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خواندِن تکرار را تکرار کنید

سال چهارم- شماره چهل - مرداد  99  معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران :

دستگاه های اجرایی به مناطق محروم توجه ویژه و فوری داشته باشند

دغدغه های مردمی . . . 

استاندار مازندران مطرح کرد:  

مجتمع گردشــگری ورسک نمونه 

مطالبه گری و هدفمندی است

حرکت قطار توسعه شهر عباس آباد؛ 

از آغاز نهضت آســفالت تا برخورد 

جدی با ساخت و سازهای غیرمجاز

دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران:

مرحوم سرحدی زاده از متدین ترین 

افراد جامعه کارگری بود

شهردار قائم شهر تاکید کرد:

اجرای پروژه های شهری با ضریب 

باالی فنی و مهندسی

چرایی نمونه شدن ایزدشهر در مازندران؛

مدیریت دلسوزانه ، کم هزینه ولی 

اصولی

نائب رئیس شورای اسالمی شهر چالوس:

می توان قانون را به ســمت مردم و 

نیازهای آنان خم کرد

دغدغه های مردمی . . . 

دکتر مهدی رازجویان بر حفظ امنیت جانی و برقراری آسایش  مردم در جاده های مازندران نیز تاکید کرد و افزود:  

اجرای پروژه ها توسط شهرداران، باید  موجب جلب رضایت    مردم شود
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قطار توسعه شهر عباس آباد به حرکت درآمد...

عباس آباد یکی از شهرهای زیبای ساحلی مازندران و علی اصغر موسی 
پسندی یکی از پرسابقه ترین شهرداران استان مازندران است . او بعد از 
حدود 15 سال تجربه آموزشی ومدیریتی درسازمان آموزش وپرورش 
، دردوره ی دوم شوراها به عنوان شهردار عباس آباد انتخاب و تا شروع 
دوره ی چهارم به صورت متوالــی تقریباً به مدت 10 ســال به عنوان 

شهردارباقی ماند. 
دردوره ی پنجم انتخابات شوراها ، با حضور درانتخابات شورای اسالمی 
شهرعباس آباد ، بیشــترین آرا را به خود اختصاص داد و اولین منتخب 
مردم شــد . اعتماد مجدد مردم به دکتر موســی پســندی وتجربه ی 
مدیریتی اش باعث شد تا اعضای شورای اسالمی شهرعباس آباد ، برای 

سومین بار مدیریت امورشهری را به او بسپارند.

شهرداری عباس آباد منتخب چهار دوره شهرداری های مازندران

وی به عنوان یکی از بهترین و کارآمدترین شهرداران عباس آباد ، موفق 
شــد ، چهار بار عنوان شــهردار منتخب مازندران را به خود اختصاص 
دهد. ارتقاء عباس آباد از بخش به شهرســتان در مهر ماه سال 1۳۸۸ از 
مهمترین اقدامات این شهردار باسابقه در دوران مدیریتی اش محسوب 

می شود.
علی اصغر موسی پســندی در گفتگو با ماهنامه سراسری تکرار از لزوم 

صبوری و آستانه تحمل مدیران شهری می گوید و می افزاید: 
یک شهردار موفق باید از صبر وتحمل باالیی برخوردار باشد و رابطه او با 

شورا ، رابطه ای احترام آمیز همراه با اقتدار ، اراده و تفاهم باشد. 
او متعقد اســت به همان اندازه که مردم درتمامی صحنه های سیاسی 
واجتماعی حضور فعال دارند و پای نظام خود ایستاده اند ، مدیران نیز 

باید درجهت رضایتمندی آنها تالش و کوشش کنند. 
موســی پســندی در خصوص معرفی و توصیف برنامه های شهرداری 

عباس آباد به ماهنامه تکرار گفت: 
یکی از مهمترین و اولویت دارترین پروژه های شــهرداری عباس آباد ، 
تکمیل وبازگشایی شبکه 20 متری است . برای اجرای طرحهای بزرگی 
مثل شبکه 20 متری که با محدودیت اعتبار روبرو هستیم ، پروژه هایمان 
را براساس برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت پیش بینی کردیم . درحال 
حاضر عملیات اجرایی احداث کانال و کانیو در قسمت غربی شبکه 20 
متری دردست اقدام است و درتالشیم تا بعد از اجرای ملزومات اولیه ، 
نسبت به تامین اعتبار به منظور روسازی ، آسفالت و اجرای روشنایی ، 
گامهای موثرتری برداریم . همچنین یکی دیگر از اقدامات وبرنامه های 
اصلی عمرانی شهرداری درسال 9۸ آسفالت خیابانها و معابر سطح شهر 
بوده که پس از تصویب وتخصیص اعتبار از سوی شورای محترم اسالمی 

شهر ، عملیات اجرایی آن آغاز و درحال انجام است.
 شهرداری عباس آباد در طول ماههای اخیر، حدود 54 هزار مترمربع در 
محالت و 26 هزار مترمربع در خیابانهای اصلی شهر، عملیات آسفالت و 
هموارسازی معابر را انجام داده که در مجموع حدود 10 هزار و 500 تن 

آسفالت مصرف شده است. 

ادامه در صفحه ی 3

از آغاز نهضت آسفالت تا برخورد جدی با ساخت و سازهای غیرمجاز

 نهضت آسفالت ادامه دارد

وی از اجــرای فــاز دوم 
عملیات آســفالت ســطح 
شــهر خبــر داد و افزود:  
در ادامــه عملیات نهضت 
آسفالت ســطح شهر که از 
سال گذشــته با همراهی 
و همدلی اعضــای محترم 
شــورای شــهر در پسنده 
شــهیدمحله،  ســفلی، 
بورایش و بخشــی از مرکز 
شهر به اجرا در آمد ، فاز دوم 
عملیات اجرایی آن نیز در 
گلکوه، محمدحسین آباد 
و امرجکال آغاز شده است. 

وی اعتبار ایــن مرحله 
از اجرای آســفالت را 10 
میلیارد ریال عنوان نمود 
و اظهار داشت: این اعتبار 
از منابع داخلی شهرداری 

تأمین خواهد شد.
عملیــات  همچنیــن 
بهســازی و آســفالت 
ضلــع غربــی شــبکه 
بیســت متری با برآورد 
هزینه 21 میلیارد ریال 
آغاز و  قــرارداد آن از 20 
فروردیــن ســال جاری 

منعقد شده است.

 در این طرح نیز کلیه هزینــه ها از منابع داخلی و 
استانی تأمین خواهد شد.

ضمن اینکه احداث کانال هدایت آبهای ســطحی 
درنقاط مختلف شهری ، پیاده روسازی و مبلمان 
خیابان شــهدا ، ایجاد روشــنایی و رنگ آمیزی 
بلوارهای سطح شــهر ، الیروبی انهار و رودخانه ها 
و احداث دیواره ی حفاظتــی کاظم رود به منظور 
جلوگیری از خطرات ســیل و رانش تاسیســات 
زیربنایی ازجمله اقدامات مهم درحوزه عمرانی این 

شهرداری محسوب می شود.  
جمع آوری زباله و ســاماندهی پسماند همواره به 
عنوان یکــی از موضوعات مهم و مشــترک میان 
شهرداری های مازندران مطرح بوده و بودجه های 

زیادی را به خود اختصاص داده است. 
این مسئله در شــهرهای ســاحلی و مسافر پذیر 
استان از اهمیت و ضرورت بیشتری برخوردار است. 

حل معضل زباله عزم ملی می خواهد 

شــهردار عباس آباد در این رابطه به تکرار گفت: 
حل معضل زباله و پســماند همواره به عنوان یکی 
از مسائل مهم در حوزه ی زیست محیطی مطرح 
بوده است. اگرچه تاکنون اقدامات مهمی  ازسوی 
شهرداریها در این راستا انجام شده ، اما هنوز کافی 
نیست . شهرداریهایی مثل عباس آباد که با کمبود 
منابع مالی روبرو  هســتند و در ایــام تعطیالت با 

موجی از مسافران و گردشگران مواجه  می شــوند ، نمی توانند بدون 
داشتن ردیف اعتباری مناسب این معضل جدی را حل نمایند.

وی در ادامه اظهار داشت: طبق آمار به دســت آمده ،  هر ایرانی به طور 
میانگین در طول روز یک کیلو زباله تولید می کند.

با احتساب جمعیت 50 هزار نفری عباس آباد ، این شهرستان در طول 
روز 50 تن زباله دارد که برای این میزان احداث کارخانه کمپوست توجیه 
اقتصادی و منطقی ندارد. لذا مقرر شد این کارخانه در شهرستان تنکابن 
ساخته شود و زباله های شهرهای رامسر ، تنکابن که هر کدام 100 هزار 
نفر جمعیت دارند به انضمام زباله عباس آباد در این مرکز بازیافت گردد. 
اعتبار این طرح نیز از محل ستاد اجرایی فرمان امام خمینی )ره( تامین 
شده است. الزم به ذکر اســت که در حال حاضر یک کارخانه زباله سوز 

250 تنی در شهرستان نوشهر نیز مشغول به کار است.  
علی اصغر موسی پســندی از تعیین نقاطی به عنوان ایستگاه تفکیک 
زباله از مبدا و انجام آموزشی های شــهروندی خبر داد و تصریح کرد: 



۳

همکارانمان ســعی دارند با اجرای برنامه های تشویقی ، طرح تفکیک 
زباله ازمبدا را به یک فرهنگ عمومی تبدیل کنند. 

ماشــین آالت و نیروهای جداگانه ای را نیز به همین منظور اختصاص 
دادیم . از جمله نشر و توزیع پالکارد وتراکت های متنوع در سطح شهر ، 

اعم از مساجد ، مدارس و منازل شهروندان....
 پویش طرح جمع آوری درب بطری ، جهــت انجام امور خیریه از دیگر 
برنامه های ما در همین راستاست که حاصل آن ، خرید لوازم وتجهیزات 

پزشکی بوده که به اداره بهزیستی اهدا شده است.
 اما در نهایت برای حل این معضل زیســت محیطی نیازمند عزم ملی و 

نگاه مدیران کشوری هستیم. 
بهسازی ســاختمان غسالخانه شــهرداری عباس آباد از دیگر اقدامات 

موسی پسندی در ماههای اخیر بوده است. 
وی در این خصوص به خبرنگار ما گفت: با توجه به اینکه تا قبل از سال 
۸۷ برای تغسیل و نگهداری اموات این شهرستان از غسالخانه و سردخانه 
های شهرســتان های همجوار استفاده می شــد، لذا در دوره ی سوم 
شوراها برای تسریع و تسهیل امور مربوط به تشریفات اموات و متوفیان 
، ساخت غسالخانه با رعایت اصول بهداشتی به عنوان یکی از اولویتهای 
شهرداری عباس آباد در دستور کار قرار گرفت. این غسالخانه به همراه 
سردخانه ای به مساحت 140 متر مربع در آرامستان امام زاده سیدعلی 

واقع در محدوده ی بین امرجکال و اسبچین ساخته شده است. 
موسی پسندی در ادامه یادآور شد: در آن زمان با توجه به ضرورت وجود 
غسالخانه، پیش بینی ها در حد ســکوی شستشو و تغسیل و سردخانه 
ی چهار کشویی بود که با توجه به توســعه ی شهر و افزایش جمعیت ، 

پاسخگوی نیاز شهرستان نبود.  
در نشست هایی که با مسوول پزشکی قانونی شهرستان داشتیم ، تصمیم 
بر آن شد تا نسبت به بهسازی غسالخانه قدیمی اقداماتی صورت بگیرد. 
تفکیک اتاق کالبد گشایی با سکوی شستشــو، احداث اتاق مخصوص 
نگهداری اجساد، ایجاد سینی مخصوص تشریح و تعبیه ی اتاق پزشک 
از جمله اقداماتی اســت که در حال انجام است.  این اقدام باعث ارتقای 

امنیت نگهداری نمونه ها نیز خواهد شد. 

برخورد جدی با ساخت و سازهای غیرمجاز

 شــهردار عباس آباد تاکید کرد: بنا به تاکیدات معاون عمرانی استاندار 
مازندران ، برخورد جدی با متخلفین ساخت و سازهای غیرمجاز ادامه 

دارد.
موسی پســندی تصریح کرد: اجازه نخواهیم داد ســاخت و سازهای 

غیرمجاز در شهر عباس آباد انجام شود.

عباس آباد ، شهری بدون طرح جامع شهری
شهردار عباس آباد ضمن اشاره به مشکالت شهری عباس آباد موضوعاتی 
نظیر تامین منابع مالی پایدار ، توسعه شبکه های درون شهری و نداشتن 
طرح جامع شــهری را از مهمترین دغدغه های مدیریت شهری عباس 

آباد توصیف نمود و افزود: 
بدیهی است تسهیل در حمل ونقل ، مشکالت ترافیکی را حل می کند. 
اما زیرساختهای توســعه راههای درون شــهری و برون شهری فراهم 

نیست. 

مشکل دیگر نداشتن طرح جامع است. این موضوع موجب پراکنده کاری 
شده و مشکالت فراوانی را درحوزه های ساخت و ســــاز، عمرانــی و 

خدماتی به وجود می آورد. 
استان مازندران به خصوص شهرهای ساحلی و غربی مازندران به دلیل 
برخورداری از مواهب زیبای خــدادادی از جمله دریا ، جنگل و مناطق 
ییالقی ، می تواند به یکی از قطبهای مهم گردشــگری در کشور تبدیل 
شود. به شــرط آنکه زیرساخت های توســعه ای دراین مناطق تقویت 

گردد. 
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نائب رئیس شورای اسالمی شــهر چالوس در رابطه 
با عملکرد شــورای دوره پنجم به گوشه ای از برنامه 
های انجام شده توسط شورا و شــهرداری این شهر 

اشاره کرد.
صابر سام دلیری در گفتگوی اختصاصی با تکرار اظهار 
داشــت:  می توان گفت شــورای پنجم شهر چالوس 
نسبت به دوره چهارم تغییر صددرصدی داشت و به 
لطف دوستان در سال نخست بنده را به عنوان رئیس 

و هماهنگ کننده شورا انتخاب کردند.
وی ادامه داد: مهمترین و اصلی ترین وظیفه شوراها 
انتخاب شهردار اســت چراکه باید مدیریت شهری و 
شهرداری به مدت چهار سال  در اختیار یک شخص 
باشد. و در نهایت آقای جعفرردایی که سابقه 10 سال 
شــهرداری در شــهر مرزن آباد را در کارنامه داشت، 
شهردار منتخب ما شد. این انتخاب ما با هدف خاصی 
انجام شد و با هم فکری همه اعضای شورا به این نتیجه 
رسیده بودیم فردی را انتخاب کنیم که به شهرداری و 

حیطه کاری آن آشنا و به اصطالح کار بلد باشد.  

* مردم تغییرات انجام شــده در شــهر و 
مدیریت شهری را لمس کردند

نائب رئیس شــورای اسالمی شــهر چالوس، یکی از 
ویژگی های شــورای پنجم در این شــهر را داشتن 
میانگین ســنی۳۳ تا ۳4 سال برشــمرد و افزود: از 
دیگر ویژگی های شــورای پنجم در چالوس می توان 
به تخصص اعضــاء در حوزه هــای  مختلف همچون 
عمران،  بحث ترافیکی، حقوقی و ورزشی اشاره کرد که 
می تواند به مدیریت شهری در پیشبرد اهدافش کمک 
کند و درواقع مجموعه شــورا به عنوان امین مردم، 
مشاوره رایگان در اختیار شهرار قرار می دهند و نیازی 

نیست که مشاوری از بیرون مجموعه انتخاب شود.
خوشــبختانه اتفاقات خوبی رقم خورد به طوری که 
مردم تغییرات صورت گرفته در شهر و مدیریت شهری 
را لمس کردند. شورای شهر چالوس در دوره چهارم 
علی رغم زحمات دوستان، جایگاه و مقامی که باید در 

بین دستگاه های اجرایی داشته باشد را نداشت.
اجرای فاز دو رینگ دو و ساماندهی رودخانه چالوس 

رود
صابر ســام دلیری به بافت قدیمی شهر و رابطه آن با 
گره های ترافیکی اشاره کرد و گفت: در بحث ترافیک، 
طرح تفصیلی داریم که در سال ۸۷ مصوب شد  و در 
آن رینگ ها و خیابانها و شــبکه هایی را متصور بودند 
تا بتوانند این معضل و گره را که در مرکز شهر وجود 

داشت حل کنند. 
همچنین رینگ 2 شــهری را به مسافت حدودی ۸ 
کیلومتر داریم که دو کمربندی سردار شهید سلیمانی 
و سردارشهید یاســر زندی را به هم متصل می کند و 
در پنج فاز تقسیم شده که در فاز دوم تملک های آن 
صورت گرفته و در حال حاضر بلوار سازی، روشنایی 
و آسفالت آن انجام می شود و هدف ما این است که تا 
پایان سال کار را به اتمام برسانیم و پروژه افتتاح شود.

 نائب رئیس شورای اسالمی شهر چالوس افزود: فاز دو 
رینگ دو که از خیابان 1۷ شهریور شروع وبه پل آبنما 
ختم می شود، ۸00 متر طول و 45 متر عرض دارد و 
برای اجرای این پروژه  از پل آبنما تا خیابان تختی 60 
تا ۷0 درصد تملکها انجام شد و اعتبارات اجرای این 

طرح هم از محل اعتبارات داخلی است.
کار مهم دیگری کــه در شــورای دوره پنجم انجام 
شــد توجه به رودخانه چالوس رود است که از مرکز 
شــهر عبور کرده و آن را به دو بخش تقسیم می کند 
و نگاه مــا بر این بود کــه از این ظرفیــت به صورت 
 خاص و ویژه اســتفاده کنیم. درست است که ساحل 

دیگر پروژه های بزرگ چالوس می تــوان به احداث 
مجتمع فرهنگی ورزشی محله دارکال اشاره کرد که تا 
 یک ماه دیگر به بهره برداری می رسد و شامل زمین 
 والیبال، زمین فوتبال چمن، پارک کودک و خانه هنر 
 است که بیش از سه و نیم میلیون تومان هزینه در بر

داشت و باب دل مردم شد.

افتتاح جاده ساحلی، اَبَر پروژه شهر چالوس

این عضو شــورا در ادامه به پروژه مربــوط به خیابان 
بسیار اســتراتژیک و مهم خط هشت اشــاره کرد و 
گفت: این پروژه میدان غربی شهر چالوس را به ساحل 
وصل می کند و تملکات آن انجام و تصویب شــد که 
یک خیابان 45 متری از میدان خط هشت به ساحل 

وصل شود.
وی با بیان اینکه ســاحلی بودن شهر چالوس سبب 
شد تا  اَبَر پروژه ای را برای شهر تعریف کنیم که طی 
آن میدان خط هشــت که در غربی ترین نقطه شهر 
چالوس وجود دارد به رودخانه چالوس متصل می شود 
و طول این جاده ساحلی حدود 4کیلومتر است و ازقبل 
در طرح تفصیلی دیده شــد ولی به زمینها و مناطق 
مسکونی برخورد می کرد و مشاور گرفتیم و به کمک 
مجموعه فرمانداری و اســتانداری مشکل آن حل  و 
حدود ۸0 درصد بحث سنگ چین ساحلی آن و حدود 

60 درصد از زیرسازی های آن انجام شد.
یکی دو تملک دیگر هم در ایــن منطقه داریم که در 
ماه آینده اتفاق می افتد و قول دادیم  بحث زیر سازی، 
روشنایی و پیاده روسازی این جاده ۳0 متری تا پایان 
سال به اتمام برسد و در ابتدای سال 1400 این پروژه 

را افتتاح کنیم.
وی در ادامــه گفت: ایــن پروژه تحــول عظیمی در 
بحث حل مشــکل ترافیک، جذب گردشگر و درآمد 
شهرداری ایجاد می کند و با توجه  به اینکه زمین های 
آن منطقه بیشتربا کاربری گردشگری هستند می تواند 
اتفاقات خوبی رخ دهد و چند سرمایه گذار خوب هم 
در این رابطه پیگیر دریافت مجوزهای هتل و مجتمع 

های تفریحی در کنار خیابان ۳0 متری هستند.
صابر سام دلیری تصریح کرد : بعضی از پروژه های 

استان در بحث  گردشگری تحوالت عظیمی در شهر 
به وجود آوردند و همه نام آن شــهر را با نام آن پروژه 
بزرگ می شناسند و ما هم این دغدغه را داشتیم که 

پروژه این چنینی تعریف کنیم.

هتل 5ستاره بعد از 40سال در چالوس ساخته می شود

 صابر سام دلیری با بیان اینکه متأسفانه بعد از انقالب
 مجوز ســاخت هتل در چالوس صادر نشده بود ولی با 
 تالش و پیگیری شورا و شهردار، دفتر فنی شهرسازی و 
 در نهایت کمک اســتانداری،  کمیســیون ماده 5 و 
همدلی اعضای شورا قرار است هتل 5ستاره بعد از چهل 
سال در چالوس احداث شود، اظهار داشت: مجوزها و 
پروانه آن  صادر شــد و شــروع به کار کرد و این اتفاق 
بسیار بزرگ در حوزه گردشگری و اشتغال است چراکه 
بیش از ۳00 شغل به صورت مستقیم ایجاد می شود و 
گرچه وظیفه مدیریت شهری ایجاد اشتغال نیست ولی 

می تواند در حل معضل بیکاری نقش مهمی ایفا کند.
 حل مشکل ترافیک و احداث پارکینگ در محل های 

پرتردد
 نائب رئیس شورای اسالمی شهر چالوس در ادامه به 
معضل ترافیک اشاره کرد و ادامه داد: گاهی در بزنگاه ها 
و نقاط کور شهر به ویژه محله های قدیمی، ساختمان ها 
و امالکی وجود داشت که مشکل ترافیک به وجود می 
آورد و بیش از 6 میلیارد تومان در این بخش اعتبار در 

نظر گرفتیم تا مشکل را برطرف کنیم.
مشکل دیگری که اکثرشهرهای اســتان مازندران به 
ویژه در مناطق غربی استان وجود دارد، بحث کمبود 
پارکینگ است در هسته مرکزی شــهر ما نزدیک به 
۳هزار متر در دل شهر و در یک منطقه پرترافیک به نام 
محله گل سرخی که به خیابان راه دریا متصل می شد 
تملک پارکینگ انجام دادیم و در همین رابطه توافق 
دیگری داریم که سبب بازگشــایی خیابان و احداث 
پارکینگ های یک طبقه می شود تا با این کار قسمتی 

از این مشکل را در شهر چالوس حل کنیم.

  برای ما خیلــی اهمیت دارد و بعضی از شــهرهای  
 ساحلی هســتند که از این فضا اســتفاده می کنند
  ولی در 4 دوره گذشــته مدیریت شهری، نگاه مردم

چالوس بر این بــود که در کرانــه رودخانه اقداماتی 
همچون  تثبیت و ساماندهی رودخانه، ایجاد فضاهای 
تفریحی و گردشــگری انجام شــود و در این رابطه 
پروژه پل تا پل را تعریف کردیم که از پل مرکز شــهر 
تا پل کمربندی است و با بودجه ای که از محل منابع 
داخلی و سفر مقام معظم رهبری  به مبلغ حدودی دو 
و نیم میلیارد تومان و وامی که از سازمان همیاری و 
شهرداری کشور گرفتیم در حدود 6 میلیارد تومان، 
مناقصه برگزار کردیــم و پیمانــکار در حال حاضر 

مشغول کار است. 
وی رودخانه چالوس را یکی از رودخانه های وحشی 
و حفاظت شده استان برشــمرد و افزود: شاید بیش 
از 25 ســال  مدیریت شــهری چالوس پیگیر بود تا 
از ســازمان های مربوطــه مثــل اداره کل منابع آب 
مجوزهای الزم برای ورود به رودخانه را بگیرد تا بستر 
و حریم رودخانه را مشــخص و در این فضا کار کند و 
در همین رابطه مشاوری انتخاب کردیم که توانست 

مجوزهای الزم را اخذ کند.

اصالح خروجی آزادراه و تغییر آن به شهر

صابر ســام دلیری تصریح کرد: از جمله مشــکالت 
دیگــری کــه در چالوس وجــود داشــت می توان 
به آزادراه اشــاره کرد.علی رغم اینکــه وجود آزادراه 
مزایای بســیار فراوانی برای منطقه ما داشته ولی با 
توجه به اینکه خروجی هــای آزاد راه به  چالوس به 
کمربندی منتهی می شــد متأســفانه گردشگران از 
طریق کمربندی از شــهر خارج می شــدند  و فضای 
ورود به شهر را نداشــتند و برای اصالح آن دو پروژه 
بزرگ را تعریف کردیم که یکی پروژه اصالح مبادی 
ورودی شــهردر مناطق مختلف مثل پارک سنگی، 
منطقه دارکال، شــمال آباد، دارمیش کال، اُلوی کال، 
خط ۸ ، اشکار دشت و فقیه آباد بود که به عنوان یک 
پروژه بزرگ دو و نیم تا سه میلیاردی تعریف کردیم 
 که شــامل پل، لچکی و ورودی خروجی ها است. از 

نائب رئیس شورای اسالمی شهر چالوس در گفتگو با تکرار:

جوان گرایی یکی از شاخصه های مهم شورای پنجم چالوس است/ می توان  قانون را به سمت مردم و نیازهای  آنان خم کرد
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گرانی قیر، ما را در بحث آســفالت دچار چالش 

کرده است

وی با بیان اینکه مشــکالت همیشه وجود داشته و در 
آینده هم خواهد بود و مهم این است که برای کار خود 
 نقطه شــروعی در نظر بگیریم و هدف گذاری کنیم . 
 گرچه نمی توان با یک دوره شورا همه مشکالت حل  
شود ولی با ریل گذاری های انجام شده شورای بعدی 

می تواند گام مثبت رو به جلو بردارد.
مردم چالوس، مردم مظلومی هستند ودربعضی مواقع 
از حق قانونی خود می گذرند و صبر و تحمل می کنند. 
شاید پروژه آسفالت یک پروژه  روبنایی باشد ولی آن را 
 نقطه ضعف خود می دانیم که با توجه به گرانی بیش از

 حد قیمت قیر و مشــکالتی که در ایــن حوزه داریم 
کمی ما را  دچار چالش کرده اســت. جمعیت شــهر 
چالوس نزدیک به 65 هزار نفر اســت و این در حالی 
است که دولت سوبسیدهای خاصی به شهرهای زیر 
50 هزار نفرجمعیت می دهد و در بخش ماشین آالت 
و سوخت به شهرهای زیر 50 هزار نفر کمک می شود و 
چالوس به نسبت جمعیت خود از کمک های کمتری 

بهره مند است.

 شــهرداری و شــوراها معموال در لبه تیغ  
قانون حرکت می کنند 

وی در ادامه به انتخاب و عملکرد شهردار اشاره کرد 
و گفت: طبیعتاً هر انتصاب و هــر انتخابی حامیان و 
مخالفانی دارد و من سعی کردم در انتخاب شهردار نه 
حامی صرف باشم و نه مخالف صرف و گفتن این جمله 
شاید بعد از سه سال خیلی موضوعیت پیدا نکند که 
بگویم من حامی شهردار بودم و به وی رأی دادم ولی 
با شناختی که از شهردار داشــتم و با توجه به تجربه 
10 ساله شهردار در مدیریت شــهری وی را انتخاب 
کردم و معتقدم همیشه به قطار در حال حرکت سنگ 

می زنند.
 قوانین شــهرداری ما در جاهایی دچار نقص است و 
اصالح نشد و به هر دلیلی شهرداری و شوراها معموال 
در لبه تیغ  قانون حرکت می کنند و گاهی شوراها را 
لباس قانونی پوشیدن به بعضی بی قانونی ها می بیند. 
خواسته های مردم به گونه ای شــده که نباید قانون 
شکسته شود ولی می توان  قانون را به سمت مردم و 
نیازهای  آنان خم کرد و معموال شهردار ها در معرض 
خطر هستند و گاهی ممکن اســت در راستای حل 
مشــکالت مردم اقداماتی صورت گیرد که شهردار را 
دچار چالش نماید به عنوان مثــال می توان به بحث 
زباله اشاره کرد که چندین دســتگاه متولی باید کار 
انجام بدهند ولی در این موضوع نوک پیکان انتقاد به 

سمت شهرداران است.

از عملکرد شهردار راضی هستیم

 وی با بیان اینکه تا به امروز از عملکرد شهردار راضی 
هســتیم و اگرانتقاداتی وجود دارد مطمئناً سازنده و 
از سر دلسوزی است، تصریح کرد: ما باید پاسخگوی 
مردم باشیم و گاهی شاید خواسته های مردم هم راستا 
با اقدامات شهرداری نباشد ولی با توجه به ظرفیت ها، 
تخصص ها و انرژی که در شورا وجود دارد همه اعضاء، 
ســاعت ها در دفتر شورا پاســخگوی مطالبات مردم 
هستند و انتظار می رود که اقدامات ما اقدامات بسیار 

بهتری باشد.
بنده از خودم انتظار دارم در این یک ســال باقیمانده 
از عمر شورای پنجم، اقدامات بزرگتری انجام شود و 
انتظار مردم هم همین است و فکر می کنم فرصت های 
خدمت هم برای ما و هم برای شــهردار بسیار کوتاه 
اســت و باید از این فرصت به بهترین نحو اســتفاده 
کنیم و در فرصت باقیمانده پروژه های نیمه کاره را به 
سرانجام برسانیم چراکه هرچه بیشتر زمان می گذرد 

هزینه های ساخت هم بیشتر می شود.
 نائب رئیس شــورای اسالمی شــهر چالوس یکی از 
معضالت امروز شهر را بحث آســفالت عنوان کرد و 
افزود: در بحث تأمین آســفالت مــورد نیازدر حدود 
۷میلیارد تومان قرارداد داریم و نیاز است که تالش و 
پیگیری بیشتر انجام شود چراکه آسفالت خواسته دم 
دستی مردم است و انتظار داریم در این رابطه اقدامات 

مؤثری انجام شود.

برگزاری دو جشــنواره بــزرگ فرهنگی 
ورزشی در ساحل چالوس

صابر سام دلیری به اقدامات فرهنگی و ورزشی شورا 
و شهرداری در سال گذشته اشاره کرد و افزود: بیش 
از 6 پارک در محله های مختلف تعریف و دو جشنواره 
بزرگ برگزار کردیم که متأسفانه شیوع بیماری کرونا 

ما را دچار چالش کرد.
درساحلی که ســوت و کور بود و حتی مردم رغبت 
نمی کردنــد در آنجا حضور پیدا کنند دو جشــنواره 
فرهنگی ورزشی در سال 9۷ و 9۸ برگزار کردیم که 
از آن جمله می توان به جشنواره ورزش های ساحلی 
آبی »جت سا« اشاره کرد که با استقبال خوب مردم 

مواجه شد. 
وی افزود: یکی از ویژگی های خوب شــهردار اشراف 
به تمام مسائل شــهر اســت و برای آن برنامه ریزی 
می کند و پیگیر است و کل 
سیستم شهرداری  را با خود 
همراه می کند و تنها دغدغه 
ما ســرعت بیشــتر است 
تا در دوره مــا اتفاقات نو و 
بزرگی که تا به حال سابقه 
نداشته انجام  شود و تالش 
ما برای پیشبرد این هدف، حفظ و صیانت از مجموعه 
شهرداری است که معموال در حال خدمت و کمک به 

مردم دچار چالش می شوند.

ساماندهی محل دپوی زباله ومحصور کردن 
محل به منظور هدایت شیرابه ها

نائب رئیس شورای اسالمی شهر چالوس در ادامه به 
بحث زباله و گردشگری اشاره کرد و گفت: زباله معضل 
و گردشگری یک فرصت است و به ظاهر در تضاد ولی 
به هم مرتبط هســتند و با توجه بــه اینکه باالی ۸0 
درصد از شــهرهای ما درگیر معضل زباله هستند دو 
پروژه بزرگ در حوزه بازیافــت زباله و کارخانه تولید 
انرژی از زباله در دو شهر نوشهر و ساری در مرحله آخر 

و شروع به کار هستند.
متأســفانه ســالیان سال 
اســت کــه زباله هــا را به 
جنگل منتقــل می کنند و 
محل دپوی زباله ســیمای 
جنگل را زشــت کرده بود 
و در نخستین گام اقدام به 
تثبیت و ســاماندهی خود 
محل دفن زبالــه کردیم و 
برای هدایت شــیرابه ها محوطــه را محصور کرده و 
خاکریزی انجام دادیم و به این وسیله پوشش گیاهی 
از بین رفته را به منطقه بازگرداندیم و تفکیک زباله از 
مبدأ را با جدیت بیشتر در دستور کار خود قرار دادیم.

وی یاآور شد: موافقت نامه ها و دستورالعمل هایی که 
در سالهای گذشــته وجود دارد حاکی از آن است که 
زباله سوز نوشهر برای شهرستان چالوس و نوشهر در 
نظر گرفته شــده و کارخانه زباله سوز کمپوست  باید 
از یک حداقلی کمتر نباشــد تا کوره روشــن باشد و 
انتظار داریم با توجه به اینکه کارخانه نوشهر آماده به 
کار است شهر چالوس هم بتواند از این فضا و فرصت 
استفاده کرده و زباله  های خود را به آنجا منتقل کند.

  تالش مجموعــه شــهرداری و مدیریت 
شهری نوشهر را ستایش می کنیم

  از شهرداری، و مدیریت شهری و شهرستانی نوشهر 

به خاطرپیگیــری این پروژه بســیار بزرگ تشــکر 
می کنیم و می دانیم که سال ها از محل بودجه داخلی 
و دولتی بــرای راه اندازی این کارخانــه زباله هزینه 
کردند و این کارخانه به عنوان پایلوت می تواند مشکل 
زباله شهرستانهای چالوس و کالردشت را هم حل کند 
و انتظار داریم در روزهای آینده توافقاتی انجام شود 
و انتقال زباله شهرستان چالوس به زباله سوز نوشهر 

صورت گیرد.

 گاهی انتظارات به حق شهروندان و مدیران 
برآورده نمی شود

صابر ســام دلیری در بخش دیگر از ســخنان خود 
به زمزمه جدایی غرب و شــرق اســتان اشاره کرد و 
گفت: روزی که استان گلســتان از مازندران جدا شد 
همه مازندرانی ها ناراحت شــدند امــا این حق را به 
مردم گلستان دادیم که شــاید از این طریق بتواند به 
خواسته های به حق خود برسند و در مسیر پیشرفت 
قرار بگیرند و تجربه نشان داده که گاهی استان هایی 
که جدا شــدند جزء مناطق محروم بودند با توجه به 
اینکه اســتان مجزا و مرکز 
استان شدند بودجه گرفتند 
و نگاه دولــت و حاکمیت به 
این مناطق باعث پیشرفت 

آن منطقه شد. 
اگر امروز صدایــی از غرب 
اســتان مبنی بر جدایی بلند می شــود همه ما از ته 
دل ناراحتیم چراکه ما یک مازندران بزرگ را متصور 
هستیم  و از گلوگاه تا رامســر خود را مازندرانی می 
دانیم. چه بهتر بود هنوز استان گلستان هم به ما وصل 
بود و ما یک استان بزرگ تر داشــتیم و تأثیرگذاری 
بیشتری داشتیم و اگر استانی شدن غرب حرف ماست 
نگاه ما به جداسازی نیســت ولی گاهی انتظاراتی که 
شهروندان  و مدیران دارند شــاید برآورده نمی شود 
احساس می کنیم که خواســته هایمان را این گونه 

مطرح  کنیم.

و  معضل  زبالــه 
گردشــگری یک 
فرصت اســت و 
به ظاهر در تضاد 
ولی به هم مرتبط 

هستند 

دولت و حاکمیت 
به ایــن مناطق 
پیشرفت  باعث 

آن منطقه شد. 

یکی از ویژگی های 
شــهردار  خوب 
اشــراف به تمام 

مسائل شهر است



6
مجتمع آموزشی گردشگری ورسک افتتاح شد

استاندار مازندران:    مجتمع گردشگری ورسک نمونه  مطالبه گری و هدفمندی است
اســتاندار مازندران انجــام پروژه مجتمع آموزشــی 
گردشگری ورســک را نمونه  مطالبه گری و رسیدن به 
هدف دانســت که نشــان داد می توان از ظرفیت های 
خالــی، ظرفیت پر ســاخت و در تنگناهــا کار بزرگ 

انجام داد. 
احمد حسین  زادگان در آیین افتتاح نخستین مجتمع 
آموزشی گردشگری مازندران در ورسک، اهمیت این 
پروژه را در توجه به سازمان های مردم نهاد و غیردولتی 
و توســعه اجتماع محور برشــمرد و گفت: باید به این 
نتیجه برســیم که دولت  موضوعات مختلف آموزشی، 
فرهنگ، اقتصاد و آسیب ها و غیره را با کمک مردم حل 
کند و دولت قرار نیســت که اقتصاد را اداره کند بلکه 
باید بسترسازی و پیش ساخت ها را آماده کند و تحویل 
بخش خصوصی و تشــکل های مردم نهاد دهد تا آن ها 
بر اساس اهداف حوزه های فعالیت خود، باری از روی 

دولت بردارند.
او با تاکید بر اولوبت بخشــی به افزایش کمی و کیفی 
تشکل های مردم نهاد، سازمان دانش آموزی را یکی از 
سازمان های غیردولتی برشمرد که ظرفیت قانونی دارد 
و می توان در سیاســت گذاری آن نقش آفرینی کرد و 
ادامه داد: باید تمام 500 هزار دانش آموز مازندران عضو 
این تشکل شوند، اگر می خواهیم که جامعه به محیط 
زیست و گردشگری اهمیت دهد، مصرف انرژی بهینه

شــود، جوانــان آموزش هــای مهارتــی ببیننــد  و 
فرهنگ  سازی شود از طریق آموزش و پرورش ممکن 

است.
اســتاندار مازنــدران بــا بیــان اینکه یــک بخش 
 آموزش وپرورش، آموزش اســت، بخش مهم تر آن را

تربیت نســل آینده برشــمرد که آموزش مهارت ها و 
مشارکت های اجتماعی از اولویت های آن است و کار  
اصلی ســازمان دانش آموزی هم همین عنصر تربیت 

است. 
 او به اهمیت گردشگری در توســعه استان اشاره کرد 

و با انتقاد از اینکه به گردشــگری دریایی، گردشگری 
دینی، طبیعت گردی و بوم گردی توجه نشده است، از 
سازمان میراث فرهنگی و گردشگری خواست که برای  

ظرفیت های آموزش و پرورش برنامه ریزی کند.
حسین زادگان انجام پروژه مجتمع آموزشی گردشگری 
ورســک را نمونه ی مطالبه گری و رســیدن به هدف 
دانست و گفت: متاسفانه بروکراسی زاید باعث می شود 
کارها با تاخیر انجام شــود. این پروژه اما نشان داد که 
می توان از ظرفیت های خالی، ظرفیت پر ساخت و در 

تنگناها کار بزرگ انجام داد.
اســتاندار تاکید کرد کــه از این دســت پروژه ها باید 
دست کم یکی در هر شهرستانی داشته باشیم و سازمان 
دانش  آموزی به عنوان متولی در هر شهرستان مشغول 

به این کار شود.
اســتاندار با بیان اینکــه تشــکل های مردم نهاد مهم 
هستند، گفت: برایشــان کاغذبازی و لجاجت نکنیم 
و با گفتگو و بر اساس عقالنیت و انصاف تصمیم گیری 

کنیم.
حسین زادگان تاکید کرد که این مرکز می تواند برای 

تمام کشور الگو باشد.

مدیرکل آموزش وپرورش مازندران: 

مجتمع گردشگری ورسک آغازگر بهره وری از فضاهای بالاستفاده آموزش و پرورش است

مدیرکل آمــوزش و پــرورش مازندران با اشــاره به 
رویکرد آموزش و پرورش از حافظه محوری به ســمت 
مهارت  آموزی و خالقیت محوری، مجتمع آموزشــی 
و گردشگری ورســک را آغازگر بهره وری از فضاهای 

بالاستفاده آموزش و پرورش برشمرد. 
علی رضــا ســعدی پور در آییــن افتتــاح مجتمــع 
آموزشی گردشــگری ورســک که با حضور استاندار 
مازندران برگزار شــد، با اشــاره به رویکرد آموزش و 
پرورش از حافظه محوری به ســمت مهارت  آموزی و 
خالقیت محوری گفت: تمرین اجتماعی دانش آموزان 
و آموزش مهارت هــای زندگی به آنان نیــاز به مرکز 

گردشگری و بومگردی و اردوگاهی دارد.
او ادامــه داد: نهادینه کــردن مهارت هــای زندگی 
اجتماعی با وجود چنین مراکزی با توانمندسازی آنان 

در این فضاها امکان پذیر است.
سعدی پور گفت: این امر در سازمان دانش  آموزی اتفاق 
 افتاد و برنامه داریم در استان ظرفیت های بالاستفاده

شهرســتان ســوادکوه، مجموعه ای متشــکل از سه 
ساختمان اقامتگاه، رســتوران و موزه-مدرسه است 
که پیش از این مدرسه راهنمایی شبانه روزی حضرت 
زینب بوده و سال هاست که خالی از دانش آموز است. 
ســازمان دانش آموزی مازندران کار تعمیر و بازسازی 
این مــکان را از آبان مــاه 9۸ آغاز کــرد. این مرکز ۷ 
سوئیت و ظرفیت پذیرش ۸0 مهمان را دارد و نزدیکی 
آن از نظر جغرافیایی به آبشار و خط راه آهن و رودخانه 

بر جاذبه های گردشگری آن می افزاید.

آموزش و پرورش را تبدیل به مجتمع های گردشگری و  
بومگردی کنیم. در برخی شهرستان ها در دست اقدام 
است و مجتمع ورسک پایلوتی برای گسترده شدن این 

طرح می شود.
مدیرکل آموزش و پــرورش مازنــدران همچنین از 
احداث موزه آموزش و پرورش در شهرســتان ساری 
خبر داد و اعالم کرد که در شهرستان ها و مناطق هم 

برپا خواهد شد.
 مجتمع آموزشــی و گردشــگری ورســک واقع در



چرایی نمونه شدن ایزدشهر در مازندران؛
مدیریت دلسوزانه ،کم هزینه ولی اصولی

شهردار ایزدشهر در گفتگو با تکرار:

        شهرداری ها باید ظرفیت منابع موجود خود را       

           شناسایی کنند

             انتظار داریم دولت در اجرای پروژه ایجاد اسکله 

                به ما کمک کند

                    اتفاق نظرمان بعد از اختالف نظر با اعضای شورا 

                        زیبا است

چرایی نمونه شدن ایزدشهر در مازندران؛
مدیریت دلسوزانه ،کم هزینه ولی اصولی

گزارش ویژه

مهراسا جانعلی پور

مشروح گزارش در صفحات 8، 9 و 10



۸

شهردار شهر ایزدشهر بارها از سوی استاندار مازندران 
به عنوان شــهردار نمونه اســتان در بحث زیباسازی 
شهری و مازندران پاک انتخاب شد و پاکیزگی شهری 

را اولویت کار خود قرار داد. 
اسحاق تونی در گفتگو با تکرار با بیان اینکه ما در دین 
اسالم هم به پاکیزگی ســفارش شدیم ، اظهار داشت: 
وقتی به دیــن معتقدیم باید پاکیزگــی را در اولویت 
کارهای خود قرار دهیم و ما از همان ابتدای کار سعی 
کردیم نظم و انظباط را در واحدهــای خدماتی خود 
به وجود آوریــم و همکاران را موظــف کردیم تا برای 

کارهای خود، شرح و برنامه داشته باشند. 
وی ادامه داد: بازدیدهای بنده و تذکرهای اعضای شورا  
سبب شد طی چند ماه، سیمای شهر را با نظافت ساده 
و بدون هزینه زیاد مانند ســاماندهی بلوارها و فضای 

سبزعوض کنیم.
ما آبیاری فضای سبز را از فروردین ماه آغاز می کنیم و 
در سال گذشته در اوج گرما در 10 مرحله چمن های 
فضای سبز اصالح شد و این نشان می دهد که آبیاری 
خوبی صورت گرفت. رنگ چمن بلوارهای ایزدشهر با 
جاهای دیگر فرق می کند و سبز سبز است و دلیل آن 

رسیدگی و نظارت خوب است.

شهردار ایزدشهر افزود: سعی کردیم اِلمانهای اضافه را 
از سطح شهر دور کنیم.

تابلوهای مازاد را از سطح شهر جمع کردیم
اســحاق تونی تصریح کرد: برای تابلوی ورودی سمت 
غرب ایده خیلی خوبی دادیم و در حال حاضر مصوب 
شــد و در مرحله قالب سازی اســت که به زیباسازی 

مضاعف شهر کمک می کند. 
کاری را در ایزدشهر استارت زدیم و دوست داریم ادامه 
داشته باشــد و آن جمع آوری تابلوهای مازاد از سطح 

شهر بود و در سال 96 اینکار را به جد انجام دادیم.
وی با بیان اینکه با کم شــدن ایــن تابلوهای مازاد و 
غیرمجاز، چهره شــهر واقعاً تغییر پیــدا کرد، اظهار 
داشــت: در کنار جمع آوری تابلوها پیاده روسازی را 
شروع کردیم و نگاه ما این است که تا پایان سال جاری  
پیاده رو سازی هشت و نیم کیلومتر در ضلع شمال و 
هشت و نیم کیلومتر در ضلع جنوب در کل سطح ایزد 

شهر کامل شود.

ایجاد نشاط اجتماعی شبانه با احداث پارک
تملکی را نبش گلسار ۳ انجام دادیم و با سرمایه گذار 
در حال مذاکره هســتیم تا کل هزینه احداث پارک 

شهرکه حدود یک میلیارد تومان است را تقبل 
کند و با اعضای شورای شهرهم صحبت کردیم 
تا مصوبه آن را بگیریم و یک فضای شــبانه را 
در این مکان به وجود آوریم چرا که ما در روز 
ایزدشــهری پویا داریم و هنگام شــب، مردم 
زود به خانه هایشــان می روند و می خواهیم با 
احداث این پارک، مردم کمی بیشــتر بیرون 
بمانند و نشاط اجتماعی شــبانه را برای آنان 

به وجود آوریم.
 توانســتیم  یک قطعــه زمین به مســاحت 
۳هزارمتر را از طریق مجاری قانونی به صورت 
رایگان با عدله و بــدون حتی یک ریال هزینه 
تحویل بگیریم و قرار است پارک را آنجا احداث 

کنیم.

پیگیری های ما برای دریافت قیر تا کنون جواب نداد
 مردم فرق کار خــوب و بد را تشــخیص می دهند و 
همیشه سپاســگذار ارائه خدمات از سوی شهرداری 

بوده اند. قسمتی از شهر آسفالت شده بود و چندکیلومتر 
باقیمانده در دوره ما انجام شد که همین آسفالت زیبا، 
بدون موج و بدون دســت انداز تأثیر زیادی در زیبایی 

شهر داشت.
شهردار ایزدشهر تصریح کرد: جاده ای که از ایزدشهر 
می گذرد جاده بین المللی است و خودروهای سنگین 
در آن تردد دارنــد و برخالف خودروهای ســبک، به 
آسفالت خسارت وارد می کنند و توقع داشتیم حداقل 
وزارت راه و شهرسازی در یک حوزه به ما کمک کند. 
بنده حتی از مهندس اسالمی وزیر راه دستور گرفتم تا 
از قیری که مجلس به وزارت راه داده استفاده کنیم ولی 

متأسفانه هنوز پیگیری های ما تا به امروز جواب نداد.
 

به خودمان قول دادیم  تنها در یک حوزه کار نکنیم
اســحاق تونی در ادامه به بحث ایجاد نشاط اجتماعی 
بین مردم اشــاره کرد و افزود: جلســات متعددی با 

اعضای شــورای شــهر برگزار کردیم و در آن 
جلسات به خودمان قول دادیم که تنها در یک 
حوزه کار نکنیم چراکه شــهرداری ها وظایف 
متعددی دارند و تصمیــم گرفتیم این وظایف 
متعدد را به شــکل صحیح پیگیری کنیم و در 
حوزه هایی چون برق، ساماندهی فاضالب ها و 
آبرسانی وارد شدیم و در حوزه نشاط اجتماعی 
و بحث فرهنگی هم گفتیم ما وظیفه داریم وارد 
شویم و حتی در حوزه اشتغال هم ورود کردیم 

و کارهایی هم انجام دادیم.

 
برنامه ها فرهنگی خوبی توســط شــورا و شهرداری 

برگزار شد
وی با ابراز خوشــحالی از ورود به بحث فرهنگی گفت: 
بوستان والیت در دهه فجر سال 96 افتتاح شد و در عید 
سال9۷ در همان محل جشــن بادبادک ها، جشنواره 
نقاشی با صدفها و چند برنامه بومی و محلی مانند تیکا 
وَهلی ِکِتنی ، بازیها و موسیقی های بومی برگزار شد و 

افتخارات منطقه را معرفی کردیم.
سعی کردیم شخصیت های بزرگ شهرستان را معرفی 
کنیم. جشنواره های مذهبی خوبی مانند جشن عید 
مبعث و نیمه شعبان را برگزار کردیم که امسال به دلیل 
شیوع ویروس کرونا نتوانستیم انجام دهیم ولی از این 
فرصت در سال 99 اســتفاده کردیم و در یک دوره که 
بحث کرونا خیلی جدی نبود و مراســمات برگزار می 
شد ما توانستیم جشــن میالد امام رضا)ع( را با حضور 

نزدیک به هزارنفر از مردم برگزار کنیم.
همچنین، شهرداری ایزدشهر با همکاری امام جمعه 
و سپاه پاسداران این شــهر یادواره شهدا ویژه شهادت 
سردار دلها سردار شهید قاسم سلیمانی را برگزار کرد 
که به صرف شــام بود و ســعی کردیم به بهترین نحو 
انجام شود. استقبال از پرچم امام رضا)ع( ساالنه انجام 
می شود و امسال دوستان لطف داشتند و مراسم تجلیل 
از ما گذاشتند و اعالم کردند یکی از بهترین مراسمات 

استقبال هرسال در ایزدشهر انجام می شود.
 

برگزاری پیاده روی های خانوادگی با هدف شناسایی 
مشکالت مختلف شهر

ســعی کردیم هرماه یک برنامه پیاده 
روی خانوادگی با اهــدای جوائز برای 
شهروندان تدارک ببینیم و در کنار آن 
برنامه فرهنگی را هم انجام دهیم مثاًل در 
قسمتهای مختلف پیادسه روی را انجام 
دادیم تا مشکالت هر نقطه را بشناسیم. 
همچنین پاکســازی  ساحل را در چند 
مرحله با کمــک همــکاران و فعاالن 
محیط زیست انجام دادیم و رودخانه ها 

را ساماندهی و نظافت کردیم.

احداث گلخانه و تهیه ماشین آالت برای 
کاهش هزینه های مازاد

اســحاق تونی افزود:  معتقدم جدا از اینکه باید در این 
شــرایط اقتصادی نامناســب، افزایش درآمد داشته 

باشــیم، می توان با کاهش هزینه هم بــه درآمدمان 
اضافه کنیم . در همین راستا در ابتدای کار، هزینه ها را 
شناسایی کردیم و دیدیم در سال کلی پول بابت خرید 
گل می دهیم در صورتی که هزینه احداث گلخانه زیاد 
نیست. برای ســاحل روبی تصمیم گرفتیم خودمان 
ساحل روب بخریم که هزینه خرید از اجاره یکسال آن 
هم کمتر است. برای پاکسازی شهر از بَکو لودر استفاده 
می کردیم و دیدیم با مبلغ کمتر از اجاره آن می توانیم 
این دستگاه را خریداری کنیم. بنابراین در همان ابتدا 
گلخانه را با  کمک همکاران احداث کردیم و از نیروی 
بیرون استفاده نکردیم و از ســال دوم احداث گلخانه 

تا به امروز برای شــهرداری گل نخریدیم و همه را در 
خزانه تولید کردیم و به گونه ای که گلها برای هرفصلی 
جداگانه کشت و توسط همکاران نگهداری و آبرسانی 
می شود و گاهی بخشــی از گلها را در همان بلوار می 
کارند که نیاز به دوباره کاری هم ندارد و گیاه در فصل 
خودش آرام از دل خاک بیرون مــی آید و باعث هرز 

رفتن نیرو و زمان نمی شود.
شهردار ایزد شــهر با بیان اینکه جز معدود شهرهای 
استان هســتیم که ســاحل روب داریم و  به صورت 
کامل کار می کند، تصریح کرد: خریــد  بَکو لودر هم 
هزینه های ما را به صفر رســاند و توانســتیم در ادامه 
یک دســتگاه باب َکت که در جایی خاک می خورد را  
شناسایی و با مسؤوالن مربوطه استانی هماهنگ کنیم 

و بصورت رایگان در اختیار بگیریم.
 

با کمک استاندار و معاون عمرانی استاندار، بیشترین 
خدمات کشوری را دریافت کردیم

همچنین توانستیم با حمایت استاندار، معاونت عمرانی، 
همکاری دفتر امور شهری و پیگیری های خودمان در 
سطح کشور، یک دستگاه لودر را  هم به صورت رایگان  

برای شهرداری بگیریم و همه این ها به ما در کم کردن 
هزینه کمک کرد و تمام دستگاه هایی که تهیه شد برای 
شهرداری ارزش افزوده ایجاد کرد و منابع ما هدر نرفت 
و هزینه ای که االن با این نوسان قیمت باید پرداخت 
می کردیم در ارائه خدمات بیشتر به مردم مصرف می 
شود و می توان گفت: جز شهرداری هایی بودیم که با 
جمعیت زیر 50هزارنفر توانســتیم بیشترین خدمات 

کشوری را دریافت کنیم.

چرایی نمونه شدن ایزدشهر در مازندران؛
مدیریت دلسوزانه ، کم هزینه ولی اصولی
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 جز معدود شهرداری هایی هستیم که از امور مالیاتی، 
برگشت ارزش افزوده گرفتیم

اسحاق تونی یادآور شد: ســعی کردیم انظباط مالی 
را مدنظر قرار دهیم و در این حــوزه عواید خوبی هم 

داشتیم. 
وقتی با سازمان تأمین اجتماعی و امور مالیاتی به روز 
هستیم سیستم ما را جریمه نمی کند و وقتی جریمه 
نشویم هزینه مازاد هم پرداخت نمی کنیم . جز معدود 
شهرداری هایی هستیم که  ســال گذشته و امسال از 
امور مالیاتی برگشــت ارزش افزوده گرفتیم و در امور 
مالیاتی تصویب شده و امیدواریم با پیگیری مانند سال 

گذشته آن را دریافت کنیم.

تجهیــزات آتش نشــانی منحصربفرد در شــهرداری 
ایزدشهر

وی افزود: با حمایت های استانداری از طریق سازمان 
همیاری ها ارتباط خوبی با خارج از استان ایجاد کردیم 
و در حوزه آتش نشانی  درهمان سال اول با دالر ۳هزار 
و 500 تومانی یکســری تجهیزات خریدیم که برای 
شهرداری ایزدشهر منحصربفرد است . تجهیزات مدرن 
آتش نشانی خریداری کردیم که در کشورهای پیشرفته 

از آن استفاده می شود .

اجرای طرح اتصال دریا به جنگل با ســاخت اسکله بر 
روی رودخانه

شهردار ایزد شهر اضافه کرد: باید شهرداری ها ظرفیت 
منابع موجود خود را شناســایی کننــد چراکه وقتی 
صحبت از درآمد پایدار می شود دوحالت پیش می آید. 
یا باید تولید کنیم و از عواید آن بهره ببریم که مشمول 
هزینه اولیه می شــود و با این وضعیت اقتصادی نمی 
شود و یا باید از مواهب و امکانات موجود بهترین بهره 

را ببریم.
بررســی کردیم و دیدیم دریایی زیبا و به موازات آن 
قدیمی ترین جنگل های هیرکانــی دنیا را در جنوب 
شهر و یک رودخانه زیبا در مرکز شهر داریم که باید از 

آن استفاده بهینه کنیم.
وی تصریح کرد: مشکلی که در شــهرهای توریستی 
مازندران وجود دارد این اســت که اکثریت مسافران 
مثل بومی های ما زندگی می کننــد و جز اینکه برای 
شهر زباله تولید کند، درآمدی برای شهر ندارند.  فکر 
کردیم اگر طرح اتصال دریا به جنگل از طریق رودخانه 
را اجرا کنیم  و بحث رفت و آمد بــا قایق در رودخانه 
انجام شود جاذبه جدیدی به وجود می آید. این اسکله 
در حال دریافت مجوز است و در قالب یک برنامه بلند 

مدت اجرایی خواهد شد.

با تحویل جنگل توســط شــهرداری، قاچاق چوب، 
۸0درصد کاهش داشت

شهردار ایزدشهر به مراحل دریافت مجوز احداث اسکله 
بر روی رودخانه ای که از دل ایزدشهر می گذرد اشاره 
کرد و گفت: در گام نخست پارک جنگلی را در مسیر 
مجرای قانونی تحویل گرفتیم و کتابچه ای تدوین شد.

یکی از نقاطی که حاشــیه زیادی ایجاد کرد و حتی به 
کمیسیون اصل 90 مجلس هم رسیده بود و مسؤوالن 
استانی و شهرستانی را درگیر خود کرد، بحث قاچاق 
چوب در جنگلهای ایزد شهر بود که با ورود ما و تحویل 
جنگل، نه تنها این تهدیــد از بین رفت بلکه تبدیل به 
فرصت شد و در وهله اول 20 شغل مستقیم ایجاد کرد و 
بنابر گفته فرمانده نیروی انتظامی نور ۸0 درصد قاچاق 

چوب پارک جنگلی ایزدشهر کم شد.
 

 می توانیم برای سایر شهرها الگو شویم
اسحاق تونی با بیان اینکه ما این کارها را برای دریافت 
عوایــد عمومی انجام مــی دهیم و توقــع داریم همه 
مسؤوالن ارشد استانی به ما کمک کنند، اظهار داشت: 
اگر قرار است پرونده در نوبت قرار گیرد پرونده ما را جدا 
ببینند و در تأمین هزینه ها ، دولت به این پروژه کمک 
کند چراک ه منفعت عمومی را به دنبال دارد و ایجاد 
انگیزه می کند تا کارهای بزگتــری انجام دهیم و می 

توانیم برای سایر شهرها الگو شویم.
دوســت دارم کلنگ احداث اســکله در هفته دولت 
امسال به زمین زده شود ولی فقط در یک اداره به خاطر 
یک نامه سه ماه معطل شدیم و تا به امروز بیش از 10 
مورد اســتعالم گرفتیم و یک مورد باقی مانده است و 
یک کتابچه باید توسط اداره ای مهر شود که قبال این 
موضوع را تأیید کرده کرده و االن همکاری نمی کند و 
اگر این اتفاق بیفتد بالغ بر 400شــغل مستقیم ایجاد 

خواهد شد .

بازگشــایی نهرهای مسدود و حل مشــکل ۳5ساله 
کشاورزان

اســحاق تونی در ادامه به حوزه عمرانی اشــاره کرد و 
گفت: ســعی کردیم در این حوزه، همه مردم منطقه 
را ببینیم و کارهای زیادی در بطن شهر انجام دادیم تا 

خدمات ارزنده به مردم بدهیم.

به عنوان نمونه ما توانســتیم مشــکالت ۳5 ســاله 
کشــاورزی را در ورودی شــهر حل کنیــم. در فصل 
خشکسالی مردم در آبیاری زمین مشکل داشتند وبرای 
حل این معضل، نهرهایی که 15 ســال به آب بندانها 
وارد می شد  و مسدود بود را  از محل اعتبارات دولتی 
بازکنیم  باید از مدیر کل  مدیریت بحران استان تشکر 

کنم که در این حوزه به ما کمک کردند.
 

اســتفاده بهینه از ظرفیت 
آب بندانها

 در ســال 9۷ خشکسالی 
داشتیم و کشــت دوم در 
اســتان ممنوع شــده بود 
ولی ما  در این شهر مشکل 
آبیاری نداشتیم چراکه از 
ظرفیت آب بندانها استفاده 

کامل شد.
همچنین در فصل پاییز بعد 
از پایان کشت بارش باران 
و آبگرفتگی، کشاورزان را 
آزار مــی داد، مخصوصاً در 
زمان ساماندهی خزانه که 
باید آب موجود در زمین را 

کم کنند و چون خروجی نداشــت مردم دچار مشکل 
بودند و بررسی کردیم  و دیدیم کانالی در ورودی شهر 
از سمت غرب به شــرق در حال احداث است و شیب 
کانال منفی است و آب به ســمت باال می رود. مطالعه 
کردیم ببینیم در سالهای دور مردم چگونه آب مازاد را 
از زمین خارج می کردند و از قدیمی های منطقه پرس 
و جو کردیم و به ما گفتند که در گذشته در باالدست 

نهری داشتیم که آب کشاورزی را در پشت 
منطقه مسکونی به نهر جنگلبانی منتقل 
می کــرد. پیگیر شــدیم  و دیدیم آن نهر 
مسدود شده بود بعد از استعالم گرفتن از 
امور آب، با شهرداری نور جلسه گذاشتیم. 
در ابتدا مخالفت های مردمی وجود داشت 
و از فرماندار کمک گرفتیم و توانستیم آن 
کانال را به عمق دو متر و طول دو کیلومتر 
به بهترین شکل ممکن با رعایت اصول فنی 
اجرا کنیم و مشکل کشاورزی آن منطقه را 

بعد از ۳0سال برطرف کنیم.

رودخانه هاشم رود را ساماندهی کردیم
موضوع دیگر بحث طغیــان رودخانه به ویژه رودخانه 
هاشم رود که در خشکسالی دچار طغیان شد و به مردم 
آسیب می زد و در همان روزهای اول شروع به کارمان 
به مردم قول دادیم که این رودخانه را ساماندهی کنیم.

اسحاق تونی ادامه داد: در سال 96 کار انجام شد و در 

سال 9۸ که بارشهای زیادی داشتیم در زمان طغیان 
رودخانه هیچ آســیبی به مردم نرســید و با این کار 
ســاماندهی رودخانه و همچنین ســاماندهی مناطق  
گلستان 20تا ۳0 ، شالیزار یک تا 10 منطقه امیرآباد و 
شالیزار یک به سمت پل بهارنارنج  انجام شد و بخشی 
از آن باقیمانده که در مرحله مناقصه است و امسال هم 
قرارداد دیواره سازی رودخانه بازرود به طول 200متر 
منعقد شــد و ظرف چندروز آینده پیمانکار شروع به 

کار می کند.
در حاشــیه رودخانه چند منزل را با توافق انجام شده 
تخریب کردیم تا حریم رودخانه دیگر خطرساز نشود و 

عالوه برآن سیمای زیباتری به شهر دادیم.
 

از روابط عمومی خواستم فضای مجازی را رصد کند
شــهردار ایزدشــهر خاطرنشــان کرد: همچنین در 
حوزه رفع آبگرفتگی معابر عمومی، شــهروندان به ما 
خیلی کمک کردند چراکه هیچ وقــت مردم را مقابل 
خود ندیدیم و نگاهم این بود شــخصی که به شهردار 
دسترســی ندارد می تواند مشــکل خود را در فضای 
مجازی مطرح می کند.  درست است که در هر منطقه 
و کشوری افراد سودجو هستند ولی بالغ بر 99 درصد 

مردم خوب هستند و بین آنان تفاوت قائل شدیم.
در همین رابطه، به واحــد روابط عمومی اعالم کردیم 
که فضای مجازی را رصد کند و نیازهای مردم را به ما 
بگوید و ما بعد از شناسایی نیازهای مردم آنها را دسته 
بندی می کردیم و هر مشکل را به واحد مربوطه  ارجاع 
می دادیم تا کارشناسی شود و اگر قابلیت انجام داشت 

اجرایی می شد و خدا را شاکریم که امروز کمترین آب 
گرفتگی را در ایزد شهر داریم .

کمترین کوچه های خاکی در ایزد شهر است
بالغ بر 200 معبر کوچک و بزرگ در شهر داریم و جز 
شهرهایی هســتیم که می توانیم ادعا کنیم کمتر از 
20کوچه خاکی در شــهر داریم و و آن کوچه هایی که 

خاکی است به دلیل خواست مردم و بخاطر تأسیسات 
ضعیف در حوزه آب یا مخابرات و مشکالت داخلی، فعال 

آسفالت نشد تا مشکل آنان برطرف شود.
در ظلع شمالی ایزدشهر چند دریاچه مصنوعی یا همان 
آب بنــدان داریم که از ظرفیت آنها برای آب رســانی 
به زمینهای کشــاورزی اســتفاده می شود و ظرفیت 
گردشگری خوبی هم دارد و در همین راستا  خیابانهای 
منتهی به آب بندانها را 
آسفالت کردیم و امروز 
مــی بینیم از ســوی 
گردشگران و مسافران 
استقبال شده  و فضای 

خوبی ایجاد کرد. 

ســاماندهی کوچــه 
مجتمــع مســکونی 

پزشکان بعد از سالها
شهردار در ادامه افزود: 
یکی از کارهای خوب 
این دوره آزادســازی 
خیابان خاکــی و کم 
عرض گلســار 52  و 
رفع آبگرفتگی در خیابان اصلی مقابل مجتمع پزشکان 
تا گلســار 52 و قبل 55 و خیابان گلســار 52 بود.  در 
همین رابطه هیأت مدیره مجتمع مســکونی پزشکان 
را دعوت کردیم و برای حل مشکل بالغ بر 1500 متر 
تملک به صورت رایگان و تنها با گفتگو انجام دادیم که 
ارزش ریالی باالیی داشت و مشــکالت چندین ساله 
مــردم آن منطقه با احداث یک کانــال هدایت آبهای 
سطحی با عمق زیاد برطرف و امنیت منطقه انجام شد 

و خیابان زیبایی در گلسار 52 بوجود آمد.
مجتمع مسکونی پزشکان سالهای ســال خاکی بود 
و برای آســفالت کوچه ها به تفاهم نمی رسیدند و ما 
پیشنهاد مشارکت دادیم تا با هزینه ای کم از این معضل  

نجات پیدا کنند.
 

 سواحل ایزد شهر، برای استفاده همه مردم آزاد است
اسحاق تونی در ادامه به بحث آزادسازی سواحل اشاره 
کرد و ضمن تشکر از مسؤوالن ارشــد استانی به ویژه 
مهندس رازجویان که ستاد ساماندهی سواحل را خیلی 
خوب پیگیری کرد و همین طور  فرماندار و اعضای شورا 
که کمک کردند، اظهار داشت: در بسیاری از قسمتهای 
شهر توانستیم به طول 2کیلومتر آزادسازی ساحل را 
اجرا کنیم  و ساحل ایزد شهر از خشت سر تا رستم رود 

برای استفاده همه مردم آزاد است.
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ایجاد خیابانهای فرعی برای ســوق دادن مسافران به 

سمت اسکله
همچنین از ســال 9۸،اجرای طرح خیابان ســاحلی 
گردشگری را بعد از اینکه در ستاد ساماندهی سواحل 

استان مازندران مصوب شد، شــروع کردیم و به طول 
200 متر خیابانی که کد  منهای 2۳ را از ســطح دریا 
دارد انجام شد که خیابان گلسار 9 را به گلسار 15 وصل 
می کنــد  و این کار با هدف رونق بخشــیدن به پروژه 

سرمایه گذاری انجام شد.
 وی ادامه داد: با بررســی های انجام شــده دیدیم که 
خیابان گلسار 15 کفاف تردد تعداد مسافرانی که باید 
از اســکله اســتفاده کنند را نمی دهد  و باید خیابانی 
ایجاد می کردیم. تملک زمین آموزش و پرورش مطرح 
و توافقات اولیه انجام و مسیری در آن محور انجام شد. 
خیابان گلسار 9 عرض مناســب دارد و با فرعی های 
گلسار 15 به سمت خیابان آموزش و پرورش و احداث 
ســه خیابان موازی از هم و خیابانی که این خیابانها را 
قطع می کنند مسافران بیشــتری را به سمت اسکله 
سوق می دهد و ترافیک کمتری برای ما ایجاد می کند.

تبدیل حمام مخروبه شهر به حمام سنتی مدرن برای 
مردم

شهردار ایزد شهر با بیان اینکه حمام مخروبه ای در شهر 
ایزد شهر وجود داشــت که  توانستیم با کمک اعضای 
شورا مصوبه احداث حمام گردشگری را بگیریم، تصریح 
کرد: این حمام شامل سه چشمه مردانه و سه چشمه 
زنانه و یک حمام عمومــی مردانه و یک حمام عمومی 
زنانه و اتاق دالک و ماساژ  است و بدین وسیله فضایی 
ســنتی و مدرن با جاذبه گردشــگری برای استفاده 

خانواده ها ایجاد کردیم.
 

احداث ساختمان خدمات شهری 
اســحاق تونی در ادامه به ســاختمان در حال ساخت 
خدمات شهری در منطقه آفتاب 9 اشاره کرد و گفت: 
با پیــش بینی خیابانی کــه شــرایط را بهتر می کند 
۷هزارمتر زمین را در نظر گرفتیم و فونداســیون آن 
اجرا شد و قرار است محلی برای ماشین آالت خدمات 
شهری،تعمیرات ماشین آالت، کارواش، انبار شهرداری 
و همچنین استفاده از ظرفیت نیروهای خدمات شهری 
در روزهایی که به دلیل شــرایط جوی نمی شــود در 

سطح شهر کار کرد، باشد.

نگاه مشورتی خوبی در شورای شهر حاکم است
وی در بخش دیگر خاطرنشان کرد: باید به مردم ایزد 
شهر بابت انتخاب شــورایی که نمونه اش را در کشور 
یا نداریم و یا خیلی کم اســت تبریک بگویم و فکر می 
کنم من اولین شهردار انتخابی شورای شهر مازندران 
هستم. شــورای ایزدشهر در اول شــهریور 96 جلسه 
برگزار و سرپرست و شهردارو هیأت رئیسه را انتخاب 
می کند و اعضا در کمال آرامش با هم ناهار می خورند و 
کار را از همان روز آغاز می کنند و این نشان دهنده این 
است که یک فکر و نگاه مشورتی بزرگ پشت این شورا 
است . همه مصوبه های شورا با پنج امضا است و همه 
در کنار هم برای یک هدف که همان خدمت رساندن 
به مردم است تالش می کنند. شاید در اجرای خیلی 
از پروژه ها بحثهای سنگین انجام دادیم و اختالف نظر 

داشــتیم ولی در نهایت به نتیجه واحد رسیدیم و این 
گونه نبود که بحث نیمه کاره بمانــد و اتفاق نظرمان 
بعد از اختالف نظر بسیار زیباست و من این شورا بنابر 
گفته استاندار مازندران مؤفق می دانم و هر مؤفقیتی 
در این دوره در همه حوزه ها به خاطر پشتیبانی 

شورا بود.
این شورا نگاه مردم محور دارد ولی به دو دلیل 
نتوانستیم جلسه ساالنه خود با مردم را ادامه 
دهیم. یکــی بحث انتخابــات مجلس بود که 
نخواستیم سیاسی شــود و دیگری بحث دوم 

شیوع کرونا بود.
در سالهای گذشته برای مردم جلسه گذاشته 
و گزارش عملکرد دادیم و در سال 9۸ به دالیل 

گفته شد برگزار نشد .

حل معضل اُفت ولتاژ برق توسط شورا
شهردار ایزد شهر در بخشی دیگر از سخنانش 
به کارهای خوبی که در حوزه مدیریت برق اتفاق افتاد 
اشاره کرد و گفت: در تعطیالت عید و تابستان ها و در 
زمان شــلوغی، ولتاژ برق دچار مشکل می شد و شورا 
زحمت کشید و نزدیک به 25 ترانس برق در این دوره 
در شهر نصب کرد و حاال در دل تابستان هم مشکل افت 

ولتاژبرق را نداریم.
 

استفاده از ظرفیت بومی در واحد امانی شهرداری
وی با بیان اینکه در راستای شناسایی مشکالت مردمی 
کار نوو جدیدی انجام دادیم و آن تشــکیل واحدی به 
نام واحد امانی در شــهرداری بود، اظهار داشت: با این 
کار از ظرفیت بومی شهر در زمینه های مختلف کمک 
گرفتیم و بالغ بر ۳00 نقطه کوری که از سال ۷5 وجود 

داشت را توسط ظرفیت بومی شهر برطرف کردیم چرا 
که هرکسی مشکالت منطقه خود را می شناخت و می 

توانست در برطرف کردن آن کمک کند.
یکی دیگــر از فعالیت های شــهرداری ســاماندهی 
قبرستانهای سطح شــهر، و احداث سردخانه در مزار 
مرکزی شــهر بود و همچنین برای  حل مشــکل آب 

شرب شــهر، پیشنهاد 
دادیم مخــزن ذخیره 
آب در منطقــه پارک 
جنگلی نــور در قالب 
حفر چاه انجام شود که 
که 50 درصد هزینه را 
شــهرداری ایزد شهر و 
50 درصد بقیه را اداره 
فاضــالب  و  آب  کل 
اســتان پرداخت کند 
و موضــوع در مرحلــه 
کارشناســی است و تا 
یک ماه آینده که نظریه 
کارشناسی بی آید این 

مشکل حل می شود.

فعالیت های ورزشی شورا و شهرداری ایزدشهر
 شــهردار ایزدشــهر به فعالیت های ورزشــی شورا و 
شهرداری اشاره کرد و گفت: در سه منطقه زمین چمن 
طبیعی و یک منطقه چمن مصنوعی ایجاد کردیم، دو 
تشک کشتی خریدیم، یکی از بهترین سالنهای ورزشی 

استان را داریم که نزدیک سه ســالی که به ما تحویل 
داده شد هنوز هم به همان شکل مدیریت می شود، در 
کمک به سایر رشته های ورزشی کارهای خوبی انجام 
شد و این نشــان دهنده این موضوع است که مؤفقیت 
در همه حوزه ها داشــتیم و این مرهون کار تیمی ما و 

اعضای شورا است.
 

کمک به نیازمنــدان در دو مرحله در ســال و انجام 
فعالیت های فرهنگی

وی در بخش دیگر  با بیان اینکه نیازمندان شــهر را از 
طریق کمیته امداد امام خمینی)ره( و دفتر امام جمعه 
شناســایی کردیم  و ســالی دو مرحله کمک هایی به 
صورت نقدی یا اهدای کاال یکی در زمان عید و یکی هم 
در ماه رمضان انجام می شود.در سه سال گذشته برای 
کل مدارس مصوبه داشتیم و بیشترین کمکها را از محل 
وصول عوارض 5 درصد آموزش و پرورش انجام دادیم 
چراکه معتقدیــم دانش آموزان امروز، آینده ســازان 

فردای ایزد شهر هستند که می توانند کمک کنند.
همچنین برای بهتربرگزار شدن مراسمها در ماه مبارک 
رمضان و ماه محرم به هیأت امنای مساجد سطح شهر 
کمک کردیم و در بحث کرونا از روز اول شــیوع ، این 
بیماری را جدی گرفتیم و در هفت یا هشت مرحله، کل 

شهر را ضدعفونی کردیم .

برگزاری ماهانه جشــن تولد برای پرسنل شهرداری و 
ایجاد فضای رفاقتی با شهردار

شهردار ایزد شــهر تصریح کرد: همیشه سعی کردیم 
کاری کنیــم تا همکاران و پرســنل حــس کنند در 
کنارشان هستیم و ســعی کردیم به عمل نشان دهیم 
و برای نزدیک شــدن روابط  در شهرداری ایزد شهر از 
متولدین هر ماه دعوت می کنیم در اتاق شهردار 
حاضر شوند و در کنار سایر همکاران برایشان 
جشن تولدی می گیریم و آنها می توانند در این 
روز هر خواســته ای که در چهارچوب اســت، 
داشــته باشــند و حرف خود را مســتقیماً به 
شهردار بگویند و بین نفر اول و نیروهایی که  از 
نظر چارت سازمانی پایین تر هستند،  فاصله ای 

وجود ندارند.

بــه خــودم می بالــم در زمــان اســتانداری 
حسین زادگان خدمت می کنم

شهردار ایزد شــهر افزود:  از مهندس حسین 
زادگان اســتاندار بومی و مردمی مازندران تشکر ویژه 
دارم  و به خودم می بالم در زمانی خدمت می کنم که 
وی استاندار است چراکه به بهترین شکل ممکن مسائل 
را درک می کند و خوشــحالم که نگاه بلند استاندار را 
در انتخاب معاونینش دیدم چــرا که معتقدم انتخاب 
مهندس رازجویان با داشتن ســابقه و اشرافیتش در 

حوزه های مختلف نشــان از نگاه کارشناسانه استاندار 
دارد .این نگاه ها نشان می دهد مدیریت کالن استان 
درست عمل می کند و توقع دارم بعضی  از مدیران کل، 
نگاه متفاوت به شــهرداریها و اشخاص داشته باشند و 
به کســانی که کار می کنند کمک کنند. در پایان از 
مدیریت بحران، مدیرکل منابع طبیعی، مدیرکل امور 

آب و برق استان هم تشکر ویژه دارم.

تقدیر و تشکر
در پایان از اعضای شورا که در همه حال پشتیبان وی 
بودند و همین طور همراهی همکاران در شــهرداری، 
از حاج آقا رزاقی امام جمعه شــهر که آشنا به مسائل 
روز است و به شهر آرامش خاصی می دهد، ازمهندس 
شادمان فرماندارایزدشــهر، از نماینده سابق مردم در 
مجلس شورای اسالمی آقای دکتر اسماعیلی و نماینده 

فعلی آقای مهندس فرزانه تشکر دارم.
 در ادامه یحیی پور رئیس شــورای اســالمی شــهر 
ایزدشهر در گفتگو با تکرار گفت: این دوره از شورا دوره 

خوبی است و اعضا با هم برادرانه کار می کنند.
وی تصریح کرد: همه مسؤوالن اعم از نماینده سابق و 
فعلی مردم در مجلس شورای اسالمی، فرماندار و امام 
جمعه با ما همراه هستند و همین باعث می شود کارها 

بهتر انجام شود.

انتخاب شهردار با مطالعه بود
 رئیس شــورای اسالمی ایزدشــهر با بیان اینکه برای 
انتخاب شهردار ایزدشهر، ۳2 نفر کاندید شدند ، اظهار 
داشت:  درواقع با مطالعه کافی آقای تونی را به عنوان 

شهردار انتخاب کردیم.
وی ادامه داد: اعتقاد دارم شورا و شهرداری می توانند با 
کمک هم کارهای بزرگتری انجام دهیم که متأسفانه 
به دلیل تحریم و همینطور شیوع کرونا کمی با مشکل 

مواجه شدیم.
ما در شورا پنج برادریم

یحیی پور تصریح کرد: همه اعضای شورا به هم احترام 
می گذارند و مانند پنج دوســت و برادر هستیم که در 
کنار هم کار می کنند. اختالف نظر وجود دارد ولی با این 
حال همه به فکر عمران و زیباسازی شهر هستند و تا 
آنجایی که در توانمان است تالش می کنیم این امنیت 
و همکاری را داشته باشیم و از خداوند می خواهیم این 
روند پیش رود و آبرویمان محفوظ بماند و در کنار هم 

با دوستی و همدلی کار کنیم.
نصــب 25ترانس برق در ســطح شــهر و جمع آوری 

سیم های فرسوده
وی یادآور شد: اعضای شــورا مرا مأمور در اداره برق 
کردند و با خودم عهد کردم  تا وقتی نتیجه نگیرم دست 
از کار نکشم و همین ویژگی سبب شد تا 2۳ ترانس برق 
را در منطقه ایزدشهرنصب کنیم که مشکل اُفت ولتاژ 
حل شود و دو ترانس دیگر هم به زودی نصب می شود.

همچنین در حدود 4هزار متر ســیم فرسوده را جمع 
آوری و تبدیل به کابل کردیم و از مهندس پرهام رئیس 
اداره برق شهرســتان قول گرفتم که امســال حدود 
10هزار متر از سیم های فرسوده جمع آوری  و تبدیل 
به کابل و 1500متر به صورت مشارکت در سه منطقه 

انجام شود.
رئیس شورای اسالمی ایزدشــهر در پایان به فعالیت 
شورا در حوزه آب و فاضالب اشاره کرد و گفت:  در سال 
9۸ از مهندس عبدالهی مدیرکل آب فاضالب اســتان 
درخواســت کردیم از محل تبصره ســه ،  1200متر  
لوله گــذاری آب و فاضالب 110  انجام شــود که که 
پذیرفتند و بخشی از آن آمده ولی با تورم  ایجاد شده 

پیمانکاران سخت کار تحویل می گیرند.
همچنین هفته گذشته طی نشستی که با مدیرعامل 
شــرکت آب و فاضالب در بخشداری داشــتیم، هزار 
مترلوله 6۳  هم درخواســت کردیم تا کوچه هایی که 

لوله گذاری آب شرب ضعیف دارند را تقویت کنیم.
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دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران در گفتگو با تکرار:

مرحوم سرحدی زاده از متدین ترین افراد جامعه کارگری بود/توهین به بنیانگذاران تشکل های کارگری را محکوم می کنیم/ به مجلس 

یازدهم خوشبین هستم

دبیر اجرایی خانه کارگر مازنــدران گفت: این روزها 
جامعه کارگری یکی از دلســوزترین، صــادق ترین، 
زحمت کش ترین و متدین تریــن نیروهای خود را از 

دست داد
نصراهلل دریابیگی در گفتگوی اختصاصی با تکراراظهار 
داشــت: مرحوم ابوالقاســم ســرحدی زاده 14 سال 
از دوران جوانــی اش را در زنــدان رژیم گذشــته زیر 
شدیدترین شکنجه ها گذراند و به لحاظ ارتباطی که با 
شهید بهشتی داشت بعد از انقالب، ریاست زندانها را بر 
عهده گرفت و بعد از آن سه دوره نماینده مردم تهران، 
رئیس کمیســیون کار مجلس و وزیــر کار در دوران 

ریاست جمهوری مقام معظم رهبری بود.

 مرحوم سرحدی زاده، انسانی ساده اندیش بود

وی در ادامه به ویژگی های خاص مرحوم ســرحدی 
زاده اشاره کرد و گفت: بنده نزدیک به چهل سال وی را 
می شناختم و ارادت قلبی داشتم .  این مرحوم به حق 
حامی محرومین، مستضعفین و طبقات ضعیف جامعه 
بود. حقوق کارگران و اســتیفای حقوق حقه کارگران 

برایش مثل نماز واجب بود. 
عضو کانون عالی کارگران بازنشسته کشور با بیان اینکه 
سرحدی زاده انسانی ساده اندیش بود ، اظهار داشت: 
یکی از شاخص ترین و بارزترین ویژگی وی، استفساریه  
تاریخی اش در مورد قانون کار بود که حضرت امام)ره( 
به خاطر آن استفســاریه و اختالفی که قانون کار بین 
مجلس و شورای نگهبان به وجود آورد، دستور دادند 
مجمع تشــخیص مصلحت نظام شــکل گیرد یعنی 
دلیل تشکیل این مجمع، استفساریه تاریخی مرحوم 

سرحدی زاده بود.
نصراهلل دریابیگی یادآور شد: ســرحدی زاده، یکی از 
مؤسسین قانون کار در جمهوری اسالمی و بنیانگذار 
حزب اسالمی کار و نخستین دبیر کل آن و کسی بود 
که بُن کارگری را ابــداع کرد و در زمــان وزارتش به 

کارگران اهدا شد.

ارتباطش با کارگران و قشــر ضعیف، رابطه 
پدر و فرزندی بود

وی خلوص ، ساده زیســتی و حجب و حیای مرحوم 
سرحدی زاده را مثال زدنی برشــمرد و گفت: ارتباط 
مرحــوم با قشــر پایین دســت و طبقــات ضعیف و 
زحمتکش جامعه ارتباط پــدر و فرزندی بود و اعتقاد 
داشت که کارگران باید بهترین زندگی را داشته باشند 
و نزدیک به هشت سال بیمار بود ولی یک جا ننشست و 

در همه جلسات حضور فعال داشت.
نصراهلل دریابیگی افزود: کسانی که با وی ارتباط نزدیک 
داشتند می دانند که ســرحدی زاده از دل و جان و با 
اخالص به مردم و طبقات پایین عشق می ورزید و تمام 
هم و غمش این بود که مشکالت این قشر برطرف شود، 

یاد و نامش گرامی باد.

جهش تولید یعنی شکوفایی اقتصاد

دبیر اجرایــی خانه کارگر اســتان مازندران در بخش 
دیگر از ســخنانش به نامگذاری امسال با شعار جهش 
تولید از ســوی مقام معظم رهبری اشاره کرد و گفت: 
مفهوم این شــعار یعنی کار، تالش، توجه به سربازان 
تولید، عدالت، دلگرمی دادن به کارگر و اهمیت دادن 

به کارآفرینی و کار. 

وی با بیان اینکه جهش تولید یعنی شکوفایی اقتصاد و 
تشویق همه مردم به از استفاده محصوالت و تولیدات 
خارجی که امکان تولید آن در داخل کشور مهیا است، 
اظهار داشت: توجه به کارگران، تولید کنندگان و اجرای 
عدالت اجتماعی جهش تولید را به دنبال دارد و امسال 

از این جهت مهم است که هم تحریم ها و هم بیماری 
نحس کرونا مشکالت زیادی را برای کارگران به وجود 
آورده است و  بسیاری از کارگران کار خود را از دست 
دادند و امیدواریم فرمایشــات امام گونه مقام معظم 
رهبری در قلب، روح و جســم  جامعه بنشیند وباعث 

عزت جامعه شود.

 مقام معظم رهبری در فرمایشــات خود از 
نگرانی کارگران ابراز نگرانی فرمودند

عضو کانون عالی کارگران بازنشسته کشور تصریح کرد: 
طی 40 سال گذشته امسال نخستین سالی است که 
قبل از اسفندماه، شورای عالی کار به تجمیع افزایش 
حقوق نرســید هم بخاطر کرونا و هم به خاطر اینکه 
گروه کارفرما و گروه دولت مــواردی را مطرح کردند 
که مورد تأیید جامعه کارگری قرار نگرفت و نتیجه ای 

حاصل نشد. 
در نهایــت نامه هایــی از طریق نهادهــای کارگری، 
دبیرهای اجرایی خانه کارگر، کانون های بازنشستگان 
و شخص آقای محجوب، دبیر کل خانه کارگر و رئیس 
فراکســیون کارگری مجلس، اتحادیه پیشکسوتان، 
کانون بازنشستگان، کانون شوراها و انجمن های صنفی 
به مقامات مختلف از جمله مقام معظم رهبری و رئیس 
جمهورارســال و در هفته کارگر که در ایران به صورت 
مجازی برگزار گردید، مشکالت کارگران منعکس شد 
تا اینکه مقام معظم رهبری در فرمایشات خود از نگرانی 
کارگران ابراز نگرانی فرمودند و ابالغ کردند و وزارت کار 
هم مجبور شــد با توجه به اینکه به این موضوع اعتقاد 

هم داشتند، افزایش حقوق را اصالح کنند.
رئیس هیات مدیره کانون کارگران بازنشسته مازندران 
یادآور شد: طی جلساتی که با شریعتمداری وزیرتعاون، 
کار و امور اجتماعی داشــتم وی اظهار نگرانی می کرد 
که خود ما هم از افزایش 21درصدی نگران هســتیم. 
تا اینکه جلسه برگزار شــد و 21 درصد به 26 درصد 
افزایش پیدا کرد و در کنار آن حق مسکن و بن خواربار 

و مسائل جانبی هم بیشتر شد و تقریباً باعث خرسندی 
است ولی تا رسیدن به حد قانونی باز هم فاصله داریم.

عضو شورای عالی کارگران بازنشســته کشور با بیان 
اینکه کارگری که تازه مشــغول کارمی شــد حداقل 
دستمزدش با مصوبه دوم تقریبا دو میلیون و 600 هزار 

تومان است در حالی که سبد هزینه یک خانواده 5نفره 
4میلیون و 950 اســت، افزود: ولی باز هم دستشــان 
درد نکند چراکه با این کار امید و آرامشی را به جامعه 
کارگری بخشیدند و این حاصل زحمات همه تشکالت 
کارگری به ویژه پیام امیدوارکننــده رهبری و اعتقاد 

وزیر کار بود که در شورای عالی کار محقق شد.

 حدود ۷0 درصد بازنشستگان حداقل بگیر هستند

 دریابیگی تصریح کرد: در بحث حقوق بازنشســتگان 
نامه هایی از روز اول نوشته شد و طبق آن ما خواهان 
اجرای دو ماده 111و 96 قانون کار بودیم و در جلساتی 
که رســمی و غیر رســمی با وزیر تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی داشتیم  از درد و رنج کارگران و بازنشستگان 
گفتیم کــه در ایران از ســه میلیــون و 500هزار نفر 
بازنشسته تأمین اجتماعی حدود ۷0 درصد آن حداقل 
بگیر هستند و بازنشسته ای که ۳0 سال کار کرد چگونه 
می تواند خانواده خود را  با حقوق یک میلیون و ششصد 

هزار تومان اداره کند.
در نهایت تفاهم شد برای حداقل ها 26 درصد و برای 
سایر ســطوح 15 درصد به اضافه 166 هزارتومان در 
نظر گرفته شود . در فضای مجازی به دلسوزان جامعه 

کارگری توهین می شود
نصراهلل دریابیگی در ادامه بــه بعضی نامالیمتی های 
دنیای مجازی اشــاره کرد و گفت: امــروز در فضای 
مجازی دستخوش حوادثی هستیم که به ظاهر دلنشین 
است ولی در شرایط جنگ نابرابر هستیم و یک عده در 
فضاهای مجازی با لحن توهین آمیز بسیاری از کسانی 
که در 40سال گذشته برای نظام، انقالب و تشکیالت 

کارگری زحمات فراوان کشیدند زیر سؤال می برند. 
وی با بیان اینکه هر مساله ای در ایران مثل قانون بُن 
کارگری، قانون شــوراها، بیمه بیــکاری، الزام رایگان 
درمان تأمین اجتماعی، استقرار نهادهای کارگری را 
مدیون تالش های کسانی هســتیم که امروز به آنان 
توهین میشود ، افزود: اگر افرادی مثل سرحدی زاده 

ها و محجوب ها  و خانه کارگر و بخش کارگری حزب 
جمهوری اســالمی نبود، این همه اتفاقات خوب رخ 

نمی داد.
وی توهین به بنیانگــذاران تشــکل های کارگری را 
محکوم کرد و گفت: چرا باید سرحدی زاده ها، ربیعی 
ها، کمالی ها، محجوب ها و کسانی که بنیانگذار بودند 
و این راه را بــرای جامعه کارگری همــوار کردند، زیر 
شدیدترین بمباران تبلیغاتی به ناحق که مورد رضای 

خدا هم نیست،قرار بگیرند.
کسانی که انتقاد می کنند بگویند کجا برای کارگران 
خشتی روی هم گذاشتند ویا ساختمانی خریدند و یا 

در هفته کارگر پرچمی بلند کردند.

 جامعه کارگری ایران بدون ســرحدی زاده 
ها زنده نیست

وی اضافه کرد: باید عنوان کنم همانطور که این انقالب 
بدون نام امام)ره( در هیچ کجا نوشــته نشده ، جامعه 

کارگری ایران نیز بدون سرحدی زاده ها زنده نیست .
خدارا شاکرم در تشکیالتی کار می کنم که جز صداقت، 
کار، ایثار، خدمت به محرومــان و جوانان ، آموزش به 
فرزندان کارگران در ســایه والیت چیز دیگری از آنها 
ندیدم و اگر حرفهایی کــه منتقدین می زنند حقیقت 
داشت یک لحظه هم نمی ماندم و انتظار دارم اشخاصی 
که از تشکیالت کارگری به جایی رسیدند در این مورد 

سکوت نکنند.

 جایگاه نمایندگان مجلس از هر جناحی که 
باشند قابل احترام است

وی در بخش دیگری از سخنان خود به مجلس اشاره 
کرد و افزود: مجلس عصاره مردم و در رأس امور است. 
یعنی فرهنگ، تمدن عصاره و پیکره یک جامعه است و 
جایگاه نمایندگان مجلس از هر جناحی که باشند قابل 
احترام اســت و این یعنی قلب تپنده جامعه اسالمی و 

انسانی.
تقسیم عادالنه ثروت و کوتاه شــدن رابطه فقر و غنا، 
حمایت از کار، تولید، اشتغال و زندگی آبرومندانه مردم 
از ویژگی های یک مجلس دلسوز است و مجلس قوی 
قطعا دولــت و وزرای قوی را با خود همــراه کرده و از 

ناهنجاری های اجتماعی جلوگیری می کند. 

 راه اندازی بُن کارگــری و کمک های غیر 
نقدی را پیشنهاد می کنم

دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران تصریح کرد: یکی از 
راهکارهایی که من به نمایندگان مجلس پیشنهاد می 
کنم، راه اندازی بُن کارگــری و کمک های غیر نقدی 
است که در قانون هم آمده است و کاالهایی مثل برنج، 
روغن، مرغ، گوشت، پنیر، شیر و کره که مورد استفاده 
روزانه جامعه کارگری و بازنشستگی است، با ارز چهار 
هزارتومانی تأمین شود و از طریق شرکت های تعاونی 

اتحادیه امکان توزیع شود.
وی در پایان گفت: یکی از مشــکالت جامعه کارگری، 
خصوصی سازی است و این روزها واگذاری مخابرات به 
نگرانی ما تبدیل شده و نیروی کار از این وضع ناراحت 
هســتند و اعتراض هم کردند . من به مجلس یازدهم 
خوشبین هستم وامیدوارم نمایندگان مجلس پیگیر 

مشکالت این کارگران باشند.
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شهردار قائم شهر تاکید کرد:

اجرای پروژه های شهری با ضریب باالی فنی و مهندسی

عباس صالح زاده شــهردار قائم شهر 
که به رعایت اصول مهندسی در ایجاد 
زیرســاختهای توســعه ای و اجرای 

طرحهای بنیادین شهرت دارد.
علی رغم حواشیه متعددی که برخی 
رســانه ها در خصوص عملکرد این 
شــهردار جوان ســاخته اند ، صالح 
زاده با قدرت پیش مــی رود و جز به 
اجرای دقیق و اصولی پروژه ها به چیز 
دیگری فکر نمی کند. شاید به زیر آب 
نرفتن تقاطع غیر هم ســطح میدان 
امام و حتی زیرگــذر در حال احداث 
مسجدالرســول ، در بارانهای ســیل 
آسای چند روز پیش ، خود موید این 

واقعیت باشد. 
در حالیکه تقاطع غیر هم سطح الغدیر 
، بعد از هر بار بارندگی شدید دچار آب 
گرفتگی می شــود و زیرگذر منطقه 
کوچکسرا نیز ، تا سقف زیر آب فرو می 
رود و این ماجرا هر از چند گاه تکرار 

می شود. 
شهردار قائم شهر در حاشیه بازدید اخیر خود از اجرای زیرگذر کوچکسرا 

به ماهنامه سراسری تکرار گفت: 
متاسفانه در اجرای تقاطع غیر هم ســطح الغدیر قائم شهر ، کانال کالفی 
احداث شد که امروز نشســت کرده و کار انتقال آب را به خوبی انجام نمی 
دهد. اما در این دوره از شورا طراحیهای الزم انجام شده و با بستن قرارداد 
، کار احداث کانالی به طول ۳00 متر نیز آغاز شده است.  تا با انتقال آبهای 
ســطحی این تقاطع به رودخانه تالر ، از آب گرفتگی این معبر جلوگیری 
شود. برای زیرگذر کوچکسرا هم برنامه هایی داریم که انشاله به زودی آغاز 

خواهیم کرد. 

زیرگذر کوچکسرا ایمن در مقابل هر نوع آب گرفتگی 
برای زیرگذر قدیمی هم برنامه داریم

عباس صالح زاده در خصوص مشخصات فنی زیرگذر مسجدالرسول اظهار 
کرد: این پروژه دو قسمت شمالی و جنوبی قائم شــهر را به هم وصل می 
کند. با توجه به اینکه زیرگذر قدیمی کوچکسرا در خیابان بسیج و در سال 
1۳۸0 احداث شــده بود ، و به عنوان یک محور قادر به رفع نیاز منطقه و 
حل مشکالت ترافیکی نبود ، زیرگذر مسجدالرسول طراحی شد ، تا عالوه 

بر کاهش بار ترافیکی ، موجبات توسعه منطقه کوچکسرا را فراهم آورد. 
با تکمیل این زیرگذر، امکاناتی از قبیل اورژانس و آتش نشانی و ... در این 

محل استقرار خواهند یافت. 

وی در ادامه افــزود: اولین کاری 
که برای این محور در نظر گرفتیم 
، احداث کانــال انتقــال آب به 
رودخانه ســیاهرود بود. 1200 
متر کانال ظرف دو ســه ماه اجرا 
شــد که به موجب آن بارندگی 
های شــدید چند روز گذشته ، 
نتوانســت موجب آب گرفتگی 
در این زیرگذر شود و در بدترین 
شــرایط جوی ، پیمانــکاران ما 

مشغول بتن ریزی در محل بودند!
برخی ادعا کردند این زیرگذر به دلیل 
مخلوط کــف کار و چاههای موجود 
دچار آب گرفتگی نشــد! در حالیکه 
در سیل اخیر میلیونها لیتر آب وارد 
این زیرگذر شــد که حتی یک لیتر 
آن هــم در کف پروژه جمع نشــد و 
همه به کانالهای انتقال آب ســرازیر 
شــدند. حتی آبهایی که از زیرگذر 
قدیمی سرریز می کرد ، توسط همین 
کانالهای به رودخانه سیاهرود ریخته 
شدند. چاههای حفر شده در این طرح 12 متری هستند و حتی اگر 10 چاه 
هم در اینجا حفر می شــد ، قادر به تخلیه این حجم آب نبودند. کانالی که 
در زیرگذر قدیمی کوچکسرا احداث شد ، حتی جوابگوی دبی آب خودش 
هم نیست ، چه برسد که آبهای سطحی خیابانهای مجاور را هدایت کند. اما 
شهرداری قائم شهر در نظر دارد تا پایان سال جاری کانال زیرگذر قدیمی 
کوچکسرا را هم  وصل کند تا مشکل آب گرفتگی ان برای همیشه حل شود.

الزم به ذکر است زمینهای پایین دســت مثل مهمان سرا ، فتح المبین ، 
شرافت و ظرافت در حال بازسازی و آسفالت هستند و کانال باال دستی آنها 

هم احداث شده و دیگر دچار آب گرفتگی نمی شود. 
وی در ادامه اظهار داشت: شش شرکت تاسیساتی در این پروژه وجود داشت 
که با همکاری تمام دســتگاههای مربوط ، و تالش شــبانه روزی پرسنل 

شهرداری ، جابه جایی آنها به سرعت و در طول یک ماه انجام شد. 
این یک زیرگذر معمولی نیست. طول آن به ۳00 متر می رسد. و 

امیدواریم تا 50 سال آینده یک طرح ماندگار باشد. 

صرفه جویی در هزینه ها 
اجرای پروژه های مشــابه ، با چنــد برابر قیمت در شــهرهای 

دیگراستان

پیش بینی ما برای اجرای دو زیرگذر شانزده متری اول به دوم و 
زیرگذر مسجدالرسول حدود 12 میلیارد تومان است. در حالیکه 
طرحهای مشابه این زیرگذر در شهرهای دیگر مازندران ، با صرف 

هزینه های بسیار باالتری اجرا شده است. 
به عنوان مثال اداره راه برای اجرای پروژه زیرگذر شهید مهدوی 

درخواست ۳0 میلیارد تومان اعتبار کرده ! 
شهرداری قائم شهر اگرچه با افزایش سرسام آور مصالح ساختمانی 
و میله گرد مواجه شد ، اما تالش می کنیم با نظارت دقیق بر هزینه 
ها و تامین شن و ماسه و خرید به موقع میله گرد تا سه ماه آینده 

این طرح به بهره برداری برسد.   

صالح زاده در خصوص اولویت بخشــی به اجرای زیرگذر کوچکسرا اذعان 
کرد: ما چهار زیرگذر برای قائم شهر تعریف کردیم. زیرگذر مسجدالرسول 

، شانرده متری ، دخانیات و قائم محله.
برای زیرگذرهای دخانیات و قائم محله ، مکاتبات الزم با راه آهن شــمال 
انجام شــد و حدود 1۸ میلیارد تومان برای اجرای آنها قرارداد بسته شد. 
اجرای باکس زیرگذر و تایید نهایی این دو زیرگذر باید توســط اداره راه 
آهن انجام شــود. به دلیل آنکه در آینده قرار اســت راه آهن به صورت دو 
خط موازی در قائم شهر اجرا شود ، ما این دو طرح را به صورت پل روگذر 

طراحی کردیم نه زیرگذر. 
که کار بسیار سنگینی است و نیاز به کاشتن شمع و استفاده از بتن مسلح 

دارد. از طرفی راه آهن قدرت اجرای باکسها را ندارد. 
طبق رایزنی هایی که با نمایندگان جدید داشتیم قرار شد ، باکس راه آهن 
از طریق آنها تامین شــود و ما ابتدا روگذر قائم محله و سپس دخانیات را 

اجرا خواهیم کرد. 
اما پروژه مسجدالرسول صفر تا صدش بر عهده شهرداری بود و همه کارهای 
مقدماتی آن انجام شــده بود. ما نمی توانستیم پروژه شانزده متری را اول 
شروع کنیم. چون ورودی میدان امام بســته می شد و پلیس راهور هم به 
دلیل مسائل ترافیکی ، اجازه بستن همزمان دو مسیر را نمی داد. اما زیرگذر 
مسجدالرســول ، کلیه مجوزهای الزم را کســب کرده بود و با اجرای آن 

ترافیک منطقه قابل مدیریت است. در نتیجه استارت کار زده شد. 
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رودخانه های قائم شهر ظرفیتی بزرگ برای رونق صنعت گردشگری 

عباس صالح زاده در رابطه با بازگشــایی حریم سیاهرود نیز به خبرنگار ما 
گفت: رودخانه های شهرستان قائم شــهر یک ظرفیت خوب برای اجرای 
طرحهای گردشگری است و بازگشــایی حریم رودخانه سیاهرود یکی از 
مهمترین دغدغه های شــهرداری و مردمی است که در حریم آن زندگی 
می کنند. با اجرای این طرح عالوه بر توســعه و ایجاد اشتغال در منطقه ، 
زیرساختهای گردشگری و تفریحات سالم برای شهروندان و مسافران نیز 

فراهم می شود. 
بازگشایی این مسیر از سال 1۳90 آغاز شد و شهرداری قائم شهر با احداث 
زمین ورزشی و مجتمع های تفریحی و ورزشی ، موفق شد گام بلندی در 

راستای توسعه این منطقه بردارد. 
 امروز ما شاهدیم که اداره های مختلفی چون دادگستری ، پلیس راهور ، 
تاکسیرانی شهرداری به این محل انتقال یافتند و مردم منطقه نیز نسبت 

به نوسازی منازل خود اقدام کردند. 
وی در ادامــه تاکید کرد: در شــورای دوره پنجم ، بازگشــایی زمینهای 
باالدست رودخانه سیاهرود ، حدفاصل سه راه پل درویش یا سمنا دشت 
تا پل خیابان کارگر آغاز شد. متاســفانه عده ای از شهرندان به دلیل عدم 
آگاهی یا سوء استفاده ، ساخت و سازهای غیر مجازی در این مسیر انجام 
داده بودند که با همکاری دادستانی و رییس دادگستری و شورای اسالمی 

بازگشایی و در حال پیشروی است. 
حریم و معبر 15 متری ضلع شرقی رودخانه سیاهرود ظرف مدت 5 ماه به 
طول 500 متر و با عمق 15 متر جمعاً به مساحت ۷ هزار و 500 متر مربع 

بازگشایی گردید. بازگشایی این معبر ، مطابق طرح تفصیلی و خط پروژه 
مصوبه کمیسیون ماده 5 استان و بر اساس مصوبات شورای اسالمی دوره 
پنجم شهر قائمشهر با هزینه های ناشی از صدور پروانه ، جرائم ماده 100 و 

دیوارکشی تفکیک و تغییر کاربری تهاتر گردید.
همچنین الیروبی رودخانه آغاز شد. در گذشته دهنه این رودخانه از 4 تا 5 
متر هم تجاوز نمی کرد. اما امروز بیش از 24 متر خط پروژه داریم و عملیات 
نظافت و پاکسازی رودخانه سیاهرود با ماشین آالت شهرداری شهرداری 

در حال انجام است. 
برخورد قانونی با متخلفان ساخت و سازهای غیر مجاز در حریم رودخانه 

با متولی امامزاده اسماعیل و اداره اوقاف هم رایزنی های الزم انجام شد ، تا 
این محور هم بازگشایی شود. در آینده نزدیک این منطقه مجهز به سیل 
بند ، جدول و فضاهای متنوع گردشگری خواهد شد.  کسانی که در مسیر 
زندگی می کنند تسهیالت تعریض و بازگشایی دریافت خواهند نمود. در 
فاز دوم شهرداری قائم شهر اقدام به تملک اراضی خواهد کرد و کسانی که 
به حریم رودخانه تجاوز کرده اند یا قصد همکاری با شهرداری ندارند ، در 
کمیســیون ماده صد حکم تخریب خواهند گرفت. شــهرداری قائم شهر 
برای حفظ منافع عمومی مردم و جلوگیری از خطر ســیل با هیچکســی 

تعارف ندارد.  
اولین کســانی که در اجرای این طرح ذینفع می شوند ، ساکنین منطقه 
هستند. چون با اجرای این پروژه ، زمینهای آنها شامل ارزش افزوده خواهد 

شد.

پارک جنگلی تالر قائم شــهر 
دیدنی تر از همیشه!

شهردار قائم شــهر احداث و 
تجهیز پارک جنگلــی تالر را 
یکی از بزرگتریــن طرحهای 
گردشــگری شــهرداری در 
ســالهای اخیــر دانســت و 
تصریح کــرد: عملیات اجرایی 
پــارک چنگلی تالر از ســال 
گذشته آغاز شــد و با حمایت 
اســتانداری  ، منابــع طبیعی 
فرماندار ، امام جمعه و ســایر 
دســتگاههای اجرایــی ، این 
مجموعه گردشگری و تفریحی 
و  توریســتی کــه از امکانات 
اقامتــی برخوردار اســت ، در 
پارک چنگلی تالر راه اندازی 
شد. ساخت ۳00 پله طبیعت 
در مکانی که سابقن محل دپوی زباله شهرســتان بود ، یکی از زیباترین 

کارهایی اســت که در این طرح انجام شــده. احداث 15 مجموعه عرضه 
محصوالت غذایی اعم از رســتوان ، فســت فود ، کافی شاپ ، نان سنتی ، 
کباب خوری ها و .... شبیه خیابان ۳0 تیر تهران ، از جمله مواردی بود که 
برای تامین نیازهای اولیه گردشگران و تکمیل این پروژه احساس می شد.  
با راه اندازی این مراکز عالوه بر ایجاد فضای مفرح و شاد برای مسافران ، به 
اشتغال و رونق کسب و کار در پارک جنگلی کمک زیادی می شود. کلبه 
های احداث شــده در این پارک نیز همه چوبی هستند و با محیط زیست 

آن همخوانی دارند. 

هیچ درختی را قطع نکردیم!

22 مجموعه شب اقامتی نیز برای مســافران تعبیه شده که مسافران می 
توانند ، شبها در آن اقامت داشته باشــند. این واحدها 40 تا 90 متری به 
صورت دو طبقه یا دوبلکس ســاخته شده. ضمن اینکه تالش کردیم هیچ 
درختی قطع نشود و در برخی موارد درختان و سرشاخه ها از وسط سقف 

این واحدها رد شده اند. 
این کلبه ها مجهز به آشپزخانه ، دوش آب گرم ، گاز و سایر امکانات اقامتی 
هستند و سرویس بهداشتی نیز در خارج از واحدها تعبیه شده. برای احداث 
این کلبه ها در سال گذشــته ، حدود 60 تا 100 میلیون از واحدهای یک 

طبقه تا واحدهای دوبلکس ، هزینه شده است.
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کرونا زورش به همه می رسد.... 

روز خبرنگار نزدیک اســت و امســال خبری از تکاپوی خبرنگاران مثل 
سالهای گذشته نیســت. کرونا که میهمان جهان شد ، خیلی از تکاپوها 
رنگ باخت و آدمها دغدغه هایشان را فقط در یک جمله خالصه کردند. 

تالش برای زنده ماندن! 
شاید بپرسید این ماجرا چه ربطی به بزرگداشت ایام و مناسبتهای رسمی 

کشور دارد؟!
اما من می گویم دارد!

 تا وقتی که نام گذاری روزهای سال با هدف بهره برداری صنفی و یا به رخ 
کشیدن القاب دهان پرکن تعریف شود ، هیچ رسمی در روزگار از مرسوم 

بودن خود منتفع نمی گردد. 
و کرونا رسم جدیدی شد که در بدعت همه نام گذاریها دست برد و قوانین 

بازی را به نفع خودش تمام کرد! 
این ویروس تنها فرصت رسمی باقی مانده ، برای تجلیل از خبرنگاران را 
هم از آنها گرفت. خبرنگارانی که به دیده شــدن بسیاری از وقایع کمک 
کردند و نام بسیاری از اقشــار و اصناف جامعه را در این روزهای کرونایی 
برجسته کردند ، امروز در بدترین شرایط انتشار خبر ، خلع سالح شده اند! 
بنا بر اعالم اداره کل فرهنگ و ارشاد اســالمی ، مازندران با بیش از 5۸2 
رسانه ) اعم از نشریات ، خبرگزاری ها و پایگاه های خبری(  دومین رتبه ی 

رسانه ای کشور را به لحاظ کمی به خود اختصاص داده است.
اما باید دید به لحاظ کیفی نیز در همین جایگاه قرار دارد یا نه ؟

سوالی که پاسخ آن را ، فعالین این عرصه مدتهاست می دانند ، اما روش 
مطمئنی برای تغییر آن نمی یابند!

شاید در این زمینه دیدگاه های مختلفی وجود داشته باشد و شاید مجال 
پرداختن به آنها در این چند سطر میسر نباشد. اما قدر مسلم روز خبرنگار 
بهانه خوبی است ، برای نشستن پای گفتگوی فعالین این عرصه و بررسی 
تابوهای موجود؛ تابوهایی که سالهاست ، رسانه مازندران را رنج می دهد و 
خبرنگاران را از موهبت خوب دیدن و خوب دیده شدن محروم کرده است.

در دنیای مجازی امروز ، پیش زمینه های روانشناختی و تربیتی در گرایش 
یا پس زدن رسانه های مکتوب در جامعه ، نقش انکار ناپذیری دارد.  رسانه 
هایی که تا دیروز در دکه های روزنامه فروشــی تنه به تنه هم می زدند و 
چشمهای مشــتاق مجله خوانها و روزنامه خوانهای حرفه ای را به رقص 
درمی آوردند ، امروز فقط روی میز اداره های متبوع دیده می شــوند و یا 
سر از اتاقهای برگشتی در مراکز توزیع درمی آورند که اگر همینگونه پیش 

برود در آینده ای نزدیک به دفترچه خاطرات روزگار خواهند پیوست.

فضای مجازی نیاز مردم در هزاره سوم  

اشکان جهان آرای روزنامه نگار و خبرنگار فعال مازندرانی در رابطه با این 
جهش تکنولوژی به ماهنامه تکرار گفت: فضای مجازی یک اتفاق متمایز 
در عرصه رسانه نیست بلکه یک تحول ساختاری است که به دلیل تغییر 
سبک زندگی مردم و نیاز  آنها نســبت به خالصه خوانی و سرعت باالی 
زندگی ، در هزاره سوم به وقوع پیوسته است. این اتفاق ، ذائقه مخاطبان 
رسانه را تغییر داده است. مردم دیگر فقط به دنبال عناصر شش گانه خبر 
نیســتند. آنها انتظار دارند با توجه به تعدد اخبار ، عمق و محتوای اخبار 

درج شده را نیز درک کنند.
 این ژورنالیست جوان اما با ســابقه که کار با رسانه های متعدد استان از 
جمله همشــهری مازندران ، خبرگزاری ایرنا و ســایتهای مختلف را در 
کارنامه رسانه ای خود دارد و با رسانه های دیداری و شنیداری چون رادیو 
و تلوزیون نیز همکاری داشته است ، انتشارات اخبار غلط و شایعات را از 
آسیبهای جدی فضای مجازی می داند و می گوید: فضای مجازی ، مرز 
میان رسانه  دیروز و رسانه امروز است. خبرنگارانی که نتوانند خود را با ابزار 
نوین ارتباط جمعی تطبیق دهند و از شبکه های مجازی استفاده درست 

و بهینه کنند ، از حوزه تولید و توزیع فراگیر عقب می مانند. 
وی در ادامه تاکید کرد: در رسانه امروز صرف تولید محتوا ، شرط موفقیت 
و پویایی آن رسانه نیست. یک نشریه ممکن است ، تمام صفحاتش حاوی 
مطالب تولیدی جذاب و خواندنی باشد. اما اگر نتواند از شبکه های مجازی 
استفاده درست کند یا توزیع مناسب داشته باشد و مخاطبان خود را هدف 
گذاری کند ، شانس دیده شدن ندارد. این موضوع در رسانه های آنالین 

هم صدق می کند. 
البته عوامل دیگری هم در موفقیت یک رسانه موثر است. از جمله داشتن 
ارتباطات بیشتر و نفوذ در نهادهای قدرت جامعه یا داشتن شرایط خوب 

اقتصادی!
ما رسانه های بسیاری در مازندران داریم که در واقع هیچ مخاطبی ندارند. 
صاحبان این رسانه ها ، چندین رسانه ، تلویزیون و کانال  را در کنار هم نگه 

دارند. اما خروجی مناسبی برای جامعه ندارند. 
این رسانه ها توانسته اند به لطف ارتباطات قوی که دارند ، اسم و رسمی 
برای خود فراهم نمایند. این افراد عمال یک بازاریاب هســتند و فقط به 
منافع مالی و اجتماعی خود فکر می کنند که کمکی به ارتقاء رسانه های 

استان نیست. 

خبرنگار ایرنا، از ایجاد شکاف نسلی رسانه ای می گوید و می افزاید: نسل 
گذشته ایده های مشــخصی مبتنی بر علوم روزنامه نگاری داشت که به 
دلیل اســتفاده کمتر از رســانه های جمعی و فضای مجازی کمتر دیده 
می شوند و محصوالت ارزشمندشــان در گوشه ای خاک می خورد. این 
درحالیست که نسل جدید رسانه ای علی رغم دلیل دانش کمتر، با استفاده 
از ارتباطات بهتر و ابزارهای نوین اطالع رسانی ، مسیر را به اشتباه می رود 
و دائما در حال آزمون و خطاست. در این بین ، هر دو نسل رسانه ای ضرر 
می کنند و دانش رسانه ای دیروز به نسلهای بعدی انتقل نمی یابد. نسل 
قدیم خودشان را به روز نکرده اند و نسل امروز نیز خود را بی نیاز از آموزش 

و تجربه پیشکسوتان می دانند. 
جهان آرای ادامه داد: اصول روزنامه نگاری کالســیک ، الفبای روزنامه 
نگاری مدرن است. همه خبرنگاران باید از یک آیین نگارش و رسم الخط 
مشخص و تایید شده تبعیت کنند. مثل الفبای موسیقی.... درست است 
که روزانه هزاران قطعه جدید در موسیقی جهان ساخته می شود اما همه 

این قطعات از هفت نت اولیه موسیقی استفاده می کنند. 
اصول ابتدایی روزنامه نگاری هم همین طور اســت و سرجای خود باقی 
است به انضمام اینکه اصول و قواعد جدیدی در حوزه های ارتباطی ، انتشار 

، توزیع و نوع نگارش البته بسته به نوع رسانه به آنها اضافه شده است. 
وی همچنین یادآور شد: خبرنگاری امروز صرفا نوشتن نیست. خبرنگاری 
که با گرافیک و با قواعد ابتدایی صدا ، کار تصویر و ویدئو آشــنا نباشد و 
نتواند از یک سوژه ، چندین قالب خبری رو ترسیم کند ، خیلی از دوران 

خود عقب است. 
یک خبرنگار خوب باید با ذائقه مخاطبان آشــنا باشــد و برای خواندن و 

دیدن وقت بگذارد. 
این فعال رسانه ای ، دانش و مهارت ، امکانات و ابزار و محیط و شرایط را 

مهترین مولفه های دیده شدن یک خبرنگار دانست و تصریح کرد:
هنرمندان ما برای دیده شدن از شهرستان به پایتخت مهاجرت می کنند 

و این موضوع در مورد خبرنگاران هم صدق می کند. 
مهمترین دلیل این واقعیت ، داشــتن امکانات بیشتر و رسانه های قویتر 

برای کار کردن است.
این نگاه برتری جویانه حتی در میان مرکز نشــینان نسبت به شهرهای 
مختلف یک استان هم دیده می شــود و همچنین شهرنشینان نسبت به 

روستاییان!
این مسئله یک ریشه تاریخی و اجتماعی دارد و از نگاه یک جامعه کوچکتر

 نسبت به جامعه بزرگتر نشات 
می گیرد که خــود این جامعه 
کوچک هم به شــیوع آن دامن 

می زند!
درصورتیکه ســطح بسیاری از 
خبرنگاران پایتخت بسیار پایین 
تر از خبرنگاران شهرستان است 
و خبرنگاران شهرســتانی باید 
از اعتمــاد به نفس بیشــتری 
برخوردار باشند. به نظر من در 
عصری که توییتر ، اینستاگرام و 
سایر شبکه های مجازی وجود 
دارند ، خیلی این ماجرا واقعی 
نیست. اگر خبرنگاری به صورت 
حرفه ای عمــل کند و با بینش 
کافــی در یک شهرســتان کار 
کند ، می تواند بر روزنامه های 
سراســری هم تاثیر بگذارد. ما 
در عصر رسانه های محلی کار 
می کنیم و رسانه های ملی هم 
خوراک خود را از رســانه های 
محلی مــی گیرنــد و این یک 
فرصت خوب برای دیده شدن 
خبرنگاران شهرستانی است. به 
شرط آنکه نگاه متفاوت داشته 
باشند.  به روز باشــند و آشنا با 
قالبهای تولید ، توزیع و انتشار! 
خبرنگاران شهرســتان با یک 
جامعه ناشناخته مواجه اند که 

خبرنگاران پایتخت از داشتن 
آن محروم اند. این می تواند به یک فرصت تبدیل شــود تا یک خبرنگار 
شهرستانی از دل یک زندگی بومی ، ســوژه هایی را دربیاورد که دیگران 

نمی بینند. 

رسانه ها رکن چهارم دموکراسی نیستند!

هومن حکیمی از دیگر خبرنگاران فعال مازندران است که به گفته خودش 
روزنامه خواندن را از کودکی و از کیهان بچه ها آغاز نموده است. 

او از عالقه وافرش به حرفه روزنامه نگاری مــی گوید و از انصراف خود از 
رشته های مختلف دانشگاهی برای روی آوردن به روزنامه نگاری حرفه 

ای...
حکیمی مدتی با همشــهری جوان در تهران همکاری می نماید و بعدها 

کارش را با مجله ارمون در مازندران ادامه می دهد. 
این طنز نویس مازندرانی امروز مدیر تحریریه روزنامه خبر شمال و دبیر 

سرویس فرهنگی روزنامه سراسری جمله است.
حکیمی در رابطه با جایگاه رســانه های مازندران در کشــور به ماهنامه 
سراسری تکرار می گوید: رســانه های مازندران به لحاظ کمی از جایگاه 
خوبی در کشور برخوردارند. اما به لحاظ کیفی و محتوایی و در مسیر انجام 

رسالت واقعی خود ، خیلی موفق عمل نکرده اند. 
بســیاری از همکاران رســانه ای ما دغدغه ی کار دارند. امــا به خاطر 
محدودیتهایی که دارند ، مجبورند ، تن به کارهایی بدهند که به آنها دیکته 

می شود ، ولی مورد قبولشان نیست. 
مثل درج رپرتاژها ، آگهی ها و .... 

اینکه می گویند رسانه ها رکن چهارم دموکراسی در جامعه هستند ، یک 
شعار بی هویت است که در بزنگاههایی متل روز خبرنگار بسیار استفاده 

می شود ولی آنگونه که باید به جایگاه خبرنگاران توجه نمی شود. 
رسانه مثل خیلی از بخشــهای فرهنگی و هنری در کشــور ما نتوانسته 

ادامه در صفحه ی 15

مهتاب مظفری سوادکوهیگزارش ویژه تکرار به مناسبت روز خبرنگار



15

کارکرد خوبی داشته باشــد یا با ایجاد جذابیتهای الزم مردم را با گیشه 
های فروش روزنامه آشــتی دهد. ما حتی یک نشریه در مازندران نداریم 
که مردم برای خریدن آن پول بدهند. توزیع نشریات منحصر به اداره ها ، 

مدیران و کارمندان آنهاست. 
در حالیکه در دهه هفتاد 
نمونه های بسیار خوبی 
وجود داشــت که مردم 
منتظر چاپ و انتشــار 
آنها بودند. تا چند سال 
پیش روزنامه همشهری 
جــوان ، چلچــراغ ، 
مجالت سینمایی و .... را 
داشتیم که  مردم تشنه 
خواندنشــان بودند. اما 
امروز به خاطر مســائل 
اقتصــادی ، هزینه های 
چاپ ، حق بیمــه و ... یا 
تعطیل شــدند یا تغییر 

رویکرد دادند. 
این ژورنالیســت جوان 
مازندرانــی تاکید نمود: 
من قبــول نــدارم که 
گسترش فضای مجازی 
به رســانه های مکتوب 
آســیب زده است. بلکه 
ایــن اولویتهــای مردم 
اســت که تغییر کرده. 
مــردم امــروز خیلــی 
نسبت به مطالعه کتاب ، 
نشریات و .... عالقه نشان 

نمی دهند و این موضوع  عالوه بر همه گیر شدن فضای مجازی ، کمک می 
کند که رسانه های مکتوب به سمت آگهی و رپرتاژ حرکت کنند. 

هومن حکیمی افزود: همه خبرنگاران عضوی از جامعه اند که مثل سایر 
آحاد جامعه درگیر نیازهای اولیه زندگی خود هستند. 

اگر بپذیریم که قشر متوسط جامعه هســتیم که البته با توجه به شرایط 
اقتصادی امروز و برداشتیهای خبرنگاران از حرفه روزنامه نگاری پذیرفتن 
این موضوع قدری مشکل اســت ، تنها یک راه برای حرفه ای کار کردن 
باقی می ماند. مطالعه زیاد ، تمرین نوشــتن ، کتاب خواندن ، فیلم دیدن 

و تماشای  تئاتر و ... !
یک خبرنگار واقعی باید در دل جامعه باشد ، با تاکسی به این طرف و آن 

طرف برود و از نزدیک مشکالت مردم را رصد کند. 
متاسفانه خبرنگاران به دلیل مشکالت اقتصادی و معیشتی قادر به حضور 
در همه صحنه ها نیستند و نمی توانند برای ارتقاء کیفیت کار خود وقت 
بگذارند. مردم هم از محصوالت آنها استقبال نمی کنند و مدیران هم به 
این مقوله بی توجه اند. در نتیجه رسانه ای که کپی می کند با رسانه ای 
که به صورت حرفه ای کار می کند از نگاه مدیران خیلی فرق نمی کنند و 
بدین ترتیب خبرنگاران واقعی انگیزه خود را برای بهتر کارکردن از دست 

می دهند. 
وی خاطرنشان کرد: بسیاری از خبرنگاران استان یا اینکاره نیستند و از 
بد حادثه وارد این شغل شده اند ، یا توانمندی الزم را دارند ، اما به خاطر 

شرایط حاضر قادر به کار حرفه ای نیستند! 
حتی حضور مدیران عالقه مند هم کمکــی به بهبود این وضع نمی کند. 
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی مازندران از چهره های عالقه مند استان 
در حوزه رسانه و فرهنگ و هنر است اما این عالقه به تنهایی کاری از پیش 
نمی برد. چون ایشان هم حمایت نمی شود. استاندار هم حمایت نمی شود 
، فرماندار هم حمایت نمی شود و این چرخه معیوب همچنان ادامه دارد. 
از طرفی دیگر خانــه مطبوعات مازندران به وظایف خود درســت عمل 
نمی کند. در نتیجه رســانه های بی کیفیت به کار خود ادامه می دهند و 

خبرنگاران روز به روز بی انگیزه تر می شوند. 

حکیمی که بیشترین مهارتش در حوزه طنزنویسی است در این رابطه به 
تکرار می گوید: بخش عمده ای از کار طنز نویسی به روحیات خودم برمی 
گردد. البته من خیلی آدم شــوخ و طنازی نیستم. اما معتقدم زبان طنز ، 

زبان بسیار گویایی برای بیان حقایق جامعه است. 
اگر بخواهیم طنز را در رســانه های مازندران رواج دهیــم ، باید تعداد 
طنز نویسان استان افزایش یابد. در حالیکه تعداد طنزنویسان استان به 

انگشتان یک دست هم نمی رســد.  اگرچه من در دو دوره ، جایزه بخش 
طنز نویسی استان را کسب کرده ام. اما این رقابت به دلیل نبودن رقبای 

حرفه ای ، خیلی تنگاتنگ نبوده است. 
البته من معتقد نیســتم طنز به تنهایی می تواند به جذابیت یک رسانه 

کمک کند. طنز شــاخه ای از حرفه روزنامه نگاری است که باید در همه 
رسانه های استان باشد. اینکه در مازندران بخش طنز وجود ندارد از ضعف 

آنهاست و ما این بخش را به صورت حرفه ای در استان نداریم.
 ما حتی در زمینــه کاریکاتور هم با 
کمبود کاریکاتوریســت مواجه ایم. 
طنز ، هنری است که می تواند حقایق 
جامعــه را که نمی تــوان به صورت 
جدی بیان کرد به صورت شــوخی 
با مخاطبان در میان بگذارد. البته با 

رعایت قواعد و خط قرمزها. 
ما طنز نویســی را به صورت جدی 
از هفته نامه تمشــک و با طنز »تیغ 
تمشک« در مازندران آغاز کردیم که 

مخاطبان خوبی هم داشت. 
اینــکار بــا موافقت ســردبیری در 
روزنامه خبر شــمال نیز ادامه پیدا 
کرد و ما توانستیم با تولید 15 شماره 
به صورت کامال رنگی گامهای خوبی 
در این مســیر برداریم اما متاسفانه 
ستون طنز همیشــه باعث دلخوری 
برخی مدیــران می شــد. در نتیجه 
تالشــهای مقطعی ما در این زمینه 
به نتیجه نرســید و اثرگذاری الزم را 

در بر نداشت.

کرونا ، کار خبرنگاری راسخت 
تر کرده است

کلثوم فالحی دیگــر خبرنگار  فعال 
مازندرانــی ، از مشــکالت بانــوان 

خبرنگار در این حرفه می گوید. 
او که سالها با رسانه های متعدد محلی و خبرگزاریهایی مثل فارس و ایرنا 
همکاری داشــته ، در این رابطه به نشــریه تکرار گفت: خبرنگاری امروز 
دیگر مانند گذشته نیست و شاید از مشکالت گذشته هم خبری نباشد. 
اما مسائل دیگری مطرح شده که کار خبرنگاران را سخت تر کرده است. 
در گذشته تعدادی معینی از افراد به عنوان خبرنگار شناخته می شدند و 

به این کار مشغول بودند. 
خبر، مصاحبه و گزارش و در مجموع تولید محتوا را به شکل سنتی انجام 

می دادند و منتشر می کردند. 
اما امروز به دلیل گسترش شبکه های اجتماعی و پیام  رسان های مختلف 
، این موضوع شــکل دیگری به خود گرفته که شیوع کرونا در 6 ماه اخیر 
این تغییر را دو چندان کرده اســت. دیگر کمتر به مالقات های حضوری 

دعوت می شویم. 
همه ارتباطها به شکل تلفنی، نوشتاری و یا فایلهای صوتی برقرار می شود 

که مهمترین فایده آن صرفه جویی در وقت است.
وی در خصوص مشکالت بانوان خبرنگار در زمان تهیه خبرافزود: 

یکی از مهمترین مشــکالت بانوان خبرنگار ، شــلوغی های اطراف یک 
مسئول است ، آنقدر آدم جمع می شود که بانوان به سختی می توانند خود 
را به فرد مورد نظر برسانند. خوشبختانه شبکه های اجتماعی این مشکل 

را از میان برداشته اند و در مدت زمان کوتاهی، ما را به نتیجه می رسانند.
اما از سوی دیگر، تعدد صفحات در شبکه های اجتماعی که اغلب از سوی 
غیر خبرنگاران، مدیریت می شود مشــکالتی زیادی را برای خبرنگاران 
واقعی به وجود آورده است. اغلب این صفحه ها در شبکه های اجتماعی و 
پیام رسان ها، اخبار فیک منتشر می کنند و یا به تیترهای زرد می پردازند. 
افرادی که دغدغه خبر و اطالع رسانی را ندارند ، پشت یک موبایل یا لب 
تاپ نشسته اند و مطالبی را از این ســو و آن سو، کپی و منتشر می کنند. 
بدون آن که از صحت و ســقم موضوع آگاه باشــند. پایین بودن ســواد 
رسانه ای در این افراد ، آنها را با مشــکالت جدی مواجه می کند که یک 

خبرنگار واقعی درگیر آنها نمی شود. 
این بانوی خبرنگار با رد نظریه تفکیک جنسیتی در مشاغل مختلف ، این 

فضا را کامال اختیاری می داند و می گوید: 
معتقد به تفکیک جنسیتی و بررسی مشکالت بانوان خبرنگار در زمینه 
کاری خود نیستم. چرا که افراد در انتخاب شغل خود ، مختارند و کسی به 
اجبار آنها را راهی فعالیت در حوزه کاری خبرنگاری نمی کند. اما در اختیار 
قرار دادن فضای برابر کاری برای بانوان و آقایان ، می تواند موجب رشد و 

ارتقاء شغلی در میان بانوان خبرنگار شود. 
گاهی دیده شــده از ورود خانم هــای خبرنگار به یک نشســت یا برنامه 
جلوگیری به عمل آمده ، اما آقایان خبرنگار به راحتی توانسته اند به این 
نشست ها ورود پیدا کنند. این شــرایط  نابرابرعادالنه نیست و باید برای 

جلوگیری از این رفتارها ، تمهیداتی اندیشیده شود. 

در مجموع فضای کاری باید برای بانوان و آقایان برابر باشد و افراد  خاص 
، به مانعی برای فعالیت دیگران تبدیل نشوند.
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»دکتر مهــدی رازجویان« معــاون هماهنگی امــور عمرانی 
اســتاندار مازندران در مورد آخرین مســائل عمرانی استان 
مازندران گفــت: با اتحاد و همدلی که بین تمامی مســئولین 
اســتان مازندران وجود دارد ، اتفاقات خوبی در حوزه عمرانی 
در حال شکل گیری اســت. وی در گفتگو با »تکرار« به نقش 
مســئولین دســتگاه های اجرائی به خصوص دســتگاه های 
خدمات رســان جهت ایجاد آرامش برای مردم اشــاره کرد و 
افزود: مردم چیزی جز خدمت رســانی صادقانه از مسئولین و 
مدیران انتظار ندارند لذا همه باید تالش کنیم تا خواسته های 

مردم تحقق یابد.

حفظ امنیــت جانی و برقراری آســایش مردم در 
جاده های مازندران 

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران گفت: جانمایی 
دوربرگردان های استان باید به بهترین شکل مهندسی انجام 

شود تا شاهد کاهش تصادفات جاده ای باشیم.
مهدی رازجویان با تاکید بر اینکه توسعه متوازن باید در اجرای 
پروژه های ترافیکی دیده شود، اظهار داشت: استانداردسازی 
پل های عابر پیاده جهت افزایش استفاده مردم از آنها و کاهش 
آمار تصادفات ضروری است. شهرداری ها و اداره کل راهداری 
و حمل ونقل جــاده ای در بحث احداث پل هــای عابر پیاده و 

استانداردسازی آنها ، اولویت بندی کنند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران تصریح کرد: 
وظیفه شهرداری ها و اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای 
، حفظ امنیت جانی مردم و برقراری آســایش آنها در جاده ها 

است.
رازجویان با اشاره به گردشگر پذیر بودن استان مازندران، اظهار 
داشــت: بخش عمده ترافیک های ایجاد شــده در جاده های 
مازندران به دلیل حضور مســافرین و گردشــگران است لذا 
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای می بایست نسبت به 
بهسازی و ایمنی جاده ها و مسیرهایی که متولی گری آنها را بر 

عهده دارد ، اقدام کند.

شــهرداران بحث ضدعفونی کردن معابر را به جد 
دنبال کنند 

معاون عمرانی اســتاندار مازندران گفــت: در این برهه زمانی 
که شیوع کرونا دوباره شدت گرفته، شهرداری ها و دهیاری ها 
اقدامات بهداشــتی در شــهرها و روســتاهای مازنــدران را 
انجــام دهند. تا به امروز شــهرداری های مازنــدران در بحث 
ضدعفونی کردن و شستشــوی معابر به خوبــی عمل کردند و 

می بایست این مهم ادامه یابد.
وی با تاکید بر رعایت پروتکل های بهداشتی در وسایل حمل 
و نقل عمومی ، اظهار داشــت: شــهرداران بر روند اجرای این 

پروتکل نظارت بیشتری داشته باشند.
رازجویــان با مهم شــمردن رعایــت حقوق شــهروندی در 
شــهرداری ها ، افزود: در ایــن برهه زمانی کــه مالقات های 
حضوری کمتر شــده، شــهرداران از طریق تماس های تلفنی 

پیگیر حل مشکالت مردم باشند.
معاون عمرانی استاندار مازندران همچنین گفت: به دلیل شدت 
گرفتن شیوع ویروس کرونا در مازندران، شهرداری ها، روزانه 
ضدعفونی کردن اماکن عمومی را انجام دهند. شهرداری ها از 
 طریق اقدامات فرهنگی و اطالع رســانی در سطح شهر ، بحث

ماســک زدن و رعایت فاصله گذاری اجتماعی توسط مردم را 
نهادینه کنند.

اجرای پروژه ها توسط شهرداران، باید موجب جلب 
رضایت مردم شود 

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران گفت: اجرای 
پروژه های عمرانی از سوی شهرداری ها باعث ایجاد امید در بین 
شهروندان و همچنین افزایش اعتماد آنها به مجموعه مدیریت 

شهری می شود.
 مهدی رازجویان با تاکید بــر اینکه جهت رفع محرومیت ها به

 

تعامل حداکثری مدیران شهرســتان ها با نمایندگان مجلس  
نیاز است، افزود: تمام پروژه های عمرانی باید پیوست فرهنگی، 

 اجتماعی و اقتصادی داشته باشند.  
وی با بیان اینکه اجرای پروژه ها باید موجب جلب رضایت مردم 
شود، اظهار داشت: پروژه ها باید باعث ایجاد آرامش و آسایش 
مردم شــود زیرا نبض مدیریت شــهری در اختیار شهرداران 
است.  رازجویان در ادامه تصریح کرد: سیمای ورودی شهرهای 
مازندران باید اصالح شود و مناظری در شان مردم این استان 

ایجاد شود.

جدی تر دنبال کردن مباحث بازآفرینی  شــهری 
توسط شهرداران 

معاون هماهنگی امــور عمرانی اســتانداری مازندران گفت: 
شــهرداران مازندران مباحث بازآفرینی  شــهری را جدی تر 

دنبال کنند.
مهدی رازجویان افزود: بازآفرینی شــهری یک پتانسل برای 
توسعه است زیرا دولت با این موضوع، تسهیالت مناسبی را ارائه 
می دهد. نظام مهندسی و دســتگاه های دولتی نگاه ویژه ای به 

مناطق تحت پوشش بازآفرینی شهری داشته باشند.
رازجویان تصریح کرد: با توجه به مشکالت اقتصادی و تحریم ها 
، شــهرداری ها جهت جلب رضایــت مردم بایــد از امکانات 

بازآفرینی شهری به بهترین نحو استفاده کنند.
معاون اســتاندار مازندران افزود: مدیریت شــهری باید بحث 
ساخت وسازها و توسعه شهر را ساماندهی کند. بانک مسکن در 
ارائه تسهیالت بانکی ضمن در نظر گرفتن سند مالکیت ، روند 

خدمات رسانی را تسریع بخشد.

لزوم توسعه زیرساخت های فرهنگی در شهرستان 
های غرب استان

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران گفت: با توجه 
به حضور گسترده گردشــگران در غرب استان مازندران ، این 
شهرستان ها باید در مباحث مختلف مورد توجه دستگاه های 

اجرایی قرار بگیرند.
مهدی رازجویــان، کالردشــت را یکــی از شهرســتانهای 
گردشگرپذیر شمال کشور دانست و افزود: شهرستان کالردشت 
باید به جایگاه واقعی خود برسد تا خدمات مطلوب تری به مردم 

و مسافرین ارائه دهد.
وی با بیان اینکه با توجه به اقدامات توسعه ای و مثبت اخیری 
که در کالردشــت صورت گرفتــه، امیدواریم شــاهد حضور 
 سرمایه گذاران بیشتری در این شهرستان باشیم ، تصریح کرد: 

وی افزود: جهت جلوگیری از مهاجرت روســتائیان به شهر ، 
می بایست خدمات مناسبی به روســتاییان ارائه داد و رضایت 

آنها را جلب کرد.

ضرورت توجه به گردشگری دریایی

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران گفت: استفاده 
از ظرفیت ســواحل مازندران در راستای توسعه استان یکی از 

برنامه های در دستور کار است.
مهدی رازجویان به پیگیری های اســتاندار جهت اخذ مجوز 
اسکله های گردشگری اشــاره کرد و افزود: احداث اسکله های 

گردشگری باعث رونق اقتصادی در استان می شود.
وی با تاکیــد بر راه اندازی و توســعه گردشــگری دریایی در 
مازندران، اظهار داشــت: حضور سرمایه گذاران توانمند بخش 
خصوصی در راستای استفاده از ظرفیت دریا و سواحل ضروری 
اســت. با برنامه ریزی بهتر می توان از بنادر اســتان به صورت 

بهتری استفاده نمود.
وی با اشاره به ضرورت آزادسازی سواحل در استان مازندران، 
اظهار داشــت: انتظار می رود صدور مجوز احداث اسکله های 
تفریحی برای تمام شهرستان های ساحلی مازندران انجام شود.
وی ادامه داد: در حال حاضر از دریا تنها فقط صید ماهیان انجام

 می شود در صورتیکه گردشگری دریایی می تواند باعث توسعه 
و رونق اقتصادی در استان خواهد شد.

استفاده از ظرفیت بسیج ســازندگی جهت اتمام 
پروژه های روستائی

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران اظهار داشت: 
خدمات رســانی به نقاط محروم باید با سرعت بیشتری انجام 

شود تا رضایت مردم در این مناطق جلب شود.
وی با تاکید بر رعایت اصول مهندســی در اجــرای پروژه ها و 
استفاده از تمام ظرفیت ها جهت توســعه روستاها در استان ، 
افزود: در بحث اتمام پروژه های عمرانــی ، می توان از ظرفیت 
بسیج ســازندگی نیز اســتفاده کرد.  رازجویان افزود: بسیج 
ســازندگی ظرفیت بســیار خوبی دارد که می توان از آن در 

راستای اتمام پروژه های روستائی بهره برد.

عزم جدی برای جلوگیری از ســاخت و سازهای 
غیرمجاز در استان 

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران گفت: از بین 
رفتن زمین های کشاورزی و در پی آن ســاختن خانه و ویال ، 

منافعی برای استان نخواهد داشت.
مهدی رازجویان اظهار داشت: شهرداری ها و جهاد کشاورزی با 
ساخت و ساز غیرمجاز به جد برخورد کنند و حق ندارند در این 
مورد کوتاهی کنند. عزم جدی برای حفظ اراضی کشاورزی و 
جلوگیری از ساخت و ســاز غیرمجاز در استان وجود دارد لذا 

همه ی دستگاه ها باید همراه شوند.
معاون استاندار مازندران اظهار داشت: تغییر رویه در برخورد 
با متخلفین جهت مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز ضروری 
است. با استفاده از نیروی قهریه باید با متخلفین برخورد جدی 
شود تا دست سودجویان و عوامل تغییر کاربری های غیرمجاز 

کوتاه شود.
رازجویان تصریح کرد: حفظ زمین های کشــاورزی اســتان 

مازندران در راستای امنیت غذایی کشور ضرورت دارد.
معاون هماهنگی امور عمرانی اســتاندار مازنــدران با تاکید 
بر اینکه جذب نیرو در شــهرداری ها باعــث افزایش بار مالی 
آنها می شــود، ادامه داد: طــرح جامع و طــرح تفصیلی فقط 
تراکم فروشی نیست لذا شهردارانی که برای درآمدزایی به ماده 
100 دل می بندند ، جز شهرداران ضعیف محسوب می شوند. 
عملکرد ما در حوزه جلوگیری و برخورد با ســاخت و سازهای 
غیرمجاز باید به شکلی باشد که مورد نقد آیندگان قرار نگیریم.

مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز و برخورد جدی با متخلفین 
در شهرستان کالردشت ادامه یابد.

معاون اســتاندار مازندران بر تســریع اتمام عملیات اجرایی 
احداث ســاختمان جدید فرمانداری کالردشت تاکید کرد و 
اظهار  داشت: این ساختمان ۸0 درصد پیشرفت فیزیکی داشته 
و نیاز اســت اداره کل راه و شهرســازی اقدامات اساسی برای 
اتمام هر چه زودتر آن انجام دهد. حوزه راهســازی شهرستان 
کالردشت نیاز به مدیریت بهتری دارد تا راه های این شهرستان 
بهسازی و توسعه یابد.  معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار 
مازندران با اشــاره بر اهمیــت احداث مجتمــع فرهنگی در 
شهرستان کالردشت ، گفت: میزان سرانه ی فرهنگی و تفریحی 
این شهرســتان با احداث مجتمع فرهنگی، افزایش و به سطح 

قابل قبولی خواهد رسید.
رازجویان با تاکیــد بر اینکــه زیرســاخت های فرهنگی در 
شهرستان کالردشت به عنوان یکی از مقاصد اصلی گردشگران 
باید توســعه یابد، افزود: توسعه زیرســاخت های فرهنگی در 
نهایت موجب ایجاد آرامش و آسایش بیشتری برای مردم این 

شهرستانمی شود.
معاون اســتاندار مازندران تصریح کرد: شهرستان های غرب 
استان مازندران در ایام اخر هفته دارای جمعیت چند برابری 
می شوند لذا این شهرســتان ها جهت توسعه زیرساخت ها نیاز 
به اعتبارات ملی بیشــتری دارد. حضور گردشگران را باید به 
عنوان یک پتانسل اقتصادی دید و با یک نگاه و برنامه بلندمدت 
می توان از این پتانسیل برای توسعه بیشتر کالردشت و افزایش 

رونق اقتصادی مردم آنجا استفاده کرد.

توجه ویژه و فوری دستگاه های اجرایی به مناطق 
محروم 

معاون هماهنگی امور عمرانی اســتاندار مازندران گفت: تمام 
دستگاه های اجرایی باید به مناطق محروم و دوردست استان 

توجه و نگاه ویژه ای داشته باشند.
مهدی رازجویان  حل مشکالت راه های دسترسی به روستاهای

 دورافتاده را یکی از اولویت های اصلی اســتان دانست و ادامه 
داد: اجرای طرح هادی با حفظ بافت روستایی می تواند موجب 
توسعه آن مناطق شود و انتظار می رود بنیاد مسکن نسبت به 
اجرای طرح هادی در روستاهای دوردست و محروم اقدام کند.

معاون اســتاندار مازنــدران با تاکیــد بر اجــرای طرح های 
گردشگری در روستاهای دورافتاده اســتان ، افزود: شایسته 
نیست روستاهای مازندران از حداقل امکانات محروم باشند لذا 

دستگاه های اجرایی در راستای توسعه روستاها همگام شوند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران تاکید کرد:

حفظ امنیت جانی و برقراری آسایش مردم در جاده های مازندران/ اجرای پروژه ها توسط شهرداران، باید موجب جلب رضایت مردم شود / عزم جدی 

برای جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در استان  


