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*   *   دانشگاهیان براى مسائل مهم دانشگاهیان براى مسائل مهم 
کشور راهکار ارائه دهندکشور راهکار ارائه دهند

*  *   گردشگرى ، فرصت فراموش  گردشگرى ، فرصت فراموش 
شده اشتغالزایى در مازندرانشده اشتغالزایى در مازندران

*   *   اجراى طرح نظام ارجاع اجراى طرح نظام ارجاع 
تخصصى تغذیه کلید خوردتخصصى تغذیه کلید خورد

**    تنها تنها 1212 درصد تامین آب شرب  درصد تامین آب شرب 
مازندران  از آب هاى سطحى استمازندران  از آب هاى سطحى است

* * اسالمى ندوشن؛ تبر مرگاسالمى ندوشن؛ تبر مرگ
 بر سرِو کهِن ایران و نثر پارسى بر سرِو کهِن ایران و نثر پارسى

**  طعم تلخ   طعم تلخ گرانىگرانى دارو زیر زبان  دارو زیر زبان 
بیمارانبیماران

*   *   افزایش افزایش 99 درصدى حجم گاز  درصدى حجم گاز 
تحویلى به استان هاى شمالىتحویلى به استان هاى شمالى

* شاهین کالنترى  شهردار بابل شد

جسارت ریسک ندارند !جسارت ریسک ندارند !
 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 ســازى اعضا و افکار عمومى در مثبت 
انگارى بودجه برنامه ریزى شــده ى شهردارى،  این 

نهادعمومى خدماتى را ریسک ناپذیر دانست!!!!
این گونــه خطابه قــراردادن شــهردارى مرکز 
استان توسط یکى از اعضاى شوراى شهر، مهر تاییدى 
بر ناکارآمدى شــورا و شــهردارى کنونى است! مگر 
میشود شهر سارى را به عنوان مرکز و پیشانى توسعه 
اســتان معرفى کرد اما جسارت توســعه را پیوست

 آن نداشت؟!
در امتداد آن مگر مى شــود شــوراى شهر مرکز 
استان چنین منفعل نســبت به تصمیمات شهردار ى 
عمل نماید و خود را صرفا مسئول تامین بودجه مخارج 

شهردارى از جیب مردم  بداند؟!
آنچه روشن اســت، تمکین پذیرى محض اعضاى 
شــورا از شــهردارى و مجرى و مصوب کننده اوامر

 آن مى باشد.
اینکه که یک ســال 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 خواست مردم و برون رفت این شهر 
از مشکالت پیشین اســت.  در یک سال اخیر بیشتر 
امور شورا به یارکشى و کشمکش هاى  داخلى گذشته 
و برخى از اعضاى شــورا به تناسب تامین منافعشان 
توسط شهردارى، 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 جایــگاه اجتماعى آن در صدد مطرح ســازى خود 
در میان ســایر مدیران و مسئوالن بوده و با حضور  در 
نشست هاى تشــریفاتى با برخى دستگاه ها و نهادها 
به شــکاف هاى رسانه اى بســنده مى کنند!  دریغ از 
اینکه این نشست هاى تبلیعاتى منفعتى براى شهر و 
شهروندان داشته باشــد، گرچه  شاید براى خودشان 

چندان هم بى ثمر نباشد!!
تیم  پارلمان شهرى مرکز استان با  خط مشى در پیش 
گرفته شده نه تنها در راستاى شعارهاى آغازین خود 
که همانا تبرى جویى از تیم هاى مدیریتى پیشین است 
نبوده، بلکه نســبت به آنان از لحاظ فنى و تخصصى، 
بسیار ســطحى و کارنابلدتر بوده و نیز از لحاظ حفظ 

منافع شخصى گستاخ ترند !
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دکتر بریمانى، سرپرست بهزیستى مازندران ؛یادداشت ویژه
209 مرکز مشاوره و خدمات روانشناختى 

در سراسر استان فعالیت مى کنند

نظرى، مدیرکل راه و شهرسازى مازندران خبر داد؛

آغاز عملیات اجرایى بیش از 8690 واحد مسکونى در مازندران

پیش بینى ساخت 31 هزار خانه خودمالکى در نهضت ملى مسکن براى مازندران

پیام تبریک مهندس کاظم علیپور
 شهردار قائم شهر پس از قهرمانى
تیم محبوب نساجى مازندران

در جام حذفى کشور

بازدید مدیر کل راه و شهرســازى سیســتان و بلوچستان 
از رونــد احداث واحدهاى طرح نهضت ملى مســکن زاهدان 
مدیرکل راه و شهرسازى استان مازندران گفت:  در حال حاضر 
عملیات اجرایى بیش از هشت هزار و 690 واحد آغاز شده است.

ســید محمد نظرى، مدیرکل راه و شهرســازى اســتان 
مازنــدران در گفت وگو با خبرنگار پایگاه خبــرى وزارت راه و 
شهرســازى،  گفت: تاکنون 116 هزار نفر در طرح نهضت ملى 
مسکن این استان نام نویسى کرده اند که پاالیش این افراد نیز 

درحال انجام است.
وى با بیان اینکه سهمیه استان به صورت ساالنه 38 هزار و 
500 واحد است،  عنوان کرد: در این استان طى چهار سال باید 

155 هزار واحد ساخته شود.
مدیرکل راه و شهرســازى استان مازندران با اشاره به اینکه 
تقریبا تامین زمین براى مدت زمان دو ســاله اول انجام شده 
است، اظهار کرد: بیش از چهارهزار هکتار اراضى منابع طبیعى 
را دریافت کرده ایم که به دلیل ارزش باالیى که از لحاظ قیمت 
دارد، امکان آن وجود ندارد که این زمین ها وارد این فاز شــود، 
اما براساس دستور وزیر محترم راه و شهرسازى باید این اراضى 

را بفروشیم و زمین هاى مستعد و مناسب را جایگزین کنیم.
نظرى افزود: همکاران ما در استان براى ایجاد شهرك جدید 
حدود 380 هکتار زمین را از منابع طبیعى گرفتند و یک تفاهم 
نامه نیز با بنیاد مستضعفان منعقد شد که امروز اجرایى شد و 
مقرر شده 120 هکتار از اراضى خود را ارائه دهند و این زمین ها 
براى دهک هاى یک تا سه رایگان و براى سایر به شکل توافقى 
باشــد.وى با بیان اینکه در حال حاضر عملیات اجرایى بیش از 
هشــت هزار و 690 واحد آغاز شده است، گفت: کارگزاران ما، 
بنیاد مســکن،  بسیج سازندگى و ستاد اجرایى فرمان امام(ره) 

نیز همکارى داشتند.
مدیرکل راه و شهرسازى استان مازندران از افتتاح واحدهاى 
جدید در هفته هاى آتى خبر داد و اظهار کرد: براى هفته هاى 
آتى افتتاح خواهیم داشــت چراکه تعداد واحدها از مرحله 12

هزار و 500 مى گذرد.
نظرى خاطرنشان کرد:  به منظور پاالیش متقاضیان واجد 
شرایط با پیخشوان دولت قرارداد بستیم تا با وجود 570 دفتر 

پیشــخوان دولت در سطح استان، استخراج نهایى متقاضیان 
سرعت یابد.وى در خصوص نحوه مکان یابى زمین هاى استان 
عنوان کرد: زمین هایى که براى شهرك ها انتخاب شده اند در 

محدوده هستند و طبق قانون اجازه خروج از حریم را نداریم.
مدیرکل راه و شهرسازى استان مازندران تاکید کرد:  پیش از 
آغاز از دستگاه هاى خدمات رسان آب، برق و گاز استعالم گرفته 
مى شود تا امکانات پاسخگوى نیازها باشد و پس از این مرحله 
براى فرآیند آماده ســازى، صدور پروانه ســاختمانى و اتصال 

متقاضى به پروژه اقدام مى کنیم.
نظرى با بیان اینکه بســته به نوع زمین آپارتمان سازى و 
ویالســازى صورت گرفته اســت، گفت: در این استان نهایت 

ساختمان هاى چهار طبقه ساخته مى شود.
وى تصریــح کرد: تعداد مجردانى که در این اســتان ثبت 
نام کرده اند، 55 هزار نفر بوده که پاالیش نهایى نشــده است و 

پاالیش مرحله به مرحله انجام مى شود.
نظرى بیشترین تراکم ثبت نام را مربوط به شهرستان بابل 
خواند و گفت: پس از آن در سارى و آمل بیشترین نام نویسى را 
شاهد بودیم و کمترین ثبت نام مربوط به شهرستان گلوگاه و 
جویبار بود.مدیرکل راه و شهرسازى استان مازندران از ساخت 
مسکن براى روستاییان خبر داد و عنوان کرد: ساخت مسکن 
روســتایى و مسکن محرومان نیز در دستور کار قرار دارد و 10

هزار واحد مســکن از تعداد سهمیه مذکور باید به روستاییان 
تحویل داده شود.

شــوراى مســکن مازندران در ســارى مدیرکل راه و 
شهرسازى مازندران گفت: ساخت 31 هزار واحد مسکونى 
خودمالک در طرح نهضت ملى مســکن طى چهار ســال 
با همراهــى بخش خصوصى براى مازنــدران پیش بینى 

شده است.
به گــزارش پایگاه خبــرى وزارت راه و شهرســازى 
(مازندران)، سید محمد نظرى در نشست شوراى مسکن 
مازندران در ســارى اظهار کرد: به طور متوسط ساالنه در 
مناطق روســتایى مازندران ساخت حدود 10 هزار واحد 
مسکونى نیاز است و طى چهار سال در قالب طرح نهضت 
ملى مسکن مى توان 40 هزار خانه براى اهالى روستاهاى 

استان ساخته شود.

وى با اظهار این که گسترش طرح خودمالکى مى تواند 
مشــکل کمبود زمین را در مازندران بــراى اجراى طرح 
نهضت ملى مسکن رفع کند، گفت: در حال حاضر ساخت 
یک هزار و 400 واحد مسکونى خود مالکى در قالب طرح 

نهضت ملى مسکن در مازندران در دست ساخت است.
نظرى با اعالم این که براى ساخت خانه در طرح نهضت 
ملى مسکن مازندران حدود یک هزار و 500 هکتار زمین 
نیاز اســت، افزود: با برنامه ریزى هاى انجام شده تاکنون 
یک هزار هکتار تامین شــده و درصدد هســتیم با اجراى 
طــرح خود مالکى هم بحث کمبود زمیــن را رفع کنیم و 
هم این که اقشــار مختلف مردم مازندران طبق فرهنگ و 
سنتشــان با دریافت تسهیالت، خانه هاى خود را در ملک

 شخصى بسازند.
مدیرکل راه و شهرسازى مازندران گفت: در چارچوب 
طرح نهضت ملى مسکن ، 23 هزار و 250 واحد خانه قرار 
است در بافت فرسوده مناطق شهرى استان ساخته شود 

که فشار کمبود زمین را کم خواهد کرد.
وى با بیان این که روند ســاخت خانه در طرح نهضت 
ملى مســکن از ماه هاى گذشته در استان آغاز شده است، 
گفــت: در زمان حاضر عملیات ســاخت 2 هــزار و 400

هکتار در قالب این طرح در مازندران در دســت اجرا است 
و عملیات ســاخت 756 واحد مســکونى هم با همراهى 
بســیج ســازندگى در هفته هاى گذشــته در مازندران

 کلنگ زنى شد.
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 آلومینیوم حریف ببرها نشد آلومینیوم حریف ببرها نشد

 نساجـى نساجـى بر بام بر بام فوتبال ایـران فوتبال ایـران
 قهرمـان جام حذفـى قهرمـان جام حذفـى شـد شـد


