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اجتماعى شماره 457  شنبه 10 اردیبهشت ماه 1401  28 رمضان 1443 

اخبار

توقیف اموال در زمان دو همسرى

 نحوه تقدم بر توقیف اموال
 پس از فوت

اخیــرا قضات در اســتعالمى از معاونت حقوقى ســواالتى 
پیرامون نحوه رســیدگى به درخواست توقیف اموال فرد پس 

از فوت وى را مطرح کردند.
 قضات اخیراً در جدیدترین اســتعالمات خــود از معاونت 
حقوقى قــوه قضائیه ســواالتى پیرامون نحوه رســیدگى به 
درخواســت توقیف اموال فرد پس از فوت وى مطرح کردند که 

به شرح زیر است:
چنانچه فردى در اثر ســانحه فوت کند و داراى دو همســر 
باشد و هر دو نفر در راستاى وصول مهریه از طریق اجراى ثبت، 

مبادرت به توقیف اموال نمایند:
الف- آیا تقدم در توقیف براى زمان بعد از فوت هم موضوعیت 

دارد؟
ب- در صورتى که هر دو مقدم باشــند، آیا دیه باید بالسویه 
(طبق قاعده غرما) پرداخت شــود و یا به نسبت طلب و میزان 

مهریه؟ (مواد 153 و 149 اجراى احکام مدنى)
2- چنانچه شــخص «الف» اقدام به توقیف مال نزد شخص 
ثالث بنماید و شــخصى دیگر نیز اقدام به توقیف همان مال نزد 
شخص ثالث بنماید و شخص ثالث به رغم مکاتبه مقدم شخص 
«الف» در راســتاى مکاتبه شــخص «ب» مال را توقیف کند، 
مالك براى توقیف مقدم چیست؟ آیا مکاتبه مقدم مالك براى 
توقیف مقدم اســت و یا اینکه اقدام عملى شخص ثالث و ارسال 
وجه نزد هر یک از اشــخاص مکاتبه کننده در راستاى توقیف 

مالك براى توقیف مقدم است؟

نظریه مشورتى اداره کل حقوقى قوه قضائیه:
1- الف، بــا عنایت به مــواد 56 و 58 آئین نامه اجراى مفاد 
اســناد رســمى الزم االجرا و طرز رســیدگى به شــکایت از 
عملیــات اجرایى مصوب 1387 رئیس محتــرم قوه قضائیه با 
اصالحات و الحاقــات بعدى و ماده 221 قانون امور حســبى 
مصــوب 1319 در فرض ســوال، توقیف بــا رعایت حق تقدم 

امکان پذیر است؛
زیرا اوالً، همان گونه که برابر مقررات، توقیف ترکه منع نشده 
است، حق تقدم هم که به موجب قانون مقرر شده است، به قوت 
خود باقى است. ثانیاً، با توجه به این که هدف از تأمین خواسته، 
تضمین و امکان اســتیفاى طلب طلبکار است، اعتقاد به وجود 
نداشتن حق تقدم در فرض سوال، موجب بى فایده شدن فلسفه 

و هدف تأمین خواسته خواهد شد.
ب، اگر مقصود این باشد که هر دو زوجه در یک روز مهریه را 
توقیف کرده باشند، با عنایت به تبصره ماده 56 آئین نامه اجراى 
مفاد اســناد رسمى الزم االجرا و طرز رســیدگى به شکایت از 
عملیات اجرایى مصوب 1387 بــا اصالحات و الحاقات بعدى 
و ماده 226 قانون امور حســبى مصوب 1319، ترکه به نسبت 
طلب تقسیم مى شــود؛ اما اگر مقصود این باشد که یکى زودتر 
از دیگــرى ترکه را توقیف کرده اســت، ابتــدا طلب این زوجه 
پرداخت خواهد شــد و چنانچه ترکه باقى بماند، مهریه زوجه 

دوم پرداخت خواهد شد.
2- مستفاد از مواد 87 و 88 قانون اجراى احکام مدنى مصوب 
1356 چنین اســت که پس از تنظیم و ارســال اخطار توقیف 
مال نزد شــخص ثالث از ســوى اجراى احکام و ابالغ آن به این 
شخص، در واقع مال نزد شخص ثالث به نفع محکوم له موضوع 
اخطاریه توقیف شــده است و شخص ثالث نباید مال را تحویل 
محکوم علیه یا شخص دیگرى دهد؛ بلکه مکلف است وفق مفاد 
اخطاریه اجراى احکام عمل کند؛ بنابراین در فرض سوال، حق 
تقدم با طلبکارى اســت که اجراى احکام پیرو درخواست وى 
اخطاریه موضوع ماده 87 قانون یادشده را به شخص ثالث ارسال 
کرده و اخطار مذکور به این شــخص ابالغ شــده است و اقدام 

عملى ثالث حق تقدمى ایجاد نمى کند.

خزعلى تاکید کرد؛

نیازهاى دختران در مباحث 
فرهنگى بررسى شود

معاون امور زنان و خانواده ریاســت جمهــورى گفت: الزم 
اســت نیازها و ایده هاى دختران در مباحث فرهنگى، هویتى و 
اجتماعى؛ به ویژه براى مقابله با آســیب هاى اجتماعى موجود 

بررسى شود.
انســیه خزعلى در صفحه شــخصى خود در فضاى مجازى 
از برگزارى این معاونت با مجمع ملى ســازمان هاى مردم نهاد 
جوانان خبر داد و افزود: مجمع تشــکل هاى جوانان مى تواند به 
عنوان بازوى اجرایى معاونت در برنامه هاى محلى و منطقه اى و 

حتى برنامه هاى ملى و سراسرى عمل کند.
وى تصریح کرد: همچنین از پیشنهاد سازمان هاى مردم نهاد 
براى مشــارکت در کارگروه ها و شوراهاى معاونت و بهره مندى 
از نظرات جوانان اســتقبال مى کنیم؛ چرا که منجر به فنى تر و 
پربارتر شدن طرح ها و سیاست گذارى هاى معاونت امور زنان و 

خانواده ریاست جمهورى خواهد شد.
خزعلى به نقش ســازمان هاى مردم نهاد حوزه جوانان اشاره 
و اظهار کرد: یکى از مســائل بســیار مهم که در برنامه ریزى ها 
همواره مورد توجه دولت مردمى است، رعایت عدالت در فراهم 

کردن امکانات در سطح کشور است.
معاون امور زنان و خانواده ریاســت جمهــورى تاکید کرد: 
بــه نظر مى رســد از مهمترین ظرفیت ها که بایــد موردتوجه 
و بهره منــدى قرار گیــرد، جوانان فعال و دغدغه مند سراســر 

کشور است.
وى ادامه داد: بنابر این پیشنهاد مى شود تعداد سازمان هاى 
مردم نهاد فعال در حوزه جوانان در هر استان افزایش یابد و افراد 
بیشترى وارد مباحث اجتماعى شــوند و با اتصال به شوراهاى 
مشــورتى و تصمیــم گیرى، در تصمیم ســازى هاى کشــور 

مشارکت داشته باشند.
معاون امور زنان و خانواده ریاســت جمهــورى گفت: الزم 
اســت نیازها و ایده هاى دختران در مباحث فرهنگى، هویتى و 
اجتماعى؛ به ویژه براى مقابله با آسیب هاى اجتماعى موجود و 
تأثیرگذارى در جامعه و در نهایت دســتیابى به آرمان هاى این 

افراد مورد بررسى قرار گیرد.

ی  وال یھ وال ھ

در کشــاکش بررسى بودجه ى ســاالنه ى شهردارى، 
یکى از اعضاى شوراى شهر ســارى که سبقه ى دولتى و 
مدیریتى در کارنامه ى خود نداشــته و بازارى بودن وى 
از همان ابتدا  مورد نقد بسیارى قرار گرفت،  ضمن تالش 
جهت متقاعد سازى اعضا و افکار عمومى در مثبت انگارى 
بودجه برنامه ریزى شــده ى شهردارى،  این نهادعمومى 

خدماتى را ریسک ناپذیر دانست!!!!
این گونه خطابه قراردادن شهردارى مرکز استان توسط 
یکى از اعضاى شوراى شــهر، مهر تاییدى بر ناکارآمدى 
شورا و شهردارى کنونى اســت! مگر میشود شهر سارى 

را به عنوان مرکز و پیشــانى توسعه استان معرفى کرد اما 
جسارت توسعه را پیوست آن نداشت؟!

در امتــداد آن مگر مى شــود شــوراى شــهر مرکز 
اســتان چنین منفعل نســبت به تصمیمات شهردار ى 
عمل نماید و خود را صرفا مســئول تامین بودجه مخارج 

شهردارى از جیب مردم  بداند؟!
آنچه روشن است، تمکین پذیرى محض اعضاى شورا 

از شهردارى و مجرى و مصوب کننده اوامر آن مى باشد.
اینکه که یک سال از عمر شورا گذشته و عملکرد قابل 
دفاعى از این شــورا که بتواند نقطه  تحول باشد مشاهده 

نشده، این غفلت از شرح وظایف ذاتى شورا  نشان دهنده 
ى بى تفاوتى شــوراى ششم سارى در جهت تامین نظر و 
خواســت مردم و برون رفت این شهر از مشکالت پیشین 
اســت.  در یک سال اخیر بیشــتر امور شورا به یارکشى و 
کشمکش هاى  داخلى گذشــته و برخى از اعضاى شورا 
به تناســب تامین منافعشان توسط شــهردارى، در سبد 

موافقین و مخالفین در حال رفت و آمد هستند!! 
و برخى از اعضا تازه وارد نیز با ورود به شورا و استقاده از 
جایگاه اجتماعى آن در صدد مطرح ســازى خود در میان 
ســایر مدیران و مسئوالن بوده و با حضور  در نشست هاى 

تشــریفاتى با برخى دســتگاه ها و نهادها به شکاف هاى 
رسانه اى بسنده مى کنند!  دریغ از اینکه این نشست هاى 
تبلیعاتى منفعتى براى شهر و شــهروندان داشته باشد، 

گرچه  شاید براى خودشان چندان هم بى ثمر نباشد!!
تیم  پارلمان شــهرى مرکز اســتان با  خط مشــى در 
پیش گرفته شــده نه تنها در راســتاى شعارهاى آغازین 
خود که همانا تبرى جویى از تیم هاى مدیریتى پیشــین 
اســت نبوده، بلکه نسبت به آنان از لحاظ فنى و تخصصى، 
بسیار سطحى و کارنابلدتر بوده و نیز از لحاظ حفظ منافع 

شخصى گستاخ ترند !

جسارت ریسک ندارند !
*درباره ى عدم جسارت توسعه اى شهردارى سارى و شوراى شهر خواب زده...

در کشاکش بررسى بودجه ى ساالنه ى شهردارى، یکى از اعضاى شوراى شهر سارى که سبقه ى دولتى و مدیریتى 
در کارنامه ى خود نداشته و بازارى بودن وى از همان ابتدا  مورد نقد بسیارى قرار گرفت،  ضمن تالش جهت متقاعد 
سازى اعضا و افکار عمومى در مثبت انگارى بودجه برنامه ریزى شده ى شهردارى،  این نهادعمومى خدماتى را 
ریسک ناپذیر دانست!!!! این گونه خطابه قراردادن شهردارى مرکز استان توسط یکى از اعضاى شوراى شهر، 
مهر تاییدى بر ناکارآمدى شورا و شهردارى کنونى است! مگر میشود شهر سارى را به عنوان مرکز و پیشانى 

توسعه استان معرفى کرد اما جسارت توسعه را پیوست آن نداشت؟!

ی  وال ی ھ صا یا وال ی ھ صا ا

 بررســى آمار اشــتغال مازندران در بازه زمانى 1390 
تا ســال 1400 نشان از کاهش ســهم حوزه کشاورزى و 
صنعت و افزایش چند برابرى ســهم گردشــگرى در این 
زمینه با وجود کم توجهى و بى مهرى به این بخش حتى تا 

تقلیل دادن گردشگرى به مسافرپذیرى بوده است.
 ظرفیت حوزه گردشگرى مازندران براى اشتغال زایى 
نیازمند توضیح و توجیه پیچیده و تئوریک نیســت. تنها 
توجه به آمارهاى رســمى ورود مسافر - گردشگر در یک 
بازه زمانى مانند تعطیالت نوروزى مى تواند هر کارشناس 
و ســرمایه گذارى را متقاعد و جذب کند به شرط این که 
فقر زیرساخت ها در بخش هاى مختلف قابل توجیه باشد؛ 
فقــرى که به صورت تاریخى به خاطــر نگاه کوتاه مدت و 
منفعت طلبانه بر پرظرفیت ترین استان گردشگرى کشور 
تحمیل شــده تا به مرحله اى برســد که نمودار بیکارى ، 
آن هم بیکارى دانش آموختگان دانشگاهى اش جگرسوز 
و اســتخوان شکن شــده و مورد سوءاستفاده براى دست 
اندازى به طبیعت و محیط زیست بى نظیرش قرار گیرد.

مثــال در همیــن تعطیالت نوروزى که پشــت ســر 
گذاشته شــده ، طبق آمارهاى رسمى 15 میلیون مسافر 
و گردشــگر در اقامتگاه هاى رســمى مانند هتل ، متل ، 
اماکن بومگردى ، پالژهاى دولتــى و اقامتگاه هاى نیمه 
رسمى مانند مدارس ، بقاع متبرکه و اماکنى از این دست 
اقامــت کردند. برآوردهاى کارشناســى هم نشــان مى 
دهد که دســتکم به همین تعداد مســافر و گردشگر در 
اقامتگاه هــاى غیررســمى و غیرمجاز ماننــد ویالها و 
خانه هاى اجاره اى ، چادرهاى مســافرتى و حتى داخل 
خودروهایشــان تعطیالت نوروزى را در مازندران سپرى 
کردند. به این جمعیــت باید آمار افرادى را اضافه کرد که 
خودشــان داراى خانه دوم در مازندران هستند و به نوعى 

مسافر و گردشگر محسوب مى شوند.
اقبال به تعطیالت گذرانى وقت و بى وقت در مازندران 
در حالى طى سال هاى اخیر همواره در حال رشد بوده که 
مسافران زمینى گاهى مسیر سه تا چهار ساعته رسیدن به 
این اســتان را از پایتخت به بعد به خاطر ترافیک سنگین 
طى 12 ساعت طى کردند ، راه آهن شمال که مى توانست 
و مى تواند بخش زیادى از این بار را از روى شانه هاى جاده 
هاى اســتان بر دارد گویى بویى از ظرفیت گردشــگرى 
نبرده است و سفر هوایى هم آنقدر گران و لوکس است که 
کمتر گردشگرى را متقاعد به صرفه جویى زمان مى کند.

با این وجود از ســال 1390 تا پایان ســال 1400 این 
بخش گردشگرى بود که به داد جوانان جویاى کار رسیده 
و توانسته با کمترین سر و صداى تبلیغاتى و هیاهو آنان را 
شاغل کند. آمار اشتغال این بازه زمانى را معاونت پژوهشى 
دانشــگاه مازندران به کمک اســاتید و دانشجویان رشته 
اقتصاد جمع آورى کرده اســت ؛ آمارى که مى گوید اگر 
قرار است مشــکل بیکارى در مازندران حل شود ، راهش 
ســرمایه گذارى در بخش گردشگرى است که هیچگونه 
رانتى را از طبیعت و محیط زیســت طلب نمى کند و تنها 
انتظارش توجه به زیرســاخت هایى اســت که مورد بى 

مهرى تاریخى قرار داشته است.

بر اســاس این گزارش در زمان حاضر 90 هزار و 500 
نفر در مازندران به عنوان فعال حوزه گردشگرى در بخش 
هتل دارى، رســتوران دارى، مهمانســرا ،سوئیت دارى، 
اقامتگاه هــاى بومگردى فعالیت دارنــد در حالى که آمار 
اشتغال در این بخش سال 1390 حدود 30 هزار نفر بود.

همچنین جهش مازندران در تولید صنایع دســتى و 
افزایش فعاالن و هنرمندان این حوزه هم در دهه گذشته 
بسیار چشمگیر بوده است به گونه اى که آمار اشتغال این 
بخش از 10 هزار و 725 نفر در ســال 1390 به 25 هزار و 

728 نفر در زمان حاضر افزایش یافته است.
دکتر عباس دربندى ، از اســتادان دانشگاه مازندران با 
اســتناد به همین آمارها به خبرنگار ایرنا گفت : به معناى 
واقعى در صورت صنعتى شــدن گردشگرى در مازندران، 
جلوگیرى از مســافرپذیرى صرف و چادرخوابى و تدوین 
برنامه ریزى راهبردى گردشگرى، مازندران طى 10 سال 
آینده ظرفیت ایجاد اشــتغال پایــدار براى یک میلیون و 
500 هزار نفر را فقط در حوزه خدمات و گردشگرى دارد.

وى افزود : بــه عبارتى دیگر آمار شــاغالن مازندران 
در حوزه خدمات و گردشــگرى از 700 هزار نفر در سال 
1401 در سال 1410 به دو برابر افزایش پیدا خواهد کرد.

این اســتاد دانشــگاه گفت : همچنین در زمان حاضر 
از مجمــوع 700 هــزار نفر شــاغل در حــوزه خدمات و 
گردشــگرى مازندران ، 583 هــزار و 772 نفر در حوزه 
خدمات وابســته به گردشــگرى فعالیت دارند که از این 
میزان عمده فروشى و خرده فروشى 30 درصد، تامین آب 
و برق هفت درصد، ســاختمان پنــج درصد، حمل و نقل 
14 درصد، بانکدارى و خدمــات مالى یک درصد و اجاره 
مســتغالت 19 درصد و ســایر 25 درصد از انواع خدمات 

ارایه شده به مسافران را تشکیل مى دهد.
وى افــزود : در واقــع آمار شــاغالن حــوزه خدمات 
گردشــگرى مازندران در ســال 1390 حدود 245 هزار 
نفر بود که اکنون بعد گذشــت 10 ســال بــه 583 هزار 
و 772 نفــر رســیده اســت و در صورت تــدوام اجراى 
طــرح هاى راهبردى گردشــگرى شــاغالن خدمات در 
اســتان در ســال هاى آینده بدون تردید بــه حدود یک 

میلیون نفر افزایش خواهد یافت.
دربندى گفت : اشــتغال زایى بر محور خدمات با ورود 
ساالنه 45 میلیون مسافر و به نوعى ورود جمعیت شناور در 
صورتى مى تواند قابل اتکا باشــد و محقق شود که سرمایه 
گذارى اقتصادى در استان به سمت گردشگرى سوق پیدا 
کند و گردشگرى و کشاورزى به عنوان رویکردهاى اصلى 

اشتغال آفرینى استان به شمار آیند.
طبق گزارش رسمى ســازمان مدیریت و برنامه ریزى 
، در حــال حاضر از حدود ســه میلیــون و 300 هزار نفر 
جمعیت مازنــدران یک میلیون و 920 هــزار و 102 نفر 
نیروى کار فعال محســوب مى شــوند کــه از این میزان 
یک میلیون و 120 هزار نفر شــاغل ، 112 هزار نفر بیکار 

مطلق و 668 هزار و 102 نفر هم بیکاران فصلى هستند.
این در حالى اســت که در ســال 1390 از مجموع 2 
میلیــون و 900 هــزار نفــر جمعیت اســتان مازندران 

یک میلیون و 400 هــزار نیروى کار فعال بودند که از این 
تعداد یک میلیون و 50 هزار نفر شاغل، 90 هزار نفر بیکار 

مطلق و 260 هزار نفر هم بیکار فصلى بودند.
طبق گزارش همین مرجع ، سهم کشاورزى از اشتغال 
کل اســتان طى ســال هاى 1385 تــا1390 حدود 60 
درصد، بخش صنعت 10 درصد و سهم خدمات 30 درصد 
بود ، اما این آمار اکنون بعد از گذشــت بیش از 15 سال و 
در ابتداى سال 1401 دستخوش تغییر و تحوالت اساسى 
شده و جایگاه و درصد اشــتغال زایى در حوزه کشاورزى 
آنچنان آب رفته که آخرین نفس هایش را مى کشــد و به 
عبارتى سهم اشتغال کشــاورزى استان هم اکنون 300 
هزار نفر ، خدمات که گردشــگرى محور آن محسوب مى 
شود حدود 750 هزار نفر و سهم صنعت حدود 100 هزار 

نفر است.

جفا به کشاورزى و اشتغال هاى وابسته 
یک دلیل مهم حاد شــدن مشکل بیکارى در مازندران 
گذشــته از بى توجهى به بخش گردشگرى ، جفا به حوزه 
کشــاورزى هم بوده است که سبب شــد تا بخش اعظم 
اشــتغال این بخش طى یک دهه گذشته از دست برود و 
اگر گردشگرى نبود استان به طور قطع دچار فقر و فالکت 

در حوزه اشتغال مى شد.
علت مهم بالیى که بر ســر اشــتغال کشاورزى استان 
آمده  عالوه بر بى توجهى به زیرســاخت هاى این بخش 
مانند تامین آب ، زهکشــى اراضى ، ضعف سیاست هاى 
حمایتى ، دالل بازى و نبود الگوى کشت مشخص ، در بى 
توجهى به صنایع تبدیلى این بخش و ارتباط دادن بخش 

کشاورزى به گردشگرى بوده است.
محمد جهانبخش، عضو هیات علمى گروه کشــاورزى 
دانشــگاه آزاد مازندران معتقد اســت که کاهش اشتغال 
حوزه کشــاورزى در استان به خاطر این که امنیت غذایى 
کشــور تا حدود زیادى وابســته به آن اســت ،  موضوع 

ساده اى نیست و نباید برراحتى از کنار آن عبور کرد.
وى گفت : در اوایل دهه 80 میزان اراضى کشــاورزى 
اســتان حدود 500 هزار هکتار بود که این رقم اکنون به 
حدود 440 هزار هکتار کاهش یافته است. در همان دهه 
حدود 700 هــزار نفر به عنوان نیروى کار شــاغِل تولید 
کننده و مولد در اراضى کشــاورزى اســتان مشغول کار 
بودند که این رقم اکنون بــه حدود 300 هزار نفر کاهش 

یافته است.
این اســتاد دانشگاه تصریح کرد: اســتان مازندران در 
دهه هاى گذشــته ظرفیــت تولید حــدود 20 محصول 
کشــاورزى را داشــت که این رقم اکنون به 14 محصول 
کاهش یافته است و روزگارانى در اراضى کشاورزى استان 
پنبه کشت مى شد و در وراى آن صنایع تبدیلى مرتبط با 
این محصول کشــاورزى وجود داشت اما اکنون نه تنها از 

بین رفته اســت بلکه براى محصوالت دیگر با وجود تولید 
مازاد هیچ برنامه مشــخصى از جمله بــراى ایجاد صنایع 

تبدیلى وجود ندارد.
وى با بیان این که ظرفیت بخش کشــاورزى در ایجاد 
ارزش افزوده براى استان در سال 1390 حدود 35 درصد 
از مجمــوع درآمدها بود، گفت : این رقم اکنون به کمتر از 

23 درصد رسیده است.

فرار نیروى کار از صنعت
دو حــوزه اصلى اشــتغال زایــى در مازنــدران یعنى 
گردشــگرى و کشاورزى در حالى با وجود نیروهاى جوان 
تحصیل کرده بیــکار مورد بى توجهــى و بى مهرى قرار 
گرفته اند که بخش صنعت با وجود توجهاتى که طى سال 
هاى اخیر به آن صورت گرفته نتوانســته است این نیروها 
را به خود جذب کند و عمال این بخش با وجود کمبود نیرو 

جذابیتى براى بیکاران نداشته است.
به گفتــه رییس ســازمان صنعت، معــدن و تجارت 
مازندران در زمان حاضر از مجمــوع 2 هزار و 500 واحد 
صنعتى و تولیــدى در مازندران حدود 25 تا 30 درصد با 

مشکل کمبود نیروى انسانى مواجه هستند.
حســنقلى قوانلو به خبرنگار ایرنا گفت: به دلیل سرریز 
شــدن جمعیت شــاغل اســتان در حوزه خدمات ، روند 
اشتغالزایى در اســتان در حوزه کشــاورزى و همچنین 
صنعت از حالت تعادلى و متعارف خود خارج شده است و 
بــا تغییر این توازن ، روند نرخ بیکارى در مازندران در پنج 
سال پیش به حدود 13 درصد هم رسیده بود که با تالش 
هاى صورت گرفته در سال هاى گذشته از جمله در بخش 
صنعت این آمار به حدود هشت درصد کاهش یافته است.

وى بــا اظهار این که ورود انبوه مســافر بــه مازندران 
طى ســال هاى اخیر ســبب فربه شــدن بخش خدمات 
در اســتان شــده اســت ، توضیح داد : طبــق آمارهاى 
رســمى در زمان حاضر عمده فروشــى و خرده فروشــى 
30 درصــد، تامیــن آب و برق هفت درصد، ســاختمان 
پنج درصد، هتل و رســتوران دارى یــک درصد، حمل و 
نقــل 14 درصد، بانکدارى و خدمــات مالى یک درصد و 
اجاره مســتغالت 19 درصد از اشــتغال بخش خدمات را 

در اختیار دارند.
رییس ســازمان صنعت، معدن و تجــارت مازندران 
بر ضرورت تقویت بخش گردشــگرى بــه منظور ایجاد 
اشــتغال مولد در استان تاکید کرد و گفت : صنعتى شدن 
گردشگرى اولویت اساسى براى توسعه استان است که به 
طور حتم با عملیاتى شــدن آن فرآورى مرکبات و دیگر 
محصوالت کشاورزى و غذایى، تولید پوشاك، تولید گل و 
گیاه، توسعه بوم گردى در مازندران رونق و افزایش خواهد 
یافــت و مى توان اشــتغال غیرمولد خدمــات را به مولد

 تبدیل کرد.

گردشگرى ، فرصت فراموش شده اشتغالزایى در مازندران


