اداره کل امور روستایی و شوراهای استانداری مازندران

فتح خرمشهر
فتح خاك
نيست ،فتح
ارزشهاي
اسالمي است

فتوحات ما در
ميادين جنگ
از جمله آزادي
خرمشهر با تقوي
امكان پذير شد

تردیدی ندارم
که میتوانیم
امیدهای بیشتری
در زمینه
شکوفایی داشته
باشیم.

شماره  - 38اردیبهشت 1394

رسول اکرم (ص):

دو چیز را خداوند در
این جهان کیفر
می دهد  :تجاوز(به
حقوق دیگران) ،و
ناسپاسی به پدر و مادر.

استاندارمازندران در همايش شوراهاي استان درنوشهر:

آببندان روستای سید محله ساری

فضای استان فضای خدمت ،
کاروتالش است فرصت خدمت
را قدر بدانيم

اگربرای اتمام سدهای نیمه تمام و مهار آب های سطحی تالش بیشتری صورت می گرفت  ،امروز بسیاری از
اراضی کشاورزی مازندران با خشکسالی مواجه نمی شد و مشکل اشتغال در استان نداشتیم.
مهندس نبیان معاون استاندارمازندران :

هرخدمتی که به
جامعه ارائه میگردد
درواقع بخشی از
بدهی مسئوالن به
مردم است
مهندس اسفندیاری معاون امور
سرمایه گذاری و اشتغال دفتر روستایی

گردشگری روستایی
واثرات آن درتوسعه
این مناطق

*هرگز نباید فراموش کرد که گردشگری
روستایی زنجیره ای ازفعالیتهای اقتصادی
وخدماتی را بوجود می آورد وصرفا
مرحله ای ساده ازفعالیتهای اقتصادی نیست.
*گردشگری روستایی به سرعت در
اقتصاد روستایی رشد کرده و مکمل
فعالیتهای کشاورزی شده است.

مدیرکل امورروستایی وشوراهای
استانداری مازندران خبرداد:

آغازآموزش اعضای
شوراهای اسالمی
روستاهای استان
مازندران
مهندس اصغریان رستمی معاون امور
دهیاری ها و شوراهای دفتر روستایی

شیوه نامه راه اندازی
واستقرارنهاد دهیاری
درروستاهای کشور
بخشداران قبل از صدور حکم وبه
منظور رعایت قانون گزینش وآیین
نامه های اجرایی آن،موظفندضمن
تسریع درانجام امر،حداکثر ظرف
مدت یک هفته فرد منتخب راجهت
تایید وتطبیق شرایط با شرایط احراز
سمت سمت دهیار وطی مراحل
گزینش به دفتر امور روستایی
وشوراهای استانداری ،معرفی نمایند.

مهندس محمدی تاکامی
مدیرکل امورشهری وشورای های
استانداری:

شوراها باید
درمسائل استان
کالن نگر باشند

بمناسبت نهم اردیبهشت روزشوراهای اسالمی مدیرکل امورشهری وشوراهای استانداری
درهمایشی که به همین مناسبت درسالن اجتماعات نیروی دریایی نوشهربرگزارشد طی
سخنانی با تبریک روز شورا به اعضای شوراهای اسالمی شهروروستاهای مازندران
به خدمات اعضای این نهاد درسطح استان اشاره وگفت  :ازبرکت وجود شماگامهای
ارزشمندی درراه توسعه استان برداشته شده است واین خدمات میتواندگسترده ترووسیع
ترشود به شرط آن که درمسائل استان کلی نگرباشید وی گفت:جزیی نگری شورا را
ازپویایی ساقط میکند وآن را درحوزه تنگ جغرافیایی محدود می سازد.

