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رونمایی از دو
 طرح مطالعاتی برون 

سپاری شده اداره کل بنادر 
و دریانوردی گیالن

استان  دریانوردی  و  بنادر  کل  مدیر  حضور  با 
سپاری شده  برون  مطالعاتی  دو طرح  از  گیالن 

اداره کل رونمایی شد.
و  بنادر  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
دریانوردی استان گیالن، ظهر دوشنبه ۹ آبان ماه 
از دو طرح مطالعاتی که در قالب برون سپاری 
ماهه  در شش  دانشگاهی  های  مجموعه  توسط 

اول ۱۴۰۱ به اتمام رسیده بود، رونمایی شد.
در  تکمیلی  و  تبدیلی  صنایع  نقش  به  توجه  با 
افزوده  ارزش  ایجاد  و  توسعه بخش کشاورزی 
طرح "امکان سنجی ایجاد خوشه صنایع تبدیلی 
جو  ذرت،  گندم،  بر  تأکید  با  غالت  تکمیلی  و 
گیالن  دانشگاه  توسط  انزلی"  بندر  در  برنج  و 
مورد مطالعه قرار گرفت که از اهداف این طرح 
ایجاد  برای  صحیح  ریزی  برنامه  به   توان  می 
خوشه صنایع تبدیلی و تکمیلی غالت در بندر 
انزلی، هدایت صحیح سرمایه گذاری های بخش 
ظرفیت  ارتقای  جهت  در  خصوصی  و  دولتی 
فله خشک )غالت(  کاالهای  بارگیری  و  تخلیه 
در بندر انزلی، شناخت اولویت ها و بخش های 
کلیدی مؤثر در افزایش سهم بار غالت بندر به 
منظور سرمایه گذاری در آن بخش ها و ترغیب 
و  مشارکت  جهت  خصوصی  بخش  جذب  و 
روساخت  و  ها  زیرساخت  در  گذاری  سرمایه 
خشک  فله  بار  بخش  در  بندر  نیاز  مورد  های 

)غالت( اشاره نمود.
همچنین با توجه به اینکه اهداف سازمان ها در 
گرو اهداف کارکنان آن بوده و بی شک افزایش 
انگیزه کارکنان سازمان، می تواند تأثیر به سزایی 
بر عملکرد سازمان داشته باشد  که یکی از دغدغه 
های مدیران هر سازمانی افزایش انگیزه کارکنان 
سازمان می باشد؛ لذا » طراحی نظام انگیزشی به 
توانمندی  و  ها  ظرفیت  از  بهینه  استفاده  منظور 
کارکنان اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیالن« 
مطالعه دیگری بود که توسط دانشگاه آزاد اسالمی 

واحد بندر انزلی به انجام رسید.
کل،  اداره  کارکنان  انگیزشی  عوامل  شناسایی 
شناخت موانع پیش روی این عوامل انگیزشی، 
برنامه ریزی جهت افزایش انگیزش کارکنان اداره 
توانمندی  و  ها  ظرفیت  از  بهینه  استفاده  و  کل 
های کارکنان اداره کل بنادر و دریانوردی استان 

گیالن از نتایج مناسب این طرح می باشد.
گفتنی است، پس از این مراسم کارگاه آموزشی 
"تحوالت راهبردی بنادر با رویکرد مسأله محور 

در بندر انزلی" برگزار شد.

ترانزیت ۹۹ هزار ُتن کاال از 
گمرک بین المللی مهران

مدیرکل گمرک استان ایالم گفت: میزان ترانزیت 
کاال در بازه زمانی ابتدای سال تا پایان مهرماه در مرز 

بین المللی مهران بیش از ۹۹ هزار تُن بوده است.
روح اهلل غالمی در گفت وگویی اظهار داشت: این 
مدت یک میلیون و ۹۴۴ هزار تن کاال به ارزش 
۸۹۸ میلیون دالر از مرز مهران به عراق و سایر 
کشورها صادر شده است. وی با بیان اینکه به طور 
متوسط روزانه ۵۰۰ کامیون از مرز مهران تردد می 
کنند، افزود: از ابتدای سال تا پایان مهرماه بیش از 
۸۱ هزار تردد کامیون از این مرز بین المللی انجام 
بیان  با  ایالم  استان  گمرک  مدیرکل  است.  شده 
اینکه گمرک مهران از بین ۱۲ مرز کشور رتبه اول 
صادرات را به خود اختصاص داده است، یادآور 
کاالهای  صادرات  درصد   ۲۰ مجموع  در  شد: 

کشور از مرز مهران صادر می شود.
غالمی با اشاره به مجموع صادرات کاال از مرز 
مهران در سال گذشته بیان کرد: یک میلیارد و ۱۶۱ 
میلیون دالر انواع کاال سال گذشته از طریق مرز 
بین المللی مهران به عراق و سایر کشورها صادر 
باالترین  گذشته  سال  داد:  ادامه  است.وی  شده 
وزن صادراتی در پنج سال اخیر در گمرک مهران 
ثبت شد که این مهم نشان دهنده رشد صادرات 
و توسعه مراودات مرزی در مرز بین المللی بوده 
و نوید روزهای بهتر برای تجارت استان می دهد.

حدود ۶۰۰ قبضه سالح 
جنگی توسط مرزداران 

کشف شد
روز   ۴۵ طی  گفت:  فراجا  مرزبانی  فرمانده 
اخیر مرزداران غیور ایران اسالمی ضمن انهدام 
چندین باند قاچاق سالح و مهمات حدود ۶۰۰ 
قبضه سالح جنگی را کشف و ضبط کردند که 
در کشف سالح جنگی در مقایسه با مدت مشابه 

پارسال با افزایش ۲۶ درصدی روبه رو هستیم.
سردار  فراجا  رسانی  اطالع  پایگاه  گزارش  به 
احمدعلی گودرزی در جریان بازدید از مرزهای 
جریان  در  اظهارداشت:  بلوچستان  و  سیستان 
کشور  آن  منشأ  که  کشور  در  اخیر  اغتشاشات 
و  اسرائیل  کش  کودک  رژیم  و  آمریکا  خبیث 
ایادی آنها با سوء استفاده از افراد مزدور و فریب 
خورده در داخل کشور، مشکالتی را برای امنیت 

شهروندان عزیز به وجود آوردند.
کنترلی و  اقدامات  با تشدید  مرزبانان  افزود:  وی 
امنیتی در نوار مرزهای جمهوری اسالمی ایران در 
روز گذشته توانستند با اقدامات اطالعاتی از فعالیت 
اعضاء یک باند قاچاق سالح و مهمات که قصد 
جا به جایی محموله سالح و مهمات با استفاده از 
یک دستگاه خودرو را داشتند، مطلع و موفق شدند 

خودرو حامل سالح را شناسایی و توقیف کنند.

بیماری  به  ابتال  افزایش  پاییز شاهد  با آغاز فصل   
آنفلوانزا و شکل گیری پیک ابتال به این ویروس در 
چهارمحال و بختیاری هستیم و انتظار می رود شاهد 
زمستان ویروسی باشیم، بازگشایی مدارس نیز میدان 

را برای شیوع سریع این ویروس باز کرده است.
استفاده  بیماری کرونا،  با شیوع  آنفلوانزا  ویروس 
و  بهداشتی  پروتکل های  رعایت  ماسک،  از 
تجمعات  شکل گیری  از  جلوگیری  همچنین 
تقریبا فعالیت خود را تعطیل کرده بود، اما به نظر 
می رسد با کاهش رعایت  پروتکل های بهداشتی و 
شکل گیری تجمعات این ویروس فرصت کافی را 

برای فعالیت پیدا کرده است.
کشور  در  دارویی  اقالم  برخی  کمبود  روزها  این 
و  درمان  و  بهداشت  سیستم  برای  را  مشکالتی 
ایجاد  ویروسی  بیماری های  به  مبتالیان  همچنین 
کرده است، بنابراین می طلبد که مسئوالن و مردم 
ضمن جدی گرفتن پروتکل های بهداشتی، تدبیری 
برای جلوگیری از انتشار گسترده این ویروس اتخاذ 
کنند، زیرا ویروس آنفلوانزا نیز می تواند به اندازه 

کرونا خطرناک و کشنده باشد.
مدارس یکی از محل های انتشار ویروس به شمار 
می روند، دانش آموزان به راحتی می توانند ویروس 
همچنین  و  کنند  منتقل  یکدیگر  به  را  آنفلوانزا 
اعضای  سایر  به  را  ویروس  این  دانش آموزان 
رعایت  بحث  باید  بنابراین  دهند،  انتقال  خانواده 
رعایت  ماسک،  از  استفاده  بهداشتی،  پروتکل های 
مکان ها  از سایر  بیش تر  تهویه  و  اجتماعی  فاصله 
مورد توجه مسئوالن آموزش و پرورش قرار بگیرد.
و  عفونی  بیماری های  متخصص  خسروی-  ناصر 
گرمسیری با اشاره به اینکه فصل پاییز فصل ظهور 
ویروس ها است، اظهار کرد: معموال شروع فعالیت 
آنفلوانزا و سایر بیماری های ویروسی در ابتدای این 
فصل است و کرونا نیز در این چند سال اخیر به همراه 

سایر بیماری های ویروسی افراد را درگیر می کرد.
از  استفاده  به علت  اخیر  سال های  در  افزود:  وی 
آنفلوانزا  بهداشتی  پروتکل های  رعایت  و  ماسک 
شاهد  و  نداشت  فعالیت  برای  چندانی  محل 
بودیم،  کشور  در  ویروس  این  فعالیت  در  رکود 
و  بهداشتی  پروتکل های  رعایت  کاهش  با  اکنون 
این  فعالیت  افزایش  کرونا، شاهد  به  ابتال  کاهش 

انتقال  ماسک ها  شدن  برداشته  و  هستیم  ویروس 
این ویروس را آسان کرده است.

آموزشی  مراکز  و  مدارس  اینکه  بیان  با  خسروی 
کانون اولیه انتقال ویروس آنفلوانزا هستند، گفت: با 
حضوری شدن مدارس و اجتماعات، دانش آموزان 
راحت تر  را  آنفلوانزا  ویروس  جابجایی  و  انتقال 
از  ویروس  این  انتقال  شاهد  همچنین  کرده اند، 

مدارس به منازل توسط دانش آموزان هستیم.
در  گرمسیری  و  عفونی  بیماری های  متخصص 
پاسخ به این سوال که آیا تشخیص اشتباه بیماری 
برای  مبتال  فرد  برای  می تواند  آنفلوانزا  و  کرونا 
شروع  در  داد:  توضیح  کند،  ایجاد  مشکل  درمان 
عالئم هر دو بیماری عموما یکسان است و امکان 
اشتباه در تشخیص اولیه وجود دارد، اما در حوزه 
برای کاهش تب، عالئم  اقدامات درمانی  درمان ، 

تنفسی و عالئم اولیه تقریبا یکسان است.
بیماری  به  مبتال  فرد  عالئم  اگر  داد:  ادامه  وی 
ضدویروسی  داروهای  از  شود،  تشدید  ویروسی 
استفاده می شود، این داروها برای افرادی استفاده 
نیاز  و  باشند  خاص  شرایط  دارای  که  می شود 
به همه داروی ضدویروسی داده شود که  نیست 
بیماری  باید تشخیص   pcr  با تست افراد  در این 

به صورت سریع انجام شود.
خسروی با بیان اینکه در بیماری آنفلوانزا داروی 
داروی  از  کرونا  در  و  تامی فلو  ضدویروسی 
رمدسیور برای گروه های خاص مانند افراد دارای 
بیماری تنفسی، افراد مسن، بیماران زیر چهارسال، 
افراد دارای بیماری زمینه ای و ... استفاده می شود، 
عنوان کرد: معموال عالئم بیماری آنفلوانزا ظرف 
تا  دارد سرفه  امکان  و  می شود  برطرف  روز  پنج 
چند هفته طول بکشد، اما عالئمی مانند تب، افت 
اکسیژن خون در کرونا اگر بعد هفته دوم ادامه پیدا 

کند باید روش های درمانی دیگر استفاده شود.
تاکید  گرمسیری  و  عفونی  بیماری های  متخصص 
کرد: در مجموع اشتباه تشخیصی در بیماری کرونا 
و آنفلوانزا به ندرت می تواند به ضرر بیمار تمام شود.
تعداد  حاضر  حال  در  اینکه  به  اشاره  با  وی 
پیشی  کرونا  از  آنفلوانزا  به  مبتال  افراد  مراجعات 
گرفته است، یادآور شد: بیماری کرونا دچار افول 
خطرناک  می تواند  ویروس  دو  هر  است،  شده 

باشد، این مسئله بستگی به شرایط جسمی بیمار 
دارد، شاهد مرگ و میر ناشی از آنفلوانزا در استان 
بودیم، اما به طور عام والدین مراقب عالئم کودکان 

مبتال به ویروس باشد و به پزشک مراجعه کنند.
علی احمدی- سرپرست معاونت بهداشتی دانشگاه 
علوم پزشکی شهرکرد در گفت وگو با ایسنا با اشاره 
از مراجعان  به عمل آمده  اینکه طبق آزمایشات  به 
مثبت  تست های  مشکوک،  و  ویروسی  عالئم  با 
آنفلوانزا در چهارمحال و بختیاری بیش تر از کرونا 
است، اظهار کرد: پراکندگی ابتال در همه گروه های 
بیشتر مبتالیان را کودکان و  اما  سنی وجود دارد، 

افراد باالی ۶۰ سال تشکیل می دهند.
تعطیلی  برای  برنامه ای  اینکه  به  اشاره  با  وی 
آنفلوانزا  به  ابتال  افزایش  صورت  در  مدارس 
رعایت  بحث  تنها  کرد:  عنوان  ندارد،  وجود 
دانش آموزان  جداسازی  بهداشتی،  پروتکل های 
مبتال و جلوگیری از ورود آن ها به مدرسه تا زمان 
دانش  معلمان،  واکسیناسیون  بر  تاکید  بهبودی، 
مدرسه ای  چنانچه  است،  اداری  کادر  و  آموزان 
در  باشد،  داشته  وجود  آنفلوانزا  باالی  شیوع  با 
مراحل اولیه آموزش و پرورش می تواند نسبت به 

تعطیلی مطابق دستور العمل ها اقدام کند.
احمدی بیان کرد: حدود ۵۴ درصد از تست های 
آنفلوانزا  نظر  از  زمانی  مقطع  این  در  شده  انجام 
آزمایشگاهی  نظر  از  کرونا  موارد  و  است  مثبت 

تعداد محدودتری را شامل می شوند.
سرپرست معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی 
شهرکرد در خصوص آخرین وضعیت شیوع بیماری 
بختیاری،  و  در شهرستان های چهارمحال  آنفلوانزا 
توضیح داد: در مجموع ۹۱۷ نمونه از افراد مشکوک 
و عالمت دار تهیه شده است که تست ۴۸۶ نفر از آنها 
از نظر آنفلوانزا مثبت است و در همه شهرستان های 

استان پراکندگی بیماری وجود دارد.
در  آنفلوانزا  واکسن  پوشش  به  اشاره  با  وی 
چهارمحال و بختیاری، خاطرنشان کرد: از مجموع 
به  نزدیک  استان  به  تحویلی  واکسن  دز   ۵۵۵۳
تزریق شده که  به گروه های هدف  آن  ۴۵۴۵ دز 
این عدد معادل ۸۱ درصد واکسن تحویلی است.

یک  آنفلوانزا  بیماری  کرد:  احمدی  خاطرنشان 
به طور  که  است  حاد(  تنفسی  ویروسی)  بیماری 
بدن درد، خستگی  لرز،  کلی شامل عالئم تب و 
سرماخوردگی  با  مقایسه  در  و  بوده  کوفتگی  و 
بیشتر و آزار دهنده تر است، آب ریزش بینی گاهی 
ناراحتی گلو شایع است و عمومًا  دیده می شود، 

سرفه های خشک دیده می شود.
سرپرست معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی 
درصد  عمومًا در ۸۰  کرد:  تاکید  پایان  در  شهرکرد 
 OTC موارد فرد مبتال به آنفلوانزا با دریافت داروهای
و عالمت درمانی بهبودی پیدا می کند و نیاز به استفاده 
از آنتی بیوتیک وجود ندارد، مگر آنکه عفونت ثایه 
داروهای ضد  از  باشد، همچنین  آنفلوانزا  بر  سوار 
گروه ها  سایر  در  موارد خاص  در  به جز  ویروس 
استفاده نمی شود، بهترین درمان استراحت کافی و 

تغذیه سالم و نوشیدن مایعات گرم است.
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آنفلوانزا گوی سبقت را از کرونا ربود

۹ سال انتظار برای ساخت یک بیمارستان
 آیا وعده امسال محقق می شود؟

پیر پروژه درمانی خوسف مدت هاست در صف 
از  سال  گذشت هشت  با  و  می برد  سر  به  اتمام 
کلنگ زنی در نهمین سال پس از شروع ساخت 
و ساز حدود ۱۰ درصد دیگر تا پایان راه دارد و 
خوسفی ها امیدوارند اوایل سال آینده نسخه های 

درمانی شأن در بیمارستان شهرشان نوشته شود.
بهداشتی  مرکز  عنوان  با  ابتدا  پروژه  این  اجرای 
پیگیری  با  اما  خورد  کلید  سال  در  روزی  شبانه 
کنگ  و  یافت  ارتقا  تختخوابی   ۳۲ بیمارستان  به 
شروع ساخت و سازها سال ۹۲ به زمین زده شد.
بر اساس آخرین اخبار طی پنج سال )۹۰ تا ۹۵( 
فقط یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان، سال ۹۶ 
یک میلیارد تومان و سال ۹۷ سه میلیارد و ۵۰۰ 
میلیون اوراق برای ادامه کار این پروژه به استان 
ابالغ شد و بخشی از آن اختصاص یافت و سال 
۹۸ هم بیش از هفت میلیارد تومان اعتبار برای آن 
ابالغ و برای اتمام ساخت آن ۱۳ میلیارد تومان با 

پیمانکار انعقاد قرارداد انجام شد.
بر اساس آخرین پیگیری ها طی سال گذشته این 
پروژه با ۱۲ میلیارد تومان اعتبار به سبب مسائلی 
با  گرانی ها  و  اعتبارات  کمبود  و  کرونا  همچون 
وقفه ای کوتاه مدت همراه شد و هر چند قرار بود 
نسخه اتمام این بیمارستان در پایان سال گذشته 
و اوایل امسال پیچیده شود اما بنا به مسائل مطرح 
شده بار دیگر وعده اتمام در ایستگاه پایان ۱۴۰۱ 
نه  بیمارستان که  این  امید می رود  متوقف شد و 
بسته  آن  به  خوسفی  شهروندان  امید  چشم  تنها 
از روستاهای حومه  نفر  بلکه هزاران  شده است 
که در حال حاضر از تنها مرکز بهداشت و درمان 
را  مسیر  می کنند  استفاده  درمان  برای  شهرستان 
کوتاه و بسیاری از خدمات تخصصی درمانی را 

از بیمارستان دریافت کنند.
بیان می کند:  فرماندار خوسف در گفت و گویی 
حال  در  بیمارستان  سازهای  و  ساخت  کارگاه 
جدیت  با  پروژه  این  اتمام  و  است  فعال  حاضر 

پیگیری می شود.
 ۹۰ تا   ۸۵ فیزیکی  پیشرفت  از  مقدم  ایمانی 
با  است  امید  می گوید:  و  می دهد  خبر  درصدی 
ادامه این روند پایان امسال شاهد اتمام ساخت و 

سازها در این بیمارستان باشیم.
استان  بیمارستان  خوسف دومین شهرستان بدون 
در مسیر تزانزیتی قرار دارد و احداث بیمارستان در 

این شهرستان از نیازهای اساسی به شمار می رود.
تختخوابی   ۳۲ بیمارستان  ساخت  اتمام  وعده 
آنکه کلنگ ساختش سال ۹۲ با اعتبار پنج میلیارد 
تومان در دو طبقه به زمین زده شد پایان سال ۹۹ 
از گذشت حدود ۹ سال  اعالم شد و حال پس 
از شروع ساخت و سازها وعده اتمام این پروژه 
درمانی به پایان ۱۴۰۱ داده شد تا خوسفی ها و 
همه بیماران روستاهای حومه فقط تا پایان امسال 

برای درمان عازم مرکز استان شوند.

۸۳.۵ درصد از مساحت آذربایجان غربی دچار خشکسالی است
گفت:  غربی  آذربایجان  هواشناسی  مدیرکل 
۴۴درصد  از  بیش  استان  در  ها  بارش  میزان 

کاهش یافته است.
اسماعیل سیمایی در گفت وگویی افزود: از مهر 
استان   در  بارشها  میانگین  تاکنون  جاری  سال 
مشابه  مدت  به  نسبت  که  بوده  متر  ۲۱.۰۱میلی 
سال قبل خود ۴۴.۰۸درصد کاهش یافته است. 
سال  مهر  از  ها  بارش  میزان  کرد:  تصریح  وی 
جاری تاکنون نسبت به بلند مدت که ۳۸.۰۲میلی 

متر بوده ۱۷ درصد کاهش یافته است. 
سال  در  ها  بارش  میزان  کرد:  اظهار  سیمایی 
قبل  مشابه سال  مدت  به  نسبت  نیز  آبی  جاری 

خود  ۳۰.۱درصد کاهش یافته است. 
وی یاد آور شد: میزان بارندگی در ارومیه نسبت 

به بلند مدت ۲۵.۰۸میلی متر کاهش یافته و نسبت 
به سال گذشته ۲۴.۰۱میلی متر کاهش یافته است. 
های  شاخص  طبق  کرد:  تصریح  سیمایی 
استاندارد شده دما و بارش تا پایان مهرماه سال 
تحت  استان  مساحت  از  درصد   ۸۳.۵ جاری 
نیم  و   ۱۵ فقط  و  گرفته  قرار  خشکسالی  تأثیر 

درصد مساحت استان در حد نرمال است.

خیز مازندران برای تسخیر بازارهای صادراتی منطقه خزر
اشتغال  و  سرمایه گذاری  امور  هماهنگی  مدیرکل 
استانداری مازندران با اشاره به ارزش ۱۴۰ میلیون 
دالری درآمد ارزی ناشی از صادرات کاال از مازندران 
از ابتدای سال جاری تاکنون گفت: با حمایت همه 
جانبه دولت طی یک سال گذشته این استان برای 

تسخیر بازارهای منطقه خزر آماده شده است.
سید رحیم بخشی در گفت و گویی با اشاره به این 
که، در این مدت کاالهای غیرنفتی شامل لبنیات، 
مرکبات، محصوالت دانش بنیان و ظروف یکبار 
عراق،  کشورهای  به  مازندران  مبدا  از  مصرف 
ترکیه،  آذربایجان،  ترکمنستان،  قزاقستان،  روسیه، 
امارات متحده عربی، ازبکستان، رومانی، افغانستان 
و هند صادر شده است، افزود: از ابتدای فروردین 
تا اواسط آبان سال گذشته ارزش دالری کاالهای 

صادراتی استان ۱۱۶میلیون دالر بود.
وی با بیان این که در سال ۱۳۹۹ میزان صادرات کاال 
از مبدا مازندران به نقاط مختلف جهان ۱۷۹ میلیون 
تعامل  با تسهیل روابط تجاری و  دالر بود، گفت: 
تباالدت  میزان  منطقه در سال ۱۴۰۰  با کشورهای 

تجاری استان به ۲۷۸ میلیون دالر افزایش یافت.
اشتغال  و  سرمایه گذاری  امور  هماهنگی  مدیرکل 
هدف  که،  این  بیان  با  مازندران  استانداری 
نرخ  ارزی  رشد  تحقق  استان  در  مسووالن 
صادرات از مازندران تا یک میلیارد دالر طی سه 
صادرات  در  جهش  داد:  ادامه  است،  آینده  سال 
 ۲ در  جهان  مختلف  نقاط  به  استان  این  از  کاال 
سال گذشته با وجود فشارهای خارجی، تحریم و 
با  همچنین شرایط کرونایی حاصل شد و دولت 
حمایت همه جانبه از تولیدکنندگان روند تولید و 

صادرات کاال را در استان هموار کرد.
از  صادرات  افزایش  برای   : کرد  تصریح  بخشی 
مازندران فرهنگ صادراتی و تجارت محور شدن 
تولیدکنندگان و بنگاه های اقتصادی اجتناب ناپذیر 
و  کشاورزان  به  آموزش  با  به طور حتم  و  است 
نوسازی ماشین آالت خط تولید، عالوه بر کاهش 
می توان  کیفیت  با  کاالهای  تولید  با  تولید،  هزینه 
بازار های صادراتی نقاط مختلف کشور و جهان 

را تصاحب کنند.
فله ای  تولید  این که، دیگر دوره  به  اشاره  با  وی 
محصوالت کشاورزی و تولیدی به اتمام رسیده و 
تولیدکنندگان باید چارچوب های حرفه ای عرضه 

محصوالت را رعایت کنند، اضافه کرد: وضعیت 
انجام  اقدامات  وجود  با  استان  تجاری  تبادالت 

شده به شرایط آرمانی نرسیده است.
بازاریابی  در  تاثیرگذار  مسائل  جمله  از  بخشی 
کشت  رویه  تغییر  را  مازندران  محصوالت 
تا  شده  باعث  موضوع  این  افزود:  و  کرد  عنوان 
بازار  ذائقه  با  همسو  که  شود  تولید  محصوالتی 
این  باید  یقین  طور  به  ؛  نباشد  هدف  کشورهای 

رویه برای رونق صادرات تغییر کند.
ناحیه  و  شهرک   ۳۹ شهرستان،   ۲۲ با  مازندران 
صنعتی و ۲ هزار و ۳۰۰ واحد تولیدی دارد. حدود 
واحدهای  در  مستقیم  صورت  به  نفر  هزار   ۸۰
تولیدی و صنعتی استان اشتغال دارند و از مجموع 
واحد   ۴۶۱ استان،  واحد صنعتی   ۳۰۰ و  هزار   ۲
 ۱۳۹ اساسی،  فلزات  و  ماشین آالت  بخش  در 
واحد در بخش برق و الکترونیک، ۱۱۵ واحد در 
در بخش محصوالت  نساجی، ۴۰۸ واحد  بخش 
 ۵۳۰ سلولزی،  بخش  در  واحد   ۲۱۶ شیمیایی، 
واحد   ۳۶۷ و  غیرفلزی  کانی  بخش  در  واحد 
غذایی  محصوالت  تولید  بخش  در  نیز  صنعتی 
بیشترین سهم واحدهای  فعالیت هستند.  مشغول 
صنعتی استان نیز متعلق به شهرستان آمل است که 
دارد. ۲۶ درصد  فعال  واحد صنعتی  حدود ۴۰۰ 
ساری،  شهرستان های  در  نیز  استان  فعال  صنایع 

بابل و سوادکوه مستقر هستند.
با  صنعتی  واحدهای  اشتغال  حوزه  در  مازندران 
استقرار چهار درصد واحدهای صنعتی کشور در 
 ۳.۸ و  است  کشور  استان  یازدهمین  استان  این 

درصد اشتغال صنعتی را در اختیار دارد.
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