرگ ترین  از  یکی 
شمال کشور به شمار می آید که سال 1۳62 به 
 عنوان نخستین واحد دانشگاهی به منظور خدمت 
به اهل علم و گسترش آموزش عالی در استان 

مازندران راه اندازی شد. 
وی اضافه کرد: این دانشگاه که در ابتدا با پنج 

رشته تحصیلی مهندسی عمران، برق، مکانیک، 
امور دامی و کشاورزی آغاز به کار کرد، اکنون 

 91 دکتری،  رشته   ۳۳ با  سال   ۳6 گذشت  با 
کار شناسی  رشته   80 ارشد،  کار شناسی  رشته 
در  کاردانی  رشته  و ۳۴  ناپیوسته  کار شناسی  و 

گرایش های مختلف در حال فعالیت است. 
مدیر روابط عمومی دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
دانشگاهی  واحد  این  کرد:  تصریح  قائم شهر 
و  فرهنگی  پژوهشی،  آموزشی،  امکانات  از 
ورزشی رفاهی خوبی برخوردار است که توانسته 
فضای  مربع  متر  هزار  از 82  گذشته  سال های 
آموزشی و پژوهشی بیش از 160 هزار مترمربع 
مزرعه آموزشی و تحقیقاتی شامل مزارع روباز 
و  گلخانه، پرورش دام، طیور صنعتی و خانگی، 
دامپزشکی  کلینیک  گرمابی،  و  استخر سردآبی 
ورزشی  سالن های  وابسته،  آزمایشگاهی های  و 

برخوردار شود.

نرخ بیکاری جوانان ۲۵.۵درصد شد
و  جمعیت 10ساله  به میزان ۳9.5درصد  زمستان 1۳97  در 
بیش تر از نظر اقتصادی فعال بوده اند، یعنی در گروه شاغالن 
یا بیکاران قرار گرفته اند. در زمستان 1۳97، به میزان ۳9.5 
فعال  اقتصادی  نظر  از  بیش تر  و  10ساله  جمعیت  درصد 
گرفته اند.  قرار  بیکاران  یا  شاغالن  گروه  در  یعنی  بوده اند، 
بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است 
که این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل )زمستان 
1۳96( 0.1 درصد افزایش داشته است. نتایج طرح آمارگیری 
نیروی کار زمستان 1۳97 منتشر شد. بررسی نرخ بیکاری افراد 
10ساله و بیش تر نشان می دهد که 12.1 درصد از جمعیت 
فعال )شاغل و بیکار(، بیکار بوده اند. روند تغییرات این نرخ 
حاکی از آن است که این شاخص نسبت به زمستان 1۳96 
هیچ گونه تغییری نداشته و جمعیت بیکار کشور با 68هزار نفر 
افزایش به ۳میلیون و 221هزار نفر رسیده است. در زمستان 
1۳97، به میزان ۳9.5 درصد جمعیت 10ساله و بیش تر از نظر 
اقتصادی فعال بوده اند، یعنی در گروه شاغالن یا بیکاران قرار 
گرفته اند. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن 
است که این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل )زمستان 
شاغلین  جمعیت  است.  داشته  افزایش  درصد   0.1  )1۳96
10ساله و بیش تر در این فصل 2۳میلیون و ۳1۳هزار نفر 
بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۳02هزار نفر افزایش 
داشته است. بررسی اشتغال در بخش های عمده اقتصادی 
نشان می دهد که در زمستان 1۳97، بخش خدمات با 51.6 
درصد بیش  ترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. 
در مراتب بعدی بخش های صنعت با ۳2.۴ درصد و کشاورزی 
با 16.0 درصد قرار دارند. نرخ بیکاری جوانان 15 تا 29 ساله 
حاکی از آن است که 25.5 درصد از فعاالن این گروه سنی 
در زمستان 1۳97 بیکار بوده اند. بررسی تغییرات فصلی نرخ 
بیکاری این افراد نشان می دهد این نرخ نسبت به فصل مشابه 
در سال قبل )زمستان 1۳96( 0.2 درصد افزایش یافته است. 
ناقص نشان می دهد که در زمستان  اشتغال  بررسی سهم 
1۳97، 11.5 درصد جمعیت شاغل،  به دالیل اقتصادی )فصل 
غیرکاری، رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت بیش تر و…( 
کم تر از ۴۴ ساعت در هفته کار کرده و آماده برای انجام کار 
اضافی بوده اند، این در حالی است که ۳5.5 درصد از شاغلین 

10ساله و بیش تر، ۴9 ساعت و بیش تر در هفته کار کرده اند.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی مازندران  
خبر داد:

باغ های سیلزده قابل احیا هستند
مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت: همه 
باغ های خسارت دیده از سیل مازندران در سال زراعی جدید 
قابل احیا و برداشت محصول هستند. ایزدی مدیر باغبانی 
از  مازندران گفت: 20 هزار هکتار  سازمان جهاد کشاورزی 
باغ های حاشیه رودخانه نکا رود، تجن، تاالر و بابلرود دچار 
با  وی  است.  متفاوت  خسارت ها  شدت  که  شدند  خسارت 
باغ های  از  روز  هر  کشاورزی  جهاد  کارشناسان  اینکه  بیان 
خسارت دیده از سیل بازدید کردند، افزود: با دعوت از مرکز 
تحقیقات مرکبات کشور و برخی موسسه های تحقیقاتی استان 
اطالعیه های فنی برای باغداران تهیه و در اختیار مراکز خدمات 
جهاد کشاروزی قرار داده شد. ایزدی افزود: بیشتر باغ هایی که 
در جریان سیل 27 اسفند ماه در مازندران خسارت دیدند قابلیت 
مراکز  دستورالعمل های  باغداران  اینکه  شرط  به  دارند  احیا 
تحقیقاتی را اجرا کنند. مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی 
مازندران گفت: ماندگاری آب در برخی باغ های هلو و شلیل 
که حساسیت بیشتری به رطوبت دارند سبب ریزش برگ ها 
شد که در صورت رعایت مباحث فنی، محصول آن ها امسال 
قابل برداشت است. وی گفت: باغداران در شرائط ماندگاری 
آب با ماشین آالت کشاورزی در باغ ها تردد نکنند چرا که 
سبب فشردگی خاک و کاهش نفوذ پذیری آب خواهد شد. 
وی گفت: رانش زمین در برخی مناطق کوهستانی سبب از 
بین رفتن کامل برخی باغ ها شد که الزم است باغداران قبل 
از احداث باغ را به شکل پلکانی احداث کنند تا سیل به آن ها 

خسارت نزند.

سرپرست سازمان تأمین اجتماعی اعالم کرد؛
مبنای افزایش حق بیمه 

مشاغل خاص
سرپرست سازمان تأمین اجتماعی در مورد مبنای افزایش حق 
اختیاری،  آزاد،  مشاغل  شامل  که  خاص  شدگان  بیمه  بیمه، 
ارائه  توضیحاتی  شود  می  و...،  ساختمانی  کارگران  قالیبافان، 
کرد. محمد حسن زدا، در مورد افزایش حق بیمه شدگان خاص 
)اختیاری، مشاغل آزاد، قالیبافان، کارگران ساختمانی و…( گفت: 
آن چیزی که باعث می شود ناخواسته حق بیمه ها افزایش پیدا 
کند افزایش حداقل دستمزد است. وی افزود: حداقل دستمزدها 
هر سال از سوی شورای عالی کار تعیین می شود به طوری که 
سال گذشته حداقل دستمزد یک میلیون و 100 هزار تومان 
بود پس مبنای محاسبه بیمه اختیاری، مشاغل آزاد، قالیبافان و 
کارگران ساختمانی نیز این مبلغ تعیین شد اما در سال جاری که 
شورای عالی کار حداقل دستمزد را به یک میلیون و پانصد هزار 
تومان افزایش داده است طبیعتاً در حق بیمه مشاغل آزاد اختیاری 
قالیبافان و کارگران ساختمانی تأثیرگذار خواهد بود. سرپرست 
سازمان تأمین اجتماعی تاکید کرد: این افزایش حق بیمه از سوی 
سازمان تأمین اجتماعی نیست بلکه تأمین اجتماعی تابعی است 
از حداقل دستمزدی که توسط شورای عالی کار تعیین می شود.


