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مدیرکل راه و شهرسازی استان مازندران در مراسم بهره برداری از زیرگذر شهید علمدار گفت : 
این زیرگذر نقش موثری در کاهش ترافیک مرکز استان ایفا می کند . 

به گزارش اداره ارتباطات و اطالع رسانی راه و شهرسازی استان مازندران سید محمد نظری مدیر 
کل راه و شهرسازی در حاشیه مراسم افتتاح زیرگذر شهید علمدار با مطرح کردن این نکته که 

این پروژه بزرگترین تونل شهری می باشد افزود : اداره کل راه و شهرسازی از هیچ کمکی به 
شهرداری ساری در راستای اجرای  پروژه های عمرانی دریغ نخواهد کرد.

وی همچنین خاطرنشان کرد :  در تالش هستیم هرچه سریعتر  موانع و مشکالت  موجود در 
پروژه روگذر سه راه جویبار نیز رفع گردد و پیمانکار مربوطه عملیات اجرایي را آغاز نماید.

مدیرکل راه و شهرسازی استان مازندران عنوان نمود:

زیرگذر شهید علمدار نقش موثری در کاهش ترافیک مرکز استان ایفا می کند 

فرمانده سپاه کربالی مازندران با اشاره به اینکه 
هوشیاری مردم انقالبی ایران در این راهپیمایی 
نشان دهنده ایستادگی در راه انقالب و اهداف 
زبان  از  باید  انقالب  برکات  گفت:  است،  آن 

مردان و زنان 60 و 70 ساله بیان شود.
سردار محمدحسین بابایی در حاشیه راهپیمایی 
22 بهمن با تبریک به مناسبت چهل سالگی 
اشاره  با  خبرنگاران  جمع  در  اسالمی  انقالب 
تاکنون  انقالب  ابتدای  از  مازندران  اینکه  به 
خیلی خوب در تمامی صحنه ها درخشیده است، 
اظهار کرد: مردم مازندران انقالب اسالمی را در 
بسیاری از جاها یاری رساندند و متقابال انقالب 
از  مازندران چه  تعالی مردم  و  در جهت رشد 
لحاظ معنوی و همچنین مادی برکات زیادی 

داشته است.
به  اشاره  با  مازندران  کربالی  سپاه  فرمانده 
مناطق  از  یکی  زمانی  نمی رود  یادمان  اینکه 
هدف ضدفرهنگی رژیم ستم شاهی مازندران 
زیبا بود، اضافه کرد: اما همین مردم در همان 

زمان نیز با حفظ تقوا و دیانت در مقابل این 
ایستادند  خوب  خیلی  ضدفرهنگی  هجمه 
این  اعتقادات  بودن  ریشه دار  نشان دهنده  که 

سرزمین کهن است.
این مسؤول تصریح کرد: آنچه که انقالب برای 
مردم ثمرات و برکات داشت شامل مازندران 
هم شد الزم است آنچه که در گذشته بود از 
زبان مردان و زنان 60 و 70 ساله بیان شود که 
بگویند قبل انقالب حتی از مواهب دنیایی آنچه 
که دولت ها باید برای مردم تامین می کردند چه 
وضعیتی وجود داشت و امروز به برکت انقالب 
روستاهای  به جز  مازندران  روستاهای  حتی 
دوردست همگی از امکانات رفاه نسبی از جمله 
آب، برق، حداکثر روستاها گاز، راه آسفالته، خانه 

بهداشت، مراکز آموزشی برخوردار هستند.
بابایی بیان کرد: باید ذکر این نعمات یادمان 
دارد شکر  بیاید که خداوند متعال یک سنت 
زبانی، اقدام عملی، حفاظت و حراست از آنچه 
از  شکرگزاری  راه های  از  داده  ما  به  خداوند 

نعمات است که اگر خدای ناکرده روزی غفلت، 
کج فهمی و عداوت موجب شود فراموش کنیم 
روی این حق و نعمت آشکار خداوند بپوشانیم 
اینکه  بر  تأکید  با  وی  کردیم.  نعمت  کفران 
البته مردم مازندران ثابت کردند حتی در این 
مولود  تکفیری های  با هجمه  اخیر  چند سال 
هدف  با  اسالمی  مختلف  مناطق  در  آمریکا 

رسیدن به ایران هوشیار هستند و به استقبال 
این تکفیری ها در هزاران کیلومتر آن طرف تر 
رفتند، خاطرنشان کرد: امروز مفتخریم مازندران 
در  حضور  زمینه  در  برتر  استان های  از  یکی 
جبهه مقابله با تکفیری ها مولود صهیونیست و 
آمریکا است و برگ زرین دیگری بر افتخارات 

مازندران افزوده شده است./فارس

رئیس کمیته مزد کانون عالی شوراهای اسالمی کار کشور گفت: 
نشست کارگروه دستمزد۹۸ شورای عالی کار به منظور تعیین 
حداقل هزینه معیشت ماهیانه کارگران چهارشنبه تشکیل می 

شود.
فرامرز توفیقی با تشریح آخرین وضعیت برگزاری جلسات دستمزد 
۹۸ کارگران اظهار داشت: روز چهارشنبه 2۴ بهمن دومین نشست 
کارگروه دستمزد۹۸ شورای عالی کار با حضور اعضاء برگزار می 
معیشت  هزینه  تعیین  به  مربوط  سناریوهای  افزود:  وی  شود. 
خانوار استخراج شده است و  در نشست روز چهارشنبه با حضور 
نمایندگان کارگری و کارفرمایی مورد بررسی قرار می گیرد. رئیس 
کمیته مزد کانون عالی شوراهای اسالمی کار کشور ادامه داد: در 
این نشست با استناد به اطالعات مراجع رسمی آماری، پیشنهادات 
مربوط به هزینه معیشت ارائه و در نهایت حداقل هزینه معیشت 

یک ماه نهایی می شود.
این فعال کارگری گفت: در سال گذشته حداقل هزینه میعشت 

خانوار برای یکماه 2 میلیون و 700 هزار تومان تعیین شده بود.
تعیین  از معیارهای  به عنوان یکی  هزینه سبد معیشت خانوار 
تا  فعلی  دستمزد  و  فاصله حقوق  و سنجش  کارگران  دستمزد 
معیشت برای نخستین بار در مذاکرات دستمزد سال ۹6 در دستور 

کار قرار گرفت تا مبنایی برای تعیین وضعیت معیشت خانوارهای 
کارگری باشد. بر این اساس این  رقم برای یکماه خانوار با تعداد 

۳.2 نفر معادل 2 میلیون و ۴۸۹ هزارتومان تعیین شد.
بر اساس این گزارش، دستمزد کارگران و مشموالن قانون کار هر 
ساله در ماه های پایانی، در جلسات شورای عالی کار مورد بررسی 
قرار می گیرد و در روزهای پایانی اسفند حداقل دستمزد سال 

آینده نهایی می شود.
طبق ماده۴۱ قانون کار، حداقل مزد کارگران باید با در نظر گرفتن 
»درصد تورم اعالمی« و »تامین زندگی یک خانواده« تعیین شود.

فرمانده سپاه کربالی مازندران مطرح کرد:

اثبات هوشیاری مردم با حضور پرشور در راهپیمایی
تعیین هزینه معیشت کارگران

کمیته دستمزد ۹۸ چهارشنبه تشکیل می شود
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عضو مجمع نمایندگان مازندران با تاکید بر توسعه زیرساخت های 
انتقال آب دریای خزر به سمنان  مناطق غرب مازندران، گفت: 

غیرعلمی است.
مازندران  روستایی  و  شهری  همایش  در  شریعت نژاد  شمس ا... 
و  فاضالب  زباله،  موضوعات  داشت:  اظهار  خبرنگاران  جمع  در 
زیرساخت ها سه راه آورد منفی در شمال کشور است. وی افزود: در 
گزارشی اعالم شد که روزانه شش هزار و 700 متر مکعب فاضالب 
وارد ساحل تنکابن می شود که فاجعه آور بوده و مدیریت یکپارچه 

برای اجرای طرح مدیریت پسماند در غرب مازندران جدی شود.
شورای  مجلس  در  رامسر  و  آباد  عباس  تنکابن،  مردم  نماینده 
و   غیرعلمی  سمنان  به  خزر  آب  انتقال  کرد:  تصریح  اسالمی 
غیرعقالنی است که امکان انجام آن وجود ندارد و علم و عقل این 

بحث را قبول نمی کند و احساس می شود این مباحث سیاسی باشد.
آزادراه تهران شمال به همت  از سال ها  شریعت نژاد گفت: پس 

دولت به زودی افتتاح می شود اما این دغدغه ایجاد شده که آمادگی 
و زیرساخت ورود این حجم مسافر را به منطقه نداریم و باید تدبیری 

ویژه اندیشیده شود.
این عضو مجمع نمایندگان مازندران گفت: انتخاب استانداری بومی 
و آشنا به مباحث استان از سوی وزیر کشور انتخابی بسیار به جا بود 
که قابل تقدیر است. مردم شمال کشور در سطح کشور و غرب 
مازندران در سطح استان پس از انقالب دچار تبعیض و بی مهری 

شده که باید این نگاه تبعیض آمیز کنار برود.
شریعت نژاد با بیان اینکه ما نمی خواهیم سرایدار عده ای سرمایه دار 
طرح  و  روستاها  در  هادی  طرح  ناصحیح  اجرای  گفت:  شویم 
تفضیلی در شهرها مشکالتی ایجاد و نگاه های سلیقه ای در این 

طرح وجود دارد.

عضو مجمع نمایندگان مازندران: 

انتقال آب دریای خزر به سمنان غیرعلمی است

معاون وزیر کشور در رامسر:

طرح مدیریت یکپارچه شهرهای کشور تدوین شد آخرین وضعیت پرداخت عیدی
عیدی کارکنان آماده است

گروه اقتصادی: آخرین وضعیت پرداخت عیدی کارکنان 
از این حکایت دارد سازمان برنامه و بودجه تخصیص اعتبار 
نیز منابع الزم  ابالغ و خزانه  را  برای پرداخت عیدی  الزم 
را تأمین کرده است؛ از این رو دستگاه ها می توانند با اعالم 
درخواست خود به خزانه داری مبلغ عیدی کارکنان را دریافت و 
به حسابشان واریز کنند. آن طور که نوبخت- رئیس سازمان 
برنامه و بودجه- اعالم کرده بود، قرار شد عیدی کارکنان 
که  است  حالی  در  این  شود.  واریز  ماه  بهمن   22 از  قبل 
آخرین پیگیری ایسنا از سازمان برنامه و بودجه در رابطه با 
روند پرداخت عیدی کارکنان با این توضیح همراه شد که 
اعتبار  تخصیص  گذشته  هفته  در  بودجه  و  برنامه  سازمان 
الزم برای پرداخت عیدی کارکنان را ابالغ کرده است که 
در ادامه این فرایند خزانه داری کل کشور نیز منابع الزم را 
تأمین و اکنون عیدی کارکنان آماده پرداخت است. بر این 
اساس هر دستگاه و وزارت خانه ای که از بودجه دولتی استفاده 
می کنند و به عبارتی عیدی بگیر دولت هستند می توانند با 
ثبت درخواست خود در خزانه داری وجه عیدی کارکنان را 
پرداخت کنند. بنا بر توضیحات سازمان برنامه و بودجه در 
همین راستا با اقدام مسئوالن صندوق بازنشستگی برای واریز 
عیدی، عیدی بازنشستگان صندوق بازنشستگی واریز خواهد 
شد. گفتنی است طبق مصوبه هئیت وزیران عیدی کارکنان 
برای امسال یک میلیون تومان برآورده شده و در مجموع 
اعتبار حدود ۵000 میلیارد تومانی برای این پرداخت از سوی 
سازمان برنامه و بودجه تأمین شده است. پیش از این قرار 
بود عیدی کارکنان به روال سال های گذشته همراه با حقوق 
بهمن ماه واریز شود که با تغییراتی قرار شد تا قبل از 22 بهمن 

ماه پرداخت شود.

گرانی میوه طوری شده است که مِن کارگر در ماه به 
مقدار خیلی کم می توانم میوه برای خانه خریداری کنم. 
چون دو قلم میوه را که خریداری می کنیم نزدیک به 
۳0هزار تومان پولش می شود. مسئوالن کمی هم به 

فکر گرانی ها باشند.
شهروندی از گرگان

به  به ویژه پسته  از صادرکنندگان خشکبار  ایران یکي 
سایر کشورهاي جهان است. اما متاسفانه در کشوري 
مي شود،  یافت  آن  در  وفور  به  چنین محصوالتي  که 
مردم باید با قیمت بسیار گران اقدام به خرید محصوالت 
خشکبار کنند و تعیین قیمت ها به انصاف فروشندگان و 
مناطق بستگي دارد. نقش تعزیرات حکومتي در این گونه 

موارد چیست؟
شهروندی از رشت

وقت،  صرف  به  نیاز  زمینه اي  هر  در  فرهنگ سازي 
از  برخي  دارد.  مسئوالن  توانمندي  و  درایت  حوصله، 
مردم به عادت هایي مبتال هستند، مثال هنگام تردد در 
معابر عمومي، باقیمانده میوه ها، مواد خوراکي، تنقالت 
یا پوست آنها را به جاي اینکه داخل مخازن نصب شده 
زباله بیندازند، در پیاده رو یا داخل جوي آب رها مي کنند. 
همچنین در فضاي دربسته اقدام به استعمال دخانیات 
مي کنند که یک کار غیرفرهنگي است. اینها همه نیاز 
به ویژه  جمعي  رسانه هاي  طریق  از  فرهنگ سازي  به 

تلویزیون دارد.
توکلی

جلسه کمیته خدمات حمل و نقل سوخت و ستاد اجرای خدمات 
سفر استان ویژه نوروز ۹۸ بمنظور هماهنگی و همکاری بیشتر 
دستگاههای اجرایی و دست اندرکاران بخش حمل و نقل مسافر 
و  مسافران  به  دهی  خدمات  سطح  به  بخشیدن  ارتقاء  جهت 
گردشگران با رویکرد ایمنی وسایل نقلیه و آسانی سفر در نوروز 
۹۸ و نیز برنامه ریزی مناسب برای ارائه خدمات در مکانهای 
تجمع مسافران و گردشگران با حضور کلیه اعضا و انجمنهای 
صنفی بخش حمل و نقل مسافر تشکیل شد.  به گزارش روابط 
عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای مازندران علی 
نصیری ، معاون حمل و نقل با بیان این خبر گفت: کمیته حمل 
و نقل ستاد اجرایي خدمات سفر استان همچون سالهاي گذشته، 
جلسات  برگزاري  به  اقدام  نوروزي  طرح  آغاز  از  پیش  ماه  دو 
هماهنگي با اعضاي کمیته رؤساي ادارات راهداري و حمل و 
نقل شهرستانها، تشکلهاي صنفي و سایر متولیان امر نمود. ایشان 
در ادامه بخشی از موارد اقدامات انجام شده را، برگزاري جلسات 
متعدد با تشکلهاي صنفي و کانون   شرکت هاي مسافربري به 
منظور آمادگي براي ارائه سرویس منظم همراه با  پیش فروش 
بلیت  نوروزی ، برگزاري جلسات با ادارات دولتی عضو کمیته 
حمل و نقل و سوخت ستاد اجرایی خدمات سفر استان و تبیین 

شرح وظایف اعضاي کمیته در طرح نوروزي ۹۸، حضور منظم 
و مستمر در جلسات اصلی ستاد اجرایی خدمات سفر استان و 
ارائه گزارشات مورد نیاز، برگزاری جلسات توجیهی با ادارات تابعه 
راهداری و حمل و نقل جاده ای  به منظور هماهنگی هر چه 
بهتر در اجرای طرح نوروزی ۹۸ با انجام بازدیدهاي مستمر و 
منظم از )پایانه های مسافربری عمومی و اختصاصی ، نمازخانه 
ارتباطی، مجتمع هاي  بهداشتی محورهای  ها، سرویس های 
خدمات رفاهي، شرکت های مسافربری( و رفع نواقص احتمالي 
و پیش بیني تمهیدات الزم ، هماهنگي با شرکت های بیمه اي 
براي ارسال لیست کشیک نوروزي وتهیه بنرهاي اطالع رساني 
ونصب آن درمحل پاسگاههای پلیس راه جهت اطالع رسانی 
که  خودروهایی  به  رسانی  خدمات  برای  نوروزی  تعطیالت  در 
خسارت دیده اند ،  شرکت منظم در جلسات مختلف برگزار شده 
درکمیته های استانی وشهرستانی ، ابالغ به تشکلهاي صنفي 
وشرکتهاي مسافربري براي استفاده از وسایل نقلیه باکیفیت ویژه 
وعدم سرویس دهي با وسایل نقلیه داراي نقض فني وتاکید بر 
حضور مدیران فني وبازدید از وسایل نقلیه جهت سرویس دهي 
ازمبدا حرکت، هماهنگی برای بازدید اعضاء کارگروه از توقفگاهها 
، مساجد ونمازخانه هاي بین راهي از محورهاي مواصالتي استان 

، بازدید میدانی  از شرکت هاي حمل و نقل مسافر وپایانه هاي 
چک  وتکمیل  خدمات  سطح  ارتقاء  ناظران  توسط  مسافربري 
لیستهاي مربوطه درزمینه ) حضور مدیرعامل ویا فردپاسخگو ، 
مدارك راننده و خودرو، تجهیزات ایمني وسالم بودن وسایل نقلیه 
وکنترل پایانه هاي اختصاصي و عمومي ازجهت ارائه خدمات به 
مسافران مانند: نمازخانه ، سرویس بهداشتي ، نظافت محوطه و...( 
نظارت بر نرخ مصوب ، هماهنگی برای استقرار  جرثقیل سبک و 
سنگین  در محورهاي مواصالتي استان به صورت شبانه روزي، 
هماهنگي با امدادگران فنی خودرو های برون شهری به منظور 
استقرار پایگاه هاي ثابت و سیار امداد خودرو در کلیه محورهاي 
مواصالتي بصورت شبانه روزي، تهیه وسیله نقلیه با هماهنگی 
پلیس راه برای گشت های نامحسوس در محورهای مواصالتی 
استان ، تهیه لیست کشیک ستادی و ادارات راهداری وحمل ونقل 
جاده ای شهرستانی وارسال آن به مراکز مرتبط،تشکیل اکیپ 
نظارتي باحضور کارشناسان این اداره کل و پلیس راه شهرستانها 
برای بازدید از پایانه های عمومی وسایل نقلیه و مدیران فنی 
شرکتها ،معرفی رابط کمیته حمل ونقل به ستاد اجرایی خدمات 
سفر استان به منظور استقرار در کمیته اجرایي ستاد خدمات سفر 

استان در روزهاي اجرای  طرح نوروزي ۹۸ ذکر نمود.

 جلسه کمیته خدمات حمل و نقل  سوخت و کارگروه سطح خدمات سفرمسافر استان مازندران  
ویژه نوروز 98 برگزار شد

مدیرکل پزشکی قانونی مازندران گفت: پرونده بررسی علت 
مرگ باردار ساروی در اختیار کارشناسان پزشکی قانونی 
قرار گرفته و کار کالبد شکافی انجام شده است. علی عباسی  
در جمع خبرنگاران در مورد آخرین جزئیات مرگ زن باردار 
ساروی، نتیجه گیری در این مورد را نیازمند بررسی بیشتر 
اظهار  و  دانست  الزم  آزمازیش های  انجام  و  کارشناسی 

داشت: برای این اقدام حداقل یک ماه زمان نیاز است.
وی افزود: نتایج بررسی به دستگاه قضایی برای بررسی و 

طی مراحل قانونی ارسال می شود.
به گزارش تسنیم مادرباردار 2۸ ساله ای هفته پیش پس از 

انجام زایمان طبیعی در بیمارستان امام خمینی)ره( ساری 
جان باخت.

در حالی که برادر این بانوی فوت شده مدعی قصور پزشکی 
از جمله نبود متخصص قلب باالی سر بیمار هنگام زایمان 
شده است، مسئوالن بیمارستان اعالم کرده  که دلیل مرگ 

نارسایی قلبی بوده است.
 بررسی پرونده پزشکی این بانوی ساروی به گفته رئیس 
بیمارستان امام )ره( ساری نشان می دهد که وی هشت 
سال پیش جراحی قلب باز انجام داد و پزشکان معالج او را 

از بارداری منع کرده بودند.

پرونده مرگ مادر باردار ساروی به پزشکی قانونی ارسال شد

فروش اموال مازاد بانکها 
با ارزهای دیجیتال

یک مقام مسئول در نظام بانکی از آغاز فروش اموال مازاد 
بانکها در زنجیره بالکچین و با توکن های دارای پشتوانه طال 
خبر داد و گفت: مردم می توانند برای حفظ دارایی خود، اموال 
مازاد بانکی را بخرند. کوروش پرویزیان در خصوص فروش 
اموال مازاد بانکها با توکن های با پشتوانه طال گفت: فروش 
اموال مازاد بانکها از طریق توکن هایی در زنجیره بالك چین، 
رئیس  است.  شده  امکان پذیر  کامال  تکنولوژیکی  لحاظ  به 
کانون بانکهای خصوصی افزود: مشتریان اموال مازاد بانکها 
که از طریق توکن با پشتوانه طال به فروش خواهد رسید، 
عموم مردم خواهند بود و می توانند برای ضمن حفظ دارایی 
خود، سرمایه شان را با استفاده از این ابزار در جای مطمئنی 
سرمایه گذاری کنند.  وی تصریح کرد: در ماههای اخیر، فروش 
اموال مازاد بانکها رونق گرفته و البته فروش این اموال در قالب 
بالکچین نیز به تازگی شروع شده است. بانکها تمام تالش 
خود را به کار بسته اند که اموال مازاد که ارزش افزوده ایجاد 
نمی کند را تبدیل به دارایی نقدی کنند. پرویزیان در پاسخ به 
این سوال که آیا فروش اموال مازاد بانکها با توجه به افزایش 
قیمت مسکن، با استقبال مواجه شده است، گفت: البته شرایط 
بازار متفاوت است و قیمتها تغییر داشته است، ولی شرایط 
خرید و فروش سخت تر شده است. به هر حال بازار ملک و 
امالك، سختی های خود را دارد؛ ولی استفاده از ابزارهایی مثل 
بالکچین می تواند به بانکها کمک کند که هم دارایی ها را در 
قالب ارزش افزوده به مردم بفروشند و هم اینکه مردم بتوانند 
ارزش اموالی که دارند را، در مقابل تورم حفظ کنند. به گفته 
وی، بانکها تمایلی برای خرید اموال جدید ندارند؛ اما به هر 
حال چارچوب کار آنها، در حوزه ایجاد ارزش و خدمت به مردم 
است و این حوزه را باید پایه کار خود قرار دهند. در عین حال، 

در آینده غیر از این نیز، راه دیگری وجود ندارد.

آغاز عملیات اجرایی کارخانه چوب 
خشک کنی در منطقه ویژه اقتصادی  

بندر نوشهر در ایام دهه فجر 

مدیر  پور  انزان  تقی  محمد  نوشهر -خبرنگار وارش: 
کل بنادر و دریانوردی استان مازندران در این مراسم  ضمن 
گرامیداشت چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی گفت: 
ایجاد صنایع تبدیلی در مناطق ویژه اقتصادی عالوه بر ارز 
آوری چشمگیر برای کشور موجب رونق بندر و ایجاد اشتغال 
انزان پور تصریح کرد :پروژه کارخانه  در منطقه می گردد. 
چوب خشک کنی با اعتباری بالغ بر ۴۸ میلیارد ریال وطی 
یک سال اجرایی خواهد شد. وی افزود :کارخانه چوب خشک 
از  برداری  بهره  کاهش  داخلی  نیازهای  تامین  کنی ضمن 
درختان جنگل های شمال کشور را در پی خواهد شد. الزم 
با مشارکت سرمایه گذاری بخش  به ذکر است این پروژه 
خصوصی می باشد  و ۱0 نفر اشتغالزایی بصورت مستقیم در 

بر خواهد داشت .

معاون عمران و توسعه شهری و روستایی وزیر کشور با تأکید بر 
توجه به ارتقای درآمد شهرداری های کشور گفت: طرح مدیریت 
یکپارچه شهرهای کشور تدوین شد. مهدی جمالی نژاد در همایش 
شهری و روستایی مازندران در هتل رامسر اظهار داشت: سرانه 
اعتبارات مردم روستایی کشور از ۵۹ هزار تومان به ۱۸0 هزار 
تومان رسیده است. وی با بیان اینکه نگاه ویژه دولت به روستاها 
بی نظیر بوده تا تمرکز جمعیت از مراکز استان ها خارج شود، افزود: 
ناف شهرداری ها باید از دولت بریده شود و شهرداری ها با نگاه 
به استفاده از ظرفیت های درون شهری و سرمایه گذاران به سمت 
توسعه پیش برود. جمالی نژاد گفت: شهرها و روستاهای کوچک با 

مشکل مالی روبه رو هستند و کمک های دولت نمی تواند جهش 
ایجاد کند و باید شهرداری ها و دهیاری ها با تغییر رویکرد شهر 
را مدیریت کنند. طرح مدیریت یکپارچه شهری برای تصویب 
وزیر  عمرانی  معاون  می شود.  امر  متولیان  تقدیم  و  شده  آماده 
کشور با ابراز اینکه اصالح سازوکارهای مالیات بر ارزش افزوده 
در استان های مختلف با توجه به جمعیت آن تغییر کرده است، 
تصریح کرد: توجه ویژه به روستاها و شهرهای کوچک در بحث 
مدیریت بحران در برنامه بوده و دوهزار مرکز در سراسر کشور 
به امکانات مدیریت بحران تجهیز می شوند. وی با اظهار اینکه 
میراث معنوی و انسانی و ظرفیت های مازندران در کشور بی نظیر 

است، تصریح کرد: مازندران گنج پنهان و مروارید در صدف بوده 
و تمام شهر و روستاهای آن ظرفیت هایی دارد که می تواند به 
شود.  تبدیل  دانایی محور  منطقه ای  به سمت  قوی  جهش  یک 
جمالی نژاد گفت: اطالع رسانی اقدامات حوزه عمرانی مازندران در 
طول ۴0 سال اخیر ضعیف بوده به طوری که ۳۸ هزار دهیاری و 
انقالب در  از  ۱276 شهرداری و تأسیس ۸00 شهرداری پس 
کشور داریم. وی افزود: بهره مندی مردم از 7۵ درصد گاز و 7۴ 
درصد آب سالم و 2۵ هزار روستا از شبکه اینترنت، تخصیص ۱۹ 
هزار میلیارد تومان اعتبار متمرکز بین دهیاری های کشور، از جمله 

اقداماتی است که پس از انقالب انجام شده است.


