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ُۀ. ٌۀ أو یُْثَلُم بِِه بِْدَعٌۀ َفَلُه الَجَنّ َمْن أَدّى إلى اَُمِّتى َحدیثاً یُقاُم بِِه ُسَنّ
هر کس به اّمت من حدیثى رسانَد که به سبب آن سّنتى بر پا شود یا در بدعتى

 رخنه افتد، بهشت از آِن او خواهد بود.) 
میزان الحکمه، ح 3340

 معاون حقوقى، امور مجلس و استان هاى وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى 
با اظهار این که جایگاه شــوراى فرهنگ عمومى در استان هاى کشور باید 
به ارتقاء بیابد ؛گفت: اثر گذارى هاى مصوبات شــوراى فرهنگ عمومى در 

جامعه کمرنگ است باید بیش از پیش تقویت شود.
 سید محمد هاشــمى دردیدار با نماینده ولى فقیه در مازندران افزود: 
امروز با آرایش دشــمنان نمى توان تک تک جنگید و باید جبهه مقابله را 
تقویت کنیم ، شــوراى فرهنگ عمومى در استان هاى کشور قرارگاه ذاتى 
است که همه مسووالن ارشد استان به خصوص نماینده ولى فقیه  و شخص 

استاندار عضو آن هستند. 
وى با بیان این که مازندران ازحیث فعالیت هاى شوراى فرهنگ عمومى 
در کشــور سرآمد است اما شکوفایى و اثر گذارى آن باید بیشتر شود، ادامه 
داد: بودجه  فرهنگ و ارشاد و اختیارات کم آن باعث شده است تا اثر گذارى 

ها دراین حوزه نیز ضعیف تر شود.
معــاون حقوقى، امور مجلس و اســتان هاى وزارت فرهنگ و ارشــاد 
اسالمى از حسین جوادى به عنوان مدیر کل جدید فرهنگ و ارشاد اسالمى 
مازندران نیروى خدوم و اثر گذار توصیف کرد و بیان داشت: مازندران استان 
بحرانى در حوزه مدیریت فرهنگ و ارشاد اسامى نبوده است و از جوادى که 
از نیروهاى انقالبى و خدوم اســت انتطار داریم با یک آرامش و تدبیر و صد 
البته  با راهبرى نماینده ولى فقیه در استان ،ماموریت ها و مصوبات شوراى 

فرهنگ عمومى استان را عملیاتى کنند.
نماینده ولى فقیه در مازندران نیز در این دیدار با بیان این که شــوراى 
فرهنگ عمومى باید با پشتوانه اجرایى خوب ساماندهى شود، گفت: اعضاى 
شوراى فرهنگ عمومى باید ماموریت هاى خود را در استان جدى بگیرند.

حجت اسالم والمسلمین محمد باقر محمدى الئینى افزود: خواستن و 
نخواستن اعضاى شوراى فرهنگ عمومى فقط به زبان نیست ، عطر و بوى 
مصوبات شوراى فرهنگ عمومى باید در تصمیم ها و سیاست هاى دستگاه 

هاى اجرایى به درستى گسترش بیابد.
امام جمعه شهرســتان ســارى ادامه داد: باور و انگیزه اعضاى شوراى 

فرهنگى به اجراى مصوبات یک اصل اســت. امروز در این خصوص ضعف 
،کوتاهى و تقصیر هایى وجود دارد.

وى تصریح کرد: تمام اعضاى شــوراى فرهنگ عمومى باید به صورت 
جدى با اعتقاد به ارزش هاى انقالب اســالمى پــاى کار بیاید. ارزش هاى 
انقالب اسالمى از خون هزاران شــهید بدست آمده است و همه در حادثه 

انقالب اسالمى به برکت خون ها شهدا شریک هستند.
نماینــده ولى فقیه در مازندران بیان داشــت: با تکیه به باور و اعتقادات 
ملت به ارزش هاى اسالم ،این انقالب به جود آمده است و دست کم گرفتن 
این ارزشهاى اســالمى اصال پذیرفتنى نیســت ،مدیران ومسووالن باید 
مسئولیت پذیرتر  و نسبت به ارزش هاى اسالمى و انقالب پایبندتر  باشند .

وى ضمــن قدردانى از زحمات عباس زارع مدیر کل ســابق فرهنگ و 
ارشاد اسالمى مازندران حسین جوادى را به عنوان مدیر کل جدید استان 
نیروى وفاودار به انقالب و ارزش هاى اسالمى دانست و گفت:  بهره گیرى از 

نیروى کارآمدى چون زارع نیز در دسور کار وزارت خانه قرار بگیرد.
مراسم معارفه حسین جوادى به عنوان مدیر کل جدید فرهنگ و ارشاد 
اســالمى مازندران دقایقى دیگر برگزار خواهد شــد .وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسالمى در حکمى حســین جوادى را به عنوان مدیرکل فرهنگ و ارشاد 

اسالمى استان مازندران منصوب کرد.
حســین جوادى متولد ســال 1346 و دانش آموخته کارشناسى ارشد 
ادبیات اســت. از جمله ســوابق مدیریتى وى مى توان به معاونت اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اســالمى اســتان مرکزى، قائم مقامى سازمان فرهنگى 
ورزشى شــهردارى کرج، ریاست اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى شهرستان 
آمل، مدیریت تولید و تامین شــبکه تهران و دبیرى کارگروه نویسندگان 
صداى جمهورى اسالمى ایران اشــاره کرد. وى همچنین حدود سه دهه 

پیشینه نویسندگى در حوزه هاى تخصصى در نشریات کشور را دارد.
مدیریت اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمى مازندران پس از حدود 33
ماه مدیرکلى عباس زارع، با حکم وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمى به حسین 

جوادى سپرده شد.

 معاون حقوقى، امور مجلس و استان هاى وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى:

اثر گذارى هاى مصوبات شوراى فرهنگ عمومى در جامعه باید تقویت شود

 پرونده کشــت قراردادى برنج در مازندران با عقد قرارداد در سطح حدود 
27 هزار و 200 هکتار براى سال زراعى جارى بسته شد. این میزان حدود 10

درصد بیشــتر از سهمیه در نظر گرفته شــده از سوى وزارت جهاد کشاورزى 
و نشــانگر اســتقبال کشــاورزان مازندرانى از این نوع کشــت در نخستین

 تجربه است.
وزارت جهاد کشاورزى سهمیه مازندران را در نخستین سال اجراى طرح 
کشــت قراردادى این محصول 25 هزار هکتار تعیین کــرده بود ، ولى طبق 
جدولى که جهاد کشاورزى مازندران امروز چهارشنبه همزمان با زنگ پایان 
عقد قرارداد با کشــاورزان منتشر کرد سطح زیر کشت قراردادى به 27 هزار و 

198هکتار رسیده است.
طبق این گزارش ، قرارداد با 17 هزار و 676 کشاورز در 14 شهرستان از 22

شهرستان استان منعقد شده است.
بیشــترین استقبال از کشــت قراردادى برنج در شهرستان سارى با چهار 
هزار و 88 هکتار صورت گرفت که 64 درصد بیشــتر از سهمیه اى است که از 
سوى جهاد کشاورزى در نظر گرفته شــده بود. سهمیه سارى 2 هزار و 500

هکتار بود.
کشــاورزان شرق مازندران شامل گلوگاه ، بهشهر ، نکا و میاندرود بیشتر از 

مناطق مرکزى و غربى از کشت قراردادى استقبال کردند. میزان استقبال در 
گلوگاه 48 درصد بیشتر از ســهمیه بود. میاندرودى ها 34 درصد ، بهشهرى 
ها 29 درصد و نکایى ها یک درصد بیشتر از سهمیه با جهاد کشاورزى قرارداد 
کشت برنج بستند.بیشترین سطح زیر کشــت برنج قراردادى هم مربوط به 
شهرســتان بابل با 6 هزار 291 هکتار رقم خورده که 40 درصد بیشتر از تعهد 

چهار هزار و 500 هکتارى بوده است.
کشــاورزان آملى هم از طرح کشــت قراردادى برنج بیشــتر از ســهمیه 
استقبال کردند. در این شهرستان براى سه هزار و 768 هکتار شالیزارى کشت 
قراردادى امضا شد که هشت درصد بیشتر از سهمیه سه هزار و 500 هکتارى 
است.استقبال از این نوع کشت در هفت شهرستان شامل بابلسر ، فریدونکنار ، 

محمودآباد ، نور ، قائمشهر ، سیمرغ و جویبار کمتر از سهمیه بود.
با توجه به این که مازندران 22 شهرســتان دارد ، نام هشــت شهرســتان 
رامســر ،  تنکابن ، چالوس ، نوشــهر ، عباس آباد ، کالردشــت ، ســوادکوه و 
سوادکوه شــمالى در جدول کشــت قراردادى جهاد کشــاورزى مازندران 

وجود ندارد.
کشــت قراردادى برنج براى نخستین بار در سال زراعى جارى در کشور به 
اجرا گذاشــته شده است و از سیاست هاى جهاد کشاورزى دولت سیزدهم به 

شــمار مى رود. در مجموع امسال قرار بود کشت قراردادى در سطح 45 هزار 
هکتار از اراضى شالیزارى کشور اجرایى شود که 25 هزار هکتار معادل بیش از 

55 درصد سهمیه مازندران تعیین شد. 
وزارت جهاد کشــاورزى دولت سیزدهم طرح کشت قراردادى محصوالت 
کشاورزى را در گام نخست براى محصوالت صنعتى مانند چغندرقند، کلزا و 
پنبه اجرایى کرد و در گام بعدى به کشت قراردادى سیب زمینى و برنج رسید.

 کشــت قراردادى مبتنى بر تولید اســت که مطابق توافق بین خریدار و 

کشاورز  و تعیین شرایط تولید و بازاریابى محصول انجام مى شود. در این نوع 
کشــت و کار، خریدار که معموال شرکت  ها و صنایع غذایى هستند موظف به 
تعیین بهترین الگوى کشت، تامین نهاده هاى تولید با قیمت مناسب، آموزش 
و ترویج کشــاورزان و بازاریابى مى شوند. در این نوع کشت تمرکز کشاورزان 
روى برنامه ریزى تولید محصول باکیفیت با کمترین هزینه ها اســت و دیگر 
دغدغــه اى براى فروش محصول خود نخواهد داشــت که همین امر موجب 

عزت و اقتدار کشاورزان مى شود.

کشت قراردادى برنج در مازندران 
حدود 10 درصد بیشتر از سهمیه محقق شد

نمایندگان کشورهاى عضو اکو و جواد طالبى شهردار سارى، در 
مراسم شــب هاى فرهنگى (بهار، گالب و اقوام ایران) در بوستان 

ملل شرکت کردند.
به گزارش مدیریت ارتباطات شــهردارى ســارى، نمایندگان 
کشــورهاى عضو اکــو به همراه جواد طالبى شــهردار ســارى و 
مسئوالن استانى و شهرستانى در مراسم شب هاى فرهنگى  (بهار، 
گالب و اقوام ایران) که به مناســبت افتتاحیه رویداد گردشگرى 

سارى2022 در بوستان ملل برگزار مى شود، شرکت کردند.
بازدیــد از نمایشــگاه صنایــع دســتى ، غــذا و دمنــوش و 
برگزارى موســیقى اقوام مختلف ایران از دیگــر برنامه هاى این

 مراسم بود.
آیین نمادین کاشــت نهال ماندگار دوســتى در بوستان ملل 
نیز با حضور دبیرکل اقتصادى اکو و جواد طالبى شــهردار سارى

 برگزار شد.

 مدیرکل تعاون مازندران شــمار تعاونى هاى ثبت شده در 
اســتان را بیش از 14 هزار فقره اعالم کرد و گفت: شش هزار و 

500 شرکت تعاونى غیرفعال هستند.
على باقرى در حاشــیه بازدید از شــرکت تعاونى در آمل با 
بیان اینکه در دو سال گذشته حدود 200 واحد تعاونى تولیدى 
مازندران با رفع مشکالت حقوقى واعتبار احیا وبه چرخه دوباره 
تولید بازگشــت، با راه اندازى کمیته تعاونى هاى مشکل داربا 
حضور دستگاه هاى تخصصى اجرایى وبانک هاى عامل استان 

این تعداد تعاونى راکد مازندران شناسایى و احیا شد.
وى افزود: با فعال شــدن این تعداد تعاون به چرخه تولید، 
بیش از 2 هزار فرصت شــغلى جدید نیز فراهم شد.مدیرکل 
تعاون، کار و اجتماعى مازندران در بخش دیگرى با اشــاره به 
اینکه حدود 14 هــزار و100 واحد تعاونى تولیدى، خدماتى 
وتوزیعى دراین استان تشکیل شده و درحال حاضر کمتر از 7

هزار و600 تعاون فعال است، ادامه داد، متأسفانه درحال حاضر 
حدود 6 هزار و 500 تعاونى استان به دالیل مختلف غیرفعال و 
راکد است.باقرى، مشکل عمده بیشتر تعاونى هاى مازندران را 
حقوقى میان اعضاى تعاونى ناشى ازمعوقات وبدهى هاى بانکى 
اعالم کرد وافزود: مشکالت بیشــتر تعاونى هاى که پیگیرى 
بودند با تشکیل یک کمیته ویژه براى ساماندهى تعاونى هاى 
استان در قالب ستاد رفع موانع اقدام شد.وى اضافه کرد، حتى 

به ادارت تعاون، کار ورفاه اجتماعى شهرستان ها نیز مأموریت 
ویژه اى داده شده تا با شناســایى تعاون هاى راکد و غیرفعال 
به دنبال رفع موانع از پیش روى فعالیت تعاونى ها هســتیم و 
همچنین زمینه را براى فعالیت این تعاونى ها فراهم مى کنیم.

مدیرکل تعاون، کار و اجتماعــى مازندران افزود: فعال کردن 
تعاونى هاى راکد و غیرفعال نقش مؤثرى در توسعه اقتصادى 
و رونق صنعتــى دارد که البته این مهــم نیازمند تخصیص 
اعتبارات، نگاه هاى ویژه حمایتى، رفع قوانین و مقررات دست و 

پاگیر و سیاست گذارى درست و به موقع است.
باقرى همچنین به ابالغ اعتبار حدود 2 هزار میلیارد تومانى 
براى بخش تعاونى هاى تولیدى وخدماتى درکشــور اشــاره 
کرد وگفت، سهم هر اســتان متناسب با نوع طرح متقاضى یا 

تعاونى ها دارد ومحدودیتى براى پرداخت نیز ندارد.

 در بوستان ملل سارى انجام شد:
حضور نمایندگان کشورهاى عضو اکو به همراه جواد طالبى شهردار سارى 

در مراسم شب هاى فرهنگى (بهار، گالب و اقوام ایران) 

مدیرکل تعاون مازندران:

6500 شرکت تعاونى در مازندران غیرفعال هستند


