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تنکابن در گذر از 
سنت به مدرنیته 
9

12  صفحه    قیمت: 1000تومان

از اوبر تا آنتاکس
تاکسی های اینترنتی مدتی است که بعنوان پیشگام در عرصه ی حمل و نقل نوین، 

وارد ایران شده  است و با توجه به استقبال مصرف کنندگان توانسته جایگاه خود 
در ایران را پیدا کند. شرکت اوبر uber در سال 2009 در سانفرانسیسکو کالیفرنیا 
تاسیس شد. اوبر یک سرویس آنالین است که به کاربران این امکان را می دهد که 
از طریق اپلیکیشن سرویس مورد نظر خود را سفارش دهند.  این شرکت استارتاپی 

موفق شد؛ در ابتدا 200 هزار دالر سرمایه ی اولیه و این مبلغ...
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به  بهانه برگزاری مسابقه 
طراحی کشوری در تنکابن؛ 

سهم مدیران از نارضایتی اجتماعی

گزارشی از روند احداث مجتمع فرهنگی - هنری ساری
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کاندیدات�وری مدیران ش�هری در 
انتخاب�ات مجلس و حت�ی راه یابی به 
آن پدیده ای اس�ت ک�ه از آغاز نهاد 
ش�ورا در دهه هفتاد روی داده است، 
همین مسئله سبب شد تا نمایندگان 
مجل�س در ادوار مختل�ف درص�دد 
وضع قوانین جدید ازجمله استعفای 
زودهنگام برای اعضای ش�ورای شهر 
از نهاد شورا به منظور کاندیداتوری در 

انتخابات برآیند.
اگرچ��ه برخی مدی��ران ش��هری از نهاد ش��ورا و یا 
جایگاه ش��هرداری مس��تقیمًا ب��رای انتخابات مجلس 
کاندیدا شده اند اما در مواردی نیز بوده است که از زمان 
کاندیدات��وری یک ش��هردار یا عضو ش��ورا در انتخابات 
مجلس چندین س��ال گذش��ته به عنوان مثال در ساری 
علی اصغر یوسف نژاد سابقه شهرداری و محمد دامادی 
سابقه عضویت در شورای شهر را داشته اند که به مجلس 
شورای اس��المی راه یافته اند که در این میان دامادی به 

شکل پیوسته پس از نهاد شورا راهی مجلس شد.
در ای��ن س��طور نگاهی گ��ذار داریم ب��ر حوزه های 
انتخابی��ه ای از مازن��دران ک��ه ت��ا این لحظ��ه احتمال 
کاندیدات��وری برخی از مدیران ش��هری در این حوزه ها 

قوت گرفته ست.

ساری - میان دورود/
ش��اید در میان همه ش��وراهای اس��المی شهرهای 
مازندران ساری بیش��ترین کاندیدا انتخابات مجلس از 
میان اعضای شورای شهر را داشته است به نحوی که در 
انتخابات مجلس دهم از ش��هر س��اری کسانی که برای 
حضور درصحنه انتخابات مجلس از نهاد ش��ورا استعفا 

داده و نام نویسی کرده اند 3 نفر 
بوده اند. بر اساس سنت سنوات 
گذشته پیش بینی می شود در 
انتخابات مجل��س یازدهم نیز 
حدوداً 3 نفر از اعضای شورای 
پنجم نیز در انتخابات مجلس 
یازدهم حضور یابند که بر این 
تعداد باید اسامی اعضای سابق 
شورای شهر ساری را نیز افزود؛ 
ام��ا در س��اری بی��ش از آنکه 
کاندیدات��وری احتمالی برخی 
از اعضای ش��ورای شهر جلب توجه نماید گمانه زنی های 
نخب��گان از کاندیداتوری احتمالی ش��هرداری س��اری 
موردتوجه اس��ت، فردی ک��ه به نظر می رس��د فارغ از 
کاندیدا ش��دن یا نشدنش در انتخابات بخش اعظمی از 
جریان انتخابات مجلس یازدهم در مرکز اس��تان حول 

وی خواهد بود.

قائم شهر - سوادکوه/
در حوزه انتخابیه قائم ش��هر ک��ه پهناورترین حوزه 
انتخابیه استان است نیز یکی از شهرداران سابق جویبار 

گزینه جدی کاندیداتوری در انتخابات است.
وی که س��ابقه عضویت در ش��ورای این شهر را نیز 
داش��ته است در مقطعی فرماندار شهرستان جویبار نیز 
بوده است. نکته جالب توجه این که در طی ادوار مختلف 
انتخاب��ات مجلس در ح��وزه انتخابیه قائم ش��هر عمده 
نامزدها و نمایندگان در شهرستان های سوادکوه بوده اند 
و با حضور فردی از جویبار در انتخابات مجلس یازدهم 
که س��ابقه فعالیت در هر سه جایگاه شهرداری، شورا و 
فرمانداری را داشته اس��ت به نظر می رسد انتخابات در 

این حوزه انتخابیه رقابتی تر شود.

بــا  بــل/
در بابل نیز ش��هردار س��ابق و یک��ی از اعضای فعلی 
ش��ورای ش��هر بابل گزینه های جدی کاندیداتوری در 
انتخابات مجلس هس��تند. عضو فعلی شورای شهر بابل 
که پیش تر عضو شورای شهر گتاب بوده است در اولین 
حضور خ��ود در رقابت های انتخاباتی ش��هر بابل یعنی 
انتخابات ش��ورای پنجم توانس��ت رأی نخست را کسب 
کند. این در حالی اس��ت ک��ه انتخابات اخیر ش��ورای 
اصالح طلبان ش��هر بابل نیز برگزارش��ده است و طیف 
نزدی��ک به یک��ی از نمایندگان فعلی باب��ل در مجلس 

شورای اسالمی حائز اکثریت در این شورا می باشند.

نور - محمودآباد/
از ش��ورای ش��هر محمودآباد جدی ترین گزینه برای 
انتخابات مجلس یازدهم نیز یکی از اعضای ش��ورا است 
که پیش تر س��ابقه فرماندار این شهرستان را نیز داشته 
است. وی که مدیرکل یکی از دستگاه های اجرایی استان 
بوده است درصورتی که مجدداً به مدیرکلی این سازمان 
بازنگردد در شورا خواهد ماند تا موعد انتخابات مجلس 

فرابرسد.

آمــل/
در آمل که در آن طی ادوار گذش��ته یوس��فیان مال 
توانسته است یکه تاز انتخابات مجلس باشد نیز عضوی 
از اعضای ش��ورای شهر گزینه احتمالی کاندیداتوری در 
انتخابات مجلس یازدهم است او که پیش تر رئیس یکی 
از ادارات این شهرستان بوده است توانسته با قرارگیری 
در لیست موردحمایت اصالح طلبان به شورای شهر آمل 
راه یافته است. بااین وجود به نظر می رسد این برادر شهید 
در انتخابات مجلس یازدهم درصدد جلب حمایت جمنا 

و طیفی از اعتدال گرایان آمل برآید.

تنکابن – عباس آباد/
اگرچه به نظر نمی رس��د در ش��ورای پنج نفره شهر 
رامس��ر فردی کاندی��دای انتخابات مجلس ش��ود اما از 
شورای کتالم و سادات شهر عضو سه دوره شورای شهر 

کتالم نیم نگاهی به انتخابات مجلس یازدهم دارد.
او که در تنها ساعاتی پیش از شروع تبلیغات رسمی 
احراز صالحیت خود را دریافت نماید کرد توانس��ت به 

شورای شهر کتالم راه یابد.
در تنکابن نیز عضو سابق و فعلی شورای شهر تنکابن 
نی��ز فعالیت خود را با حضور ج��دی در مجامع مردمی 
و فعالی��ت مس��تمر در فضای مجازی آغاز کرده اس��ت 
اگرچه در انتخابات مجل��س دهم نیز عضوی از اعضای 
شورای تنکابن در این انتخابات کاندیدا شد که با اقبال 
چندانی مواجه نش��د به این همه به نظر می رسد یکی از 
اعضای فعلی شورای شهر تنکابن بی میل برای حضور در 

انتخابات مجلس یازدهم نباشد.

در آس��تانه دهه پنجم انقالب واژه نارضایتی اجتماعی 
در مقابل امید به آینده جلوه کرده است نارضایتی هایی که 
بعضا به شکل اعتراضات خیابانی نیز رخ می نماید، اگر سایر 
مسائل امنیتی و انگیزه های سیاسی را از این نارضایتی ها 
پیرای��ش کنیم و واقع بینانه به این معضل بنگریم و بدون 
حذف صورت مسئله به آن بپردازیم، حقیقت این است که 
نارضایتی و نوعی تشویش ذهنی در عموم شهروندان موج 
م��ی زد که فارغ از عوامل تکمیل کننده این پازل همچون 
مش��کالت اقتصادی، بی��کاری و ... باید به س��هم مدیران 

دستگاه های اجرایی توجه نمود.
شهروندانی که در کنار بروکراسی های اداری عریض و 
طویل در نبود دولت الکترونیک مجبورند به شکل مستمر 
به کارمندان ادارات مراجعه نمایند، کارمندانی که معموال 
در پش��ت میز کار خود حضور نداشته و مدیرانی که دائم 
در جلس��ه اند، نتیجه اینکه همچنان که ساعت کار مفید 
مدیران در ادارات دولتی کش��ور براساس آمارهای رسمی 

ح��دودا ۲۰ دقیقه اس��ت، مدت زمان 
مفید س��اعت ها معطلی شهروندان که 
لقب ارباب رج��وع به آنها لق لقه زبان 
ش��ده اس��ت نیز از چند دقیق��ه فراتر 

نمی رود.
به هم��ه این چالش ه��ای اداری و 
بروکراسی های فرسایشی، نوع مواجهه 
مدی��ران با ارب��اب رجوع که سراس��ر 
ب��ا یاس و ناامیدی همراه اس��ت را نیز 

بی افزایید.
حداق��ل انتظ��ار ارب��اب رج��وع از 
کارمندان ادارات و مدیران دستگاه های 
مرجع، ایجاد امید و انگیزه می باشد که 
آن هم در دستگاه های دولتی ما نایاب 
شده است. در مجموع اگر بخواهیم به 

سهم هریک از عوامل در نارضایتی های اجتماعی بپردازیم، 
بی شک مدیران دس��تگاه ها عمده ترین س��هامداران این 

معضل می باشند.
از حیث س��خت افزاری اس��تفاده از مدیران جوان و با 
انگی��زه و کارآمد و از حیث ن��رم افزازی آموزش مدیران و 
کارمندان دس��تگاه ها در مواجه با ارباب رجوع و همچنین 
استقرار دولت الکترونیک می تواند از شدت نارضایتی های 

اجتماعی بکاهد.
درحالی ک��ه مقام معظم رهبری ده��ه چهارم انقالب 
را دهه کارآمدی قلم��داد نموده اند اگر مدیرانی ناکارآمد، 
سس��ت و فرتوت برمناصب تکیه زنند و عالوه برآن اگر از 
حیث سالمت مالی نیز س��الم نبوده باشند و هر از گاهی 
شاهد اختالس برخی از آنان باشیم چه انتظاری از رضایت 
ش��هروندی خواهد رفت و چه سرنوشتی برای زندگی فرد 

فرد جوان امروز و آینده کشور می توان متصور بود؟
امید به آینده و ایجاد انگیزه و عزم راسخ در نسل جوان 
موّلد کش��ور قطعا در هزار توی بروکراس��ی های اداری، و 
ش��تاب کند مدیران  هرگز جوانه نخواهد زد و بدتر از آن 
اختالس ها و عدم سالمت مالی سم مهلک بر نشاط کاری 
جامعه خواهد بود و بی ش��ک ثم��ره ای جز نارضایتی های 
اجتماع��ی و احس��اس عقب ماندگ��ی در زندگی نخواهد 

داشت.
رانت ها و روابط ناس��الم اداری، ع��دم توزیع عادالنه و 
دسترس��ی به اطالعات و حمایت های اداری و مالی قطعا 
س��بب ش��کاف طبقاتی و مانع توزیع عدال��ت در جامعه 

خواهد شد.
ش��هروندی را تص��ور کنید پس از تهی��ه همه مدارک 
مورد نیاز برای انجام یک کار اداری پس از طی س��اعت ها 
ترافیک ش��هری ب��ه اداره ای در شهرس��تان و یا اداره کلی 
رجوع می کند و پس از آن متوجه می شود مسئول مربوطه 
در مرخص��ی اس��ت. هفته بع��د رجوع 
می کند و این بار با مسئله ای دیگر مواجه 
می ش��ود. این تجربه روزانه برای کارهای 
کوچک اداری را در مقیاس سرمایه گذار 
و کارآفرینی که بخواهد کسب و کاری را 
راه اندازی نماید چند ده و حتی چند صد 
 برابر بزرگ نمایی کنید چراکه براس��اس 
شاخص آس��انی انجام کس��ب و کار که 
توس��ط بانک جهانی ایجاد ش��ده است 
جایگاه ایران در س��هولت ایجاد کس��ب 
و کار از می��ان ۱۹۰ کش��ور رتب��ه ۱۲۴ 

می باشد.
براس��تی برای اینچنین جامعه ای چه 
آین��ده ای را می توان متص��ور بود، قطعا 
این س��طور در صدد ایج��اد ناامیدی در 
شهروندان نمی باش��د بلکه تنها احساس تجربی هر روزه 
مراجعین به دس��تگاه ها و دوایر دولت��ی را مکتوب نموده 
است. انتظار می رود اس��تاندار مازندران به عنوان نماینده 
عالی دولت در استان با مسائل اینگونه همزیستی ننماید 

و چاره ای اساسی و اورژانسی برای این مهم اتخاذ نماید.
انتخاب مدیران ج��وان، با انگیزه، کارآمد و متخصص، 
آم��وزش کارمن��دان ادارات در مواجه��ه با ارب��اب رجوع 
در کنار نظارت برحس��ن انجام کاره��ا و ارتقا بهره وری و 
س��اعات کار مفید کارمندان همزمان تس��ریع در استقرار 
دولت الکرونیک که می تواند نقش عمده ای در کاهش آمد 
و ش��د درون ش��هری و رجوع به ادارت داش��ته باشد و به 
انجام کارهای اداری مردم سرعت بخشد، اگر جز این باشد 
علت نارضایتی های اجتماعی را نباید در فضاهای دیگری 

جستجو کرد.

یادداشت مدیرمسئول/   رحمت عزیزی

کاندیداتوری مدیران شهری در انتخابات مجلس یازدهم
گذری بر انتخابات مجلس یازدهم

گذری بر انتخابات مجلس یازدهم

؟

در مجموع اگر 
بخواهیم به سهم 
هریک از عوامل 
در نارضایتی های 

اجتماعی بپردازیم 
بی شک مدیران 

دستگاه ها عمده ترین 
سهامداران این 
معضل می باشند.

مجتمعی برای نسل سوم!

با گفتارهایی از:

 امضاء فروشی در
نظام مهندسی

پرونده ویژه موسیقی

نقش هنر موسیقی در 
توسعه پایدار مازندران

غالمرضا رمضانی پورعضو هیات علمی 
دانشگاه مطرح کرد؛

همراه با گفت وگو های اختصاصی: 

علیرضا کالنتری؛

مسئوالن دغدغه هنر  
و  موسیقی ندارند

محمدمهدی ناطق از معضالت موسیقی 
استان مازندران گفت؛

لزوم ایجاد هویت 
برای هنرمندان بومی

غفلت از زبان، پوشش و 
موسیقی بومی مازندران 

امیر ارسالن مهدوی فعال حوزه 
تئاتر و موسیقی؛

نیم فصلپرونده ویـژه/

نصرالله دریابیگی/

علی صابری/

احسان واعظ  جاللی/

دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران

رئیس شورای اصولگرایان مازندران

فعال سیاسی اصالح طلب
é  صفحه2عضو شورای هماهنگی اصالح طلبان آمل

 کاندیداتوری مدیران شهری
 در انتخابات مجلس یازدهم

 سه دهه ناتوانی مازندران در
 مکانیزه کردن کشاورزی

 بابک مومنی عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور استان
 و پژوهشگر حوزه ی کشاورزی در گفت وگو با موثق؛
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بیشترنمایندهها
دچارروزمرگیاند

پایگاه خب�ری مازند مجلس به عنوان 
رس�انه تخصص�ی در ح�وزه مجل�س 
شورای اسالمی در نظر دارد به بررسی 
عملک�رد دو س�ال نخس�ت نماین�دگان 

مازندران در مجلس دهم بپردازد.
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نص�راهلل دریابیگی چهارمین فعال سیاس�ی اس�تان 
مازن�دران اس�ت ک�ه در گفت وگ�و با موثق به بررس�ی 
عملکرد نماینده های مازندران در مجلس شورای اسالمی 
پرداخته اس�ت. وی دبیر اجرایی خان�ه کارگر مازندران 

است. گفت وگوی ما با این فعال سیاسی را بخوانید:

ë زمان بازنشستگی برخی مدیران فرا رسیده است
نصراهلل دریابیگی با اشاره به معضالتی )تورم، رکود، اشتغال 
و بحث عدالت اجتماعی( که کش��ور با آن ها دست و پنجه نرم 
می کند، گفت: الزم است نماینده های مجلس از تولید و اشتغال 

به خصوص اشتغال قشر جوان حمایت کنند. 
وی، افزود: در بحث قانون هدفمندی یارانه ها، قبل از اینکه 
به بحث پرداخت یارانه پرداخته ش��ود باید بحث اشتغال جدی 
گرفته می ش��د. نمایندگان در این راستا کم کاری کردند. البته 

در کل مشکل اشتغال در کشور وجود دارد. 
دبی��ر اجرایی خانه کارگ��ر مازندران، تصریح ک��رد: یکی از 
مس��ائلی که نمایندگان مجل��س باید به آن توج��ه کنند این 
اس��ت که نقش نظارتی خود را به خوبی ایفا کنند تا به فرموده 
امام )ره( نگذاریدانقالب به دس��ت نا اهالن و نا محرمان بیافتد. 
بنابراین باید تالش نمایندگان مجلس بر این باش��د که بهترین 
مدیران، فرمانداران ش��هرها روی کار باشند نه کسانی که حتی 

توان جمع کردن زندگی خود را ندارند.
دریابیگ��ی ادامه داد: ما در اس��تان اف��رادی داریم که زمان 
بازنشستگی آن ها می باشد و باید کنار بروند تا نیرو های جوان، 

تحصی��ل کرده، متم��دن، متخصص و با اعتق��اد به ارزش های 
جمهوری اس��المی و همچنین اعتقاد به کار و عدالت به میدان 
بیایند نه کس��انی که با پارتی و رابطه وارد کاری ش��ده باشند. 
نماین��ده ی مجلس نباید به این فکر کند ک��ه من باند خود را 

سرکار بیاورم و دیگری باند خود را.

ë قانون گذاری در جهت رفع معضل اشتغال
وی، با اشاره به عدم حق قانونی نمایندگان مجلس به دخالت 
در ع��زل و نصب ها، عن��وان کرد: حق و نصب ها وظیفه وزارت 
کشور اس��ت و نمایندگان می توانند نظرات مشورتی خود را به 
مقام��ات تصمیم گیرنده ارائه دهند ولی نمی توانند نظر خود را 
تحمیل کنند و کار را به تهدید بکشانند که اگر فالنی نیاید من 

وزیر را استیضاح می کنم. 
دبی��ر اجرایی خانه کارگر مازندران، ب��ا بیان اینکه امروز در 
مازندران افرادی در س��ن بازنشس��تگی هس��تند ک��ه به جای 
بازنشستگی ورزش و عبادت همچنان در قدرت هستند، گفت: 
ام��روز مهم ترین وظیف��ه نمایندگان قانونگذاری با اش��راف به 

وضعیت معیشتی مردم و معضل اشتغال است.
دریابیگ��ی، تصویب قانون درمان رای��گان کارگران را الزامی 
دانست و افزود: در بهبوحه بررسی بودجه سال 97 با نمایندگان 
مجل��س رایزنی های��ی داش��تیم. تع��دادی از بند ه��ای بودجه 
مخصوص به س��ازمان تامین اجتماعی و بیمه ش��دگان به ضرر 
کارگران و بازنشس��تگان بود که از نمایندگان مجلس اس��تان 
خواستیم به این بند ها رای منفی دهند. خوشبختانه اکثر آن ها 

مساعدت کردند اما یک نفر از این عزیزان ساز مخالف می زند 
یا پاس��خ تماس ما را نمی دهد، ظاهرا به منافع وزارت بهداشت 
فکر می کند. فعال نه اما در زمان مناس��ب نام نماینده مورد نظر 

را رسانه ای خواهم کرد.

ë نمایندگان نقش نظارتی خود را ایفا کنند
وی ب��ا تاکی��د مج��دد بر موض��وع معیش��ت کارگ��ران و 
بازنشس��تگان مطرح کرد: دغدغه ی امروز ما دغدغه ی معیشت 
و اشتغال مردم است. عدالت در طبقه ی کارگر را در ویترین ها 
مشاهده می کنیم. بنده و تشکیالت کارگران و بازنشستگان هیچ 
بدهکاری نسبت به نمایندگان مجلس نداریم در عین حال این 
نمایندگان مجلس هستند که به تشکیالت کارگران بدهکارند.

دبی��ر اجرایی خانه کارگر مازندران، در پایان افزود: امیدوارم 
ش��اهد تقس��یم عادالنه ی ثروت در استان باش��یم. نمایندگان 
مجلس حتما با مشورت پیش بروند، و همچنین نقش نظارتی 
و مش��ورتی خود را به خوبی ایفا کنند. دخالت در امور اجرایی 
ممنوع و خیانت به ملت است. قانون هم تاکید بر نظارت دارد.

علی صابری تیلک�ی از فعاالن برجس�ته ی اصولگرا 
در اس�تان اس�ت. او کارمند رسمی س�ازمان آموزش و 
پ�رورش و عضو هیئ�ت علمی آموزش�کده امام محمد 
باقر ) ع ( س�اری اس�ت. صابری هم اکنون دبیر جامعه 
اس�المی مهندسین استان و دبیر شورای مرکزی جبهه 
اصولگرای�ی مازن�دران اس�ت. ای�ن فعال سیاس�ی در 
دهمین دوره ی انتخابات مجلس شورای اسالمی رئیس 
جبهه متحد اصولگرایان مازندران بوده اس�ت. وی یک 
اصولگ�رای صریح اللهجه و تمام عیار بوده که انتش�ار 
صحبت هایش همواره رسانه ها را با چالش مواجه می کند. 
صابری در جدیدترین مصاحبه ی خود با خبرنگار موثق 
هم صحبت ش�ده و ن�کات جالبی در خص�وص عملکرد 
نمایندگان مجلس بیان کرده اس�ت. شما را به مطالعه ی 

این گفت و گو دعوت می کنیم:

ë نمایندگان وکیل الدوله اند
علی صابری، دبیر شورای مرکزی جبهه اصولگرایی مازندران، 
با بیان این موضوع که نمایندگان استان مازندران وکیل دولت 
هس��تند، گفت: سوال من از شما این اس��ت، کدام ناحیه را به 
معنای واقع��ی در کار نمایندگی فع��ال می بینید؟ نمایندگان 
نتوانس��ته اند رضایت جامعه را جل��ب کنند. آن ها همچنین در 
بررس��ی مش��کالت جامعه و انتقال این مشکالت به دولت نیز 
نات��وان بوده اند. نمایندگان ما بیش��تر وکیل دولت هس��تند تا 
وکیل و نماینده ی مردم. برای اینکه دولت ناراحت نش��ود هیچ 
عکس العمل��ی در قبال برخی از اقدامات دولت از خود نش��ان 

نمی دهند. در حقیقت نمایندگان مازندران فقط رای ها را جذب 
کردن��د و پس از انتخابات کاری به کار مردم ندارند. متاس��فانه 

بیان این مسائل باعث ایجاد ناامیدی در جامعه خواهد شد.
وی ادامه داد: در خبرها عملکرد نمایندگان گیالن را بررسی 
می کردم. این استان نمایندگان بسیار فعالی دارد و شما می بینید 
که اعضای دولت را برای ارائه توضیحات به اس��تان خویش فرا 
می خوانند. حتی ش��هر های کوچکی مانند رودس��ر و املش در 
پیگیری امور ش��هر های خود به نس��بت نماین��دگان مازندران 
عملکرد بهتری داشتند. برای مثال آقای جبار کوچکی نژاد که 
از دوستان بنده نیز هستند، توانست معاون اول رئیس جمهور را 
برای عذرخواهی به استان گیالن بکشاند. متاسفانه نمایندگان 
اس��تان مازندران هیچکدام چنین فعالیتی از خود نشان ندادند 
و نتوانستند انتظارات را برآورده کنند. سوال مهم این است که 
نمایندگان در دوسال گذشته کدام یک از معضالت و مشکالت 

استان و حوزه های انتخابیه ی خود را پیگیری کردند؟

ë کار مثبتی برای کشاورزی استان صورت نگرفته است
دبیر جامعه اس��المی مهندسین استان با اشاره به مشکالت 
کش��اورزی در استان مازندران و عدم پیگیری این مشکالت از 
سوی نمایندگان، عنوان کرد: نماینده ی استان ما در کمیسیون 
کش��اورزی عضویت دارد. از ایش��ان می پرس��م چه کار مثبتی 
برای بهبود وضع کش��اورزی در اس��تان انجام دادند؟ متاسفانه 
نمایندگان پس از ورود به مجلس در زد و بند ها وارد می شوند و 
مسائل و دغدغه های مردم را فراموش می کنند. کار های روتین 

خ��ود را انجام می دهند. همانند کارمندی که س��رکار می رود. 
نماین��دگان مجلس نتوانس��تند هیچکدام از اعض��ای دولت را 
برای پاسخگویی به علت این اوضاع آشفته به استان بیاورند در 
صورتی که این کار توسط نمایندگان استان هایی مانند گیالن 
صورت گرفت. صابری افزود: نماین��دگان رای مردم را گرفتند 
و م��ردم را فراموش کردند. مش��کالت مردم را به دولت منتقل 
نمی کنند. آن ها  برای دولت وکالت می کنند. وکیل الدوله شدن 
درست نیست و متاسفانه نمایندگان استان ما اینگونه اند. برخی 
نمایندگان که برای دوره های دوم و س��وم نیز انتخاب شده اند 

عملکرد قابل قبولی از خود نشان نداده اند.

ë چگونگی اداره ی کشور برای نمایندگان اهمیتی ندارد
این فعال سیاس��ی اصولگرا در پایان با اش��اره مسائلی چون 
واردات برن��ج و حمایت از باغداران مازندرانی، گفت: در موضوع 
واردات برنج هیچ گونه عزم جدی برای حل این مس��ئله وجود 
ندارد. پارس��ال بهانه ی یخ زدن مرکبات را داش��تند اما امسال 
اینگونه نبود و با س��وء مدیریت نماین��دگان و عدم توانایی در 
تنظیم بازار، هم اکنون ش��رایط سختی برای باغداران به وجود 

آمده است. 
حت��ی پ��ول س��م کش��اورزان در نمی آید. در این ش��رایط 
نمایندگان ما در کمیسیون کشاورزی چه کرده اند؟ این موضوع 
نش��ان می دهد روش کار دولت و چگونگی اداره ی کشور برای 
نمایندگان اهمیتی ندارد. اگر نمایندگان مجلس نسبت به این 

موضوع حساس باشند، دولت عملکرد خود را اصالح می کند.

احسان واعظ  جاللی از جوانان سیاسی و فعال اصالح 
طلب آمل و  عضو شورای هماهنگی اصالح طلبان و حزب 
اتحاد و ملت این شهرس�تان اس�ت. نظ�ر وی را درباره 

نمایندگان و عزل و نصب مدیران با هم می خوانیم:

ë انتخاب مسئولین آمل با دخالت یوسفیان مال
واعظ جاللی در آغاز گفت و گو با اشاره به ایجاد مجموعه ای 
از مدیران، توسط نماینده ی حوزه انتخابیه آمل، گفت: یوسفیان 
تمام س��رمایه ی اداری خود را در شهرس��تان اختصاص داده و 
یک مجموعه ای از مدیران را به وجود آورده اس��ت. مسئولین 
شهرس��تان آمل همگی از کابینه ی آقای یوسفیان مال هستند 
ک��ه از ش��اخص ترین آن ها می توان ب��ه فرمان��دار و مجموعه 
بخش��داری های شهرستان آمل اش��اره کرد. تمامی این افراد با 

نظر آقای یوسفیان مال انتخاب شدند.
وی اف��زود: برای پیگیری این موضوع به اس��تاندار هم نامه 
نوش��ته ایم و تذک��ر داده ایم.  چرا که دول��ت باید در این قضیه 
استقالل خود را حفظ کند. عضو شورای هماهنگی اصالح طلبان 
آمل، با طرح موضوع همکاری وزارت کشور با نماینده ی آمل در 
عزل و نصب مدیران، مطرح کرد: شش سال از عمر دولت تدبیر 
و امید می گذرد و شهرس��تان آم��ل تاکنون ۷ فرماندار به خود 
دیده است که این موضوع در کشور کم سابقه می باشد. پس از 
کش وقوس های فراوان در نهایت آقای یوس��فیان نظر خودشان 
را اعمال کردند و فردی را که می خواس��تند با همکاری وزارت 

کشور به عنوان فرماندار منصوب کردند.

ë جایگاه نظارتی نمایندگان
این فعال سیاس��ی اصالح طلب، با اش��اره به شان و جایگاه 
نماین��ده مجلس اظهار کرد: ظاهراآقای یوس��فیان مال نماینده 
را ب��رای انتصاب مدی��ران، صاحب نظ��ر می دان��د. البته این 
موضوع محدود به یوس��فیان مال نیست و بقیه نماینده ها مثل 
نماینده های قائمش��هر نیز این در ع��زل و نصب برخی مدیران 
دخالت هایی انجام می دهند. دولت باید استقاللش را حفظ کند. 
ما از اس��تاندار خواستیم در این قضیه به جد از استقالل دولت 

دفاع کنند.
واعظ جاللی افزود: مردم��ی که به آقای روحانی رای دادند 
منتظر تحوالت بودند. نماینده مجلس جایگاه خودش را دارد و 
دولت هم جایگاه خودش را دارد. انتظار جامعه این بود ایش��ان 
در جای��گاه دفاع از حقوق ملت کارنامه ی مش��خص و لیس��ت 
دقیقی از عملکرد کمیس��یون تدوین آیین نامه داخلی مجلس 
وس��تاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ارائه دهد. نظیر کار ایشان را 
صادقی نماینده تهران دارد که لیستی از مفاسد اقتصادی را افشا 
کرد. توقع از ایش��ان به عنوان نماینده ی مجلس و عضو س��تاد 
مبارزه با مفاس��د اقتصادی این است که نام آن هایی که حقوق 

ملت را پایمال کردند، افشا کند. 

ë وعده هایی که عملی نشدند
عضو شورای هماهنگی اصالح طلبان آمل، در ادامه با اشاره 
ب��ه وعده های انتخاباتی یوس��فیان مال و همچنین برخی پروژه 

های عمرانی در این شهرستان عنوان کرد: چند پروژه ی ملی در 
شهرستان آمل داشتیم. پروژه ی جاده هراز نیز پیشرفت فیزیکی 
خوبی داش��ت. باقی مسائلی که ایش��ان در دوران انتخابات به 
مردم وعده دادند، همانند مترو، فرودگاه و منطقه آزاد هیچکدام 
عملی نشده است. ایشان می گویند در سال 97 ردیف بودجه ای 
خاص برای این پروژه ها معین شده است. این در حالی است که 
به عقیده ی من با توجه به محدودیت های مالی که دولت دارد، 

بعید به نظر می رسد این پروژه ها اجرایی شوند.
واعظ جالل��ی ادامه داد: یوس��فیان مال آن چن��ان که باید در 
قالب مجمع نمایندگان به پیگی��ری کار ها نمی پردازد و اکثرا 
به صورت مس��تقل پیگیری می کند. ایشان معموال در جلسات 
مجمع شرکت نمی کند مگر اینکه موضوع خاصی وجود داشته 
باش��د. همانند جلسه ی چند ماه گذشته که به موضوع انتخاب 

استاندار مربوط می شد. 
وی در پای��ان گفت: افرادی که ب��ه آقای روحانی رای دادند 
جایگاه سیاس��ی مشخصی دارند. وقتی 160هزار رای به ایشان 
داده ش��د، یعنی مردم مس��یر تغیی��ر و تحول  را خواس��تارند. 
متاس��فانه در شهرستان آمل با تدلیس وزارت کشور نه تنها رو 
به جلو نرفتیم بلکه وزارت کشور، شخصی را به عنوان فرماندار 
منصوب کرد که در دول��ت آقای احمدی نژاد با پیگیری آقای 
یوسفیان مال نتوانست به س��مت فرمانداری برسد، ولی اکنون 
در دولت آقای روحانی این حکم برای ایش��ان صادر ش��د. این 
حرف ها به معنای س��هم خواهی نیس��ت. ما اکنون هیچ کانال 

ارتباطی با دولت نداریم. بحث پیشبرد اهداف دولت است. 

دخالت در
 امور اجرایی 
ممنوع و 
خیانت به 
ملت است

 نمایندگان
  بعد از
  انتخابات
  م�ردم را 
 فراموش
 کردند

 نماینده ی
  آمل در 
عزل و نصب 
 مدیران 
دخالت می کند

 دبیر اجرایی خانه کارگر
 مازندران در گفت وگو با موثق:

دبیر شورای مرکزی جبهه اصولگرایی 
مازندران، در گفت وگو با موثق

احسان واعظ  جاللی عضو شورای 
هماهنگی اصالح طلبان آمل در 
گفت و گو با موثق؛

تصویب قانون درمان رایگان کارگران الزامی اس��ت در این باره در بهبوحه بررس��ی 
بودجه س��ال 97 با نمایندگان مجلس رایزنی هایی داشتیم. تعدادی از بند های بودجه 
مخصوص به سازمان تامین اجتماعی و بیمه شدگان به ضرر کارگران و بازنشستگان بود 
که از نمایندگان مجلس استان خواستیم به این بند ها رای منفی دهند. خوشبختانه اکثر 

آن ها مساعدت کردند.

سازمان همیاری خانه دوم شهرداری ها

سیاس�ت
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بررسی عملکرد سلزمان همیاری و شهرداری های مازندران

سازمان همیاری خانه دوم شهرداری ها
سازمان همیاری شهرداری های استان مازندران، با دارا بودن 
بالغ بر ۵۸ شهرداری به عنوان سهامداران اصلی، در دولت تدبیر 
و امی��د همواره تالش نموده با بهره گیری از نیروهای متخصص 
و کوش��ا در جهت رش��د روزافزون و تحق��ق برنامه ها و وظایف 
ش��هرداری ها گام های اس��تواری بردارد.  این سازمان کوشیده 
است با تأمین بسیاری از پیش نیازها و ابزارها و افزایش دانش و 
آگاه��ی، بر چگونگی بهره گیری از ظرفیت ها و مدیریت صحیح 
امکانات دست یابد تا با ایجاد بستری مناسب در راستای توسعه 
پایدار و تجلی ش��عارهای مبتنی بر »اقتصاد مقاومتی« منش��أ 
ثمرات پایدار باشد. یکی از علل مهم توفیقات سازمان همیاری 
ش��هرداری ها، افزایش اعتماد ش��هرداران به س��ازمان همیاری 
اس��ت که این مهم، یکی از مناس��ب ترین و کوتاه ترین راه های 
دسترس��ی به اهداف آتی و متعالی س��ازمان اس��ت.  به گونه ای 
که بسیاری از ش��هرداری ها این سازمان را خانه ی دوم خویش 
می دانند تا بتوانند در س��ایه تعام��الت دو جانبه در زمینه ارائه 
خدمات مش��اوره ای، پیمان��کاری و عمرانی بخصوص در زمینه 
اعم��ال ماده ۱۹، به اهداف مدنظر دس��ت یابند. گزارش حاضر 

به بررسی عملکرد سازمان همیاری و شهرداری ها از 
زمان انتصاب جواد واحدی در آبان سال 94 تا زمان 

حاضر میپردازد.

فعالیت های اقتصادی، گردشگری و... سازمان
ورود به بخش های مختلفی نظیر »تهیه تجهیزات 
ش��هرداری ها از شرکت های داخلی، خرید تجهیزات 
آتش نشانی، پس��ماند، نصب دوربین های مدار بسته 
ش��هری و پایش تصویری، خرید و پخش قیر، ورود 
ب��ه حوزه ه��ای مختلف نف��ت و گاز، و بهره گیری از 
توانمندی های شرکت های دانش بنیان، از مهم ترین 
فعالیت های این سازمان در دستیابی به راه های تازه 
در جهت رونق بخش��ی به چهره اقتصادی س��ازمان 
اس��ت. همچنین، توافق با بندر امیرآباد و اخذ مجوز 
ایجاد س��یلو در ح��وزه غالت و گن��دم، اخذ مجوز 
ایجاد مجتمع ش��ن و ماسه از ش��رق تا غرب استان 
در ح��وزه صنعت و معدن و ایجاد مؤسس��ه  فناوری 
اطالعات همیار در راستای ارائه خدمات رایانه ای به 
شهرداری های استان، بخش دیگری از فعالیت های 

این سازمان در حوزه صادرات و واردات است.
البته س��ازمان همیاری ش��هرداری های استان، 

به خدمات ذکر ش��ده بس��نده نک��رده و با ورود ب��ه حوزه های 
حمل و نقل و گردش��گری، نش��ان داد در دس��تیابی به اهداف 
موردنظ��ر جدی اس��ت از این رو چندی پیش کلنگ س��اخت 
یک مجتمع گردش��گری، تفریحی و توریستی ۱۱۰ واحده در 
شهرس��تان فریدونکنار به زمین زده ش��د که قرار است طی دو 
س��ال، این مجمع به مرحله بهره برداری برس��د.  خوش��بختانه 
با تمهیدات اندیش��یده شده و بازگش��ت بخش درآمدی صدور 
پروانه های س��اختمانی )که مهمترین منبع درآمدی است( به 
چرخه اقتصادی س��ازمان، می توان به ادامه راه امیدوارتر بود و 
به تحقق فعالیت های اخیر این سازمان همچون انعقاد چندین 
تفاهم نامه اقتصادی و آموزش��ی، امضای قراردادهای س��اخت و 
مشارکت، اندیشیدن جهت ارائه تمهیدات مناسب برای زدودن 
چهره اس��تان از زباله و همکاری در زمینه اجرای چندین طرح 

شهرداری امیدوار بود. 

اجرای پروژه سامانه هوشمند پایش تصویری در مازندران
یک��ی از مهم تری��ن همکاری ه��ای مثب��ت س��ازمان نصب 

دوربین های مدار بس��ته ترافیکی ش��هری و پایش تصویری در 
سطح اس��تان اس��ت که در ادامه ی این گزارش می خواهیم به 
آن بپردازیم.  س��ازمان همیاری شهرداری های استان مازندران 
بر اس��اس دستورالعمل ش��ورای امنیت ملی و ابالغ استانداری 
مازندران، مس��ئول اصلی نصب دوربین های مدار بس��ته پایش 

تصویری در استان است.
جواد واحدی مدیرعامل س��ازمان همیاری ش��هرداری های 
اس��تان مازندران درباره چند و چون اجرای این طرح بیان کرد: 
»یک��ی از وظایف ذات��ی ما بر طبق اساس��نامه، ارائه خدمات و 
پشتیبانی از ش��هرداری های عضو به عنوان سهامداران سازمان 
اس��ت که در حال حاضر اجرای پروژه س��امانه های هوش��مند 
نظارت و پایش تصویری پروژه ای ترافیکی در س��طح شهرهای 
اس��تان به عنوان یکی از مهم ترین اولویت های شهری در صدر 
برنامه های س��ازمان ب��ه عنوان مجری طرح قرار گرفته اس��ت. 
طرحی که ضمن ایجاد امنیت و آرامش برای شهروندان، موجب 
نظم و انضباط در مدیریت شهری و حمل و نقل می گردد و به 
نوعی ترویج فرهنگ سازی جهت استفاده ی درست از امکانات و 
رعایت قوانین و مقررات محسوب می شود که پیگیری و اجرای 

این طرح با کلیه شهرداری های هدف انجام شده است.
 در همین راس��تا تاکنون تیمی از کارشناس��ان این سازمان 
به منظور تسریع در فرآیند کار، جهت تشریح و توجیه اهمیت 
موضوع و همچنین ارائه و امضاء قرارداد به ۴۰ شهرداری از ۴۱ 
شهرداری هدف س��طح استان عزیمت نموده و ضرورت اجرای 
پروژه سامانه هوشمند نظارت و پایش تصویری را ارائه نموده اند 
که از این تعداد با ۲۷ ش��هرداری از ۴۱ شهرداری هدف سطح 
استان قرارداد منعقد و جهت اجرا به شهرداری ها ابالغ گردیده 
است. وی ادامه داد: از میان شهرداری های هدف سازمان در این 

زمینه، اجرای پروژه در ۱۱ ش��هرداری شامل شهرهای ساری، 
آمل، ایزدش��هر، محمودآباد، س��رخرود، نکا، نوشهر، پل سفید، 
هچیرود، رامس��ر و بابلسر تا پایان س��ال ۱۳۹۶ خاتمه یافته و 
به بهره برداری خواهد رس��ید و مابقی شهرها نیز تا پایان سال 
۱۳۹۷ مجهز به س��امانه هوش��مند نظ��ارت و پایش تصویری 
خواهند شد. نحوه اجرای این طرح در شهرهای مختلف با توجه 

به اهمیت آن شهر متفاوت خواهد بود.
 مث��اًل بهره برداری پروژه پایش تصویری محمودآباد با توجه 
محی��ط ترافیکی این ش��هر ب��ه دلیل تردد باالی مس��افرین و 
گردش��گرپذیر بودن، ۱۴ دوربین مدار بس��ته پایش تصویری با 
هزینه ای بالغ بر 6 میلیارد ریال در ۱۴ نقطه حساس و کلیدی 
ش��هر نصب شده که می توان به بسیاری از مشکالت ترافیکی و 

امنیتی این شهر فائق آمد. 
سیستم دوربین های نصب ش��ده فعلی به صورت چرخشی 
۱۸۰ درج��ه و رادیوئی می باش��د ک��ه در آین��ده ای نزدیک به 
سیستم فیبر نوری مجهز خواهند شد و احقاق این امر عالوه بر 
افزایش س��رعت در ثبت تصاویر، ارتقاء چشمگیر کیفیت را نیز 

به دنبال خواهد داشت. 
واحدی به لزوم اجرای بهنگام و صحیح این طرح در س��طح 
اس��تان تأکید و تصریح کرد: امید اس��ت به زودی شاهد اجرای 
کامل این پروژه ها و به دنبال آن ایجاد امنیت، آرامش و انضباط 
بیشتر در کلیه شهرستان های استان باشیم که از همین تریبون 

آمادگی کامل خود را در این راستا اعالم می نمائیم.

سرانجام مابقی پروژه های در دست اجرای سازمان
 مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری های استان مازندران، 
درباره مابقی پروژه های در دست اجرای این سازمان، اظهار کرد: 
خوشبختانه مشکالت مالی ما رو به افول نهاده و به زودی شاهد 
تقویت و پویایی این سازمان و در پی آن ارائه خدمات و امکانات 

شایسته تر به شهرداری های استان خواهیم بود.
 به عنوان مثال ما با در اختیار گرفتن معادن چهارگانه استان 
پایلوت اصلی بهره برداری از این معادن هستیم و در این زمینه 
از تمامی توان خویش برای تأمین منابع مالی و اقتصادی استان 
بهره گیری خواهیم کرد یا اجرای پروژه ثبت تخلفات راهنمائی 
و رانندگی )در راس��تای اج��رای ماده ۲۳ جرائ��م راهنمایی و 
رانندگی( قراردادی با یک شرکت معتبر به امضاء خواهد رسید 
ک��ه با اج��رای آن، عالوه برایجاد امنیت مضاع��ف در جاده ها و 
خیابان های س��طح استان، تقویت مالی ش��هرداری ها را نیز در 
پی خواهد داش��ت که  به زودی اطالع رس��انی مبسوطی انجام 

خواهد شد.

حرف آخر...
با توج��ه به آن چه بیان ش��د همکاری مس��ئولین ذی ربط 
به خصوص آقای استاندار و معاون عمرانی  وی، همچنین نقش 
ش��هرداری های اس��تان، در تحقق اهداف و برنامه های سازمان 
همیاری ش��هرداری های مازندران انکارناپذیر، سازنده و اساسی 
اس��ت که امیدواریم در ادامه راه با ت��داوم همکاری ها و تعامل 
دس��ت ان��درکاران، گام ه��ای پیروزمندانه ت��ری در جهت رفع 

مشکالت این عرصه برداشته شود. 

 محمد اسالمي مقام عالي دولت در استان در 
همایش ش�هرداران و ش�وراي سازمان همیاري 
شهرداري هاي مازندران، اظهار کرد: شهرداران 
ب�ا ایده ه�اي خالقان�ه و كارآم�د در راس�تاي 
توانمند سازي ش�هرداري ها براي ارائه خدمات 

شایسته تر اهتمام نمایند.
وی افزود: بافت هاي فرسوده از جمله ظرفیت هایي است كه 
ش��هرداري ها مي توانند در جهت احیاي فضاي شهري، پویایي 
فرهنگي، تقویت اش��تغال و ... با اجراي پروژه هاي مؤثر استفاده 
كنند. اس��تاندار مازندران، با تأكی��د بر ضرورت ارتقای وضعیت 
ش��هرهاي مازندران، یاد آور شد: با زیباسازي حریم رودخانه ها، 
ظرفیت جنگل ها، سواحل و ... مي توان شهرها را به كانون حضور 

و مقصد گردشگران تبدیل نمود.
اسالمي، بر تالش براي جذب مالیات بر ارزش افزوده مجموعا 
تا 1000 میلیارد تومان براي ش��هرداري ها و ایجاد درآمدهاي 
پای��دار تأكید نمود و گفت: درآمد یاد ش��ده باید صرف عمران 
شهري شود و نیاز اس��ت شهرداري ها براي هزینه كرد آن باید 

برنامه داشته باشند.
وی، بر جلب و جذب س��رمایه گذاران داراي اهلیت از سوي 
شهرداري ها تأكید كرد و گفت: رونق دادن به ساخت و سازهاي 

تمدن ساز شهري با جلب همه ظرفیت ها ممكن مي شود.

ــرای پروژه های  ــه اج ــی ب ــال شتاب بخش ــال 97 س  س
فاضالب شهری  

اس��تاندار مازندران، به ارائه خدمات مطلوب شهري )به ویژه 
دست یابي به شهري پاك( براي زیست مردم اشاره كرد و افزود: 
طرح تفكی��ك زباله از مبدأ به جد در دس��تور كار قرار گیرد و 

زباله ی تر در منزل تعیین تكلیف شود.
اس��المی، با اشاره به این كه در اجراي پروژه هاي فاضالب در 
استان عقب هستیم و الزم است پساب فاضالب ها براي آبیاري 
فضاي سبز در اختیار شهرداري ها قرار گیرد، تصریح نمود: سال 
97 س��ال شتاب بخش��ي به اجراي پروژه هاي فاضالب شهري 

 خواهد بود.
وی، ب��ر نوس��ازي ناوگان حمل و نقل عمومي و ش��هري در 
راس��تاي خروج از آالیندگي تأكید ك��رد و گفت: اتصال ناوگان 
متروي ته��ران به مازندران، توس��عه آزاد راه ها، اتصال راه آهن 

برقي به س��احل و راه اندازي ترامواي شهري در طرح یكپارچه 
مازندران به عنوان كالنشهر لحاظ شود.

ساختار كيفي نيروي انسانی شهرداری ها ارتقا يابد
نماینده عالي دولت در استان، بر مردمداري و سالمت اداري 
در ش��هرداري ها و مجموعه ادارات تاكید نمود و افزود: ساختار 
كیفي نیروي انس��اني ارتقا یابد و برون س��پاري خدمات تقویت 
ش��ود. استاندار، هماهنگي كامل شهرداري ها و شوراها و تعامل 
و همكاري قوي با دس��تگاه هاي اجرایي مؤثر در پیشبرد امور را 
بسیار مهم دانست و یاد آور شد: وحدت و یكپارچگي از نیازهاي 
اصلي مازندران در مسیر توسعه است؛ باید از تفرقه و تشتت به 

شدت پرهیز كنیم.
الزم ب��ه ذکراس��ت در آغاز این جلس��ه، ش��هرداران با ارائه 

گزارش��ي از روند ساماندهي پسماند، اجراي طرح تفكیك زباله 
از مبداء، برنامه ها و خدمات نوروزي، طرح هاي س��رمایه گذاري، 
زیباسازي فضاي شهري، معابر و ورودي شهرها و توسعه فضاي 

سبز به بیان دیدگاه های خود برداختند.
باید توجه داشت که استان مازندران با داشتن 58 شهرداری 
و نی��ز ظرفیت ه��ای باالی تعاملی و نیز نی��روی کار متخصص 
در زمینه های گوناگون می تواند با مدیریت اس��تانی مناسب و 

 نیز برنامه های آینده نگرایانه ی مدیریت ش��هری به رش��د و 
شکوفایی برسد. 

برگ��زاری چنین نشس��ت هایی عالوه بر ایج��اد همدلی و 
همکاری و نیز از بین بردن مباحثی همچون منطقه گرایی و ... 
می تواند باعث یکپارچه شدن استان و دیده شدن آن به عنوان 

یک کالنشهر شود.

سازمان همیاری خانه دوم شهرداری ها
س�ازمان همياري شهرداري هاي استان مازندران در سال ۱۳۷۰ به صورت بخش 
عمومي غير دولتي تأس�يس ش�د و طب�ق اساس�نامه ش�ماره ۹۵۲۱/۱/۳/۳۴ مورخ 
۱۳۷۰/۶/۱۳ و اصالحيه ش�ماره ۲۰۰۹/۱/۳/۳۴/۲ مورخ ۱۳۷۸/۱/۲۴ با حدود عمليات: 
محدوده ش�هرهاي تابعه و حومه در س�طح اس�تان و با تصویب ش�وراي سازمان 
خارج از اس�تان و تأیيد وزارت كش�ور خارج از كش�ور با اولوی�ت خدمات دهي به 

شهرداري هاي عضو و سایر شهرداري ها و سازمان هاي وابسته فعاليت مي نماید.

از میان شهرداری های 
هدف سازمان در این 

زمینه، اجرای پروژه در 
11 شهرداری شامل 

شهرهای ساری، آمل، 
ایزدشهر، محمودآباد، 

سرخرود، نکا، نوشهر، پل 
سفید، هچیرود، رامسر 

و بابلسر تا پایان سال 
1396 خاتمه یافته و 

به بهره برداری خواهد 
رسید و مابقی شهرها 

نیز تا پایان سال 1397 
مجهز به سامانه هوشمند 
نظارت و پایش تصویری 

خواهند شد.

لزوم برنامه ریزی شهرداران برای مدیریت شهری 
استاندار مازندران در جمع شهرداران مازندران؛

اسالمي، بر تالش براي 
جذب مالیات بر ارزش افزوده 

مجموعا تا 1000 میلیارد 
تومان براي شهرداري ها و 

ایجاد درآمدهاي پایدار تأكید 
نمود و گفت: درآمد یاد شده 
باید صرف عمران شهري شود 
و نیاز است شهرداري ها براي 

هزینه كرد آن باید برنامه 
داشته باشند.

دو استانداری و 14 فرمانداری سرآمد 
ارزیابی های سال 95 هستند

نکا تنها فرمانداری استان 
مازندران در لیست 

فرمانداری های برتر کشور

رئیس مرکز مدیریت و بازرس��ی وزارت کش��ور در 
همایش استانداران، مديران کل سیاسی و فرمانداران 
سراسر کشور با مرور شاخص های ارزیابی فرمانداران 
و اش��اره به 14 فرمان��داری برت��ر در ارزیابی ها گفت: 
فرمان��داران ت��ار و پود تش��کیالت دول��ت در اجرای 
مأموریت های ملی ومنطقه ای هستند و با ظرفیت هایی 
که دارن��د می توانند مدیران عملیاتی و کارآمد اقتصاد 
مقاومتی و اشتغال باشند.به گزارش خبرنگار موثق و 
به نقل از سایت وزارت کشور، فرمانداری نکا از استان 
مازندران با کسب 948امتیاز در لیست فرمانداری های 
برت��ر کش��ور ق��رار دارد. ای��ن ارزیاب��ی بر اس��اس 
شاخص هایی چون ارتقای امنیت پایدار داخلی، توسعه 
مشارکت و نشاط سیاسی، هماهنگی امور اجتماعی و 
فرهنگی، توسعه شهری و روستایی، ارتقای مدیریت 
بحران، هماهنگی امور اقتصادی و توس��عه منطقه ای 
صورت گرفته است.طالبی رئیس جدید مرکز مدیریت 
عملکرد و امور بازرسی وزارت کشور در همایش مديران 
کل سیاس��ی استانداری ها و فرمانداران سراسر کشور 
با اش��اره به اینکه فرمانداران و جایگاه بس��یار مهمی 
دارند، بیان کرد: براس��اس ش��اخص های ارزیابی ها 
در سال 95، دو اس��تانداری و 14 فرمانداری باالترین 
امتیازات را کس��ب کرده اند. طالبی با اشاره به اهمیت 
اجرای برنامه های حقوق شهروندی گفت: فرمانداران، 
تجارب موفقی را که در تحقق حقوق شهروندی کسب 
کرده اند، به مرک��ز ارائه کنند تا با تجمیع و تدوین این 
تجارب، مستند س��ازی مؤثری در ای��ن زمینه فراهم 
شود.وی افزود: در آموزهای دینی ما سه مرجع اصلی 
بر کارگزاران اس��المی نظارت دارند؛ خداوند رحمان و 
رحیم، امام و مردم. گفتنی است در ادامه ی سخنرانی 
طالب��ی، روند مدیری��ت عملکرد و نظام بازرس��ی در 
س��طح وزارت کش��ور و بخش های مختلف تش��ریح 
شد. یادآوری می شود عملکرد جعفر احمدی فرماندار 
شهرس��تان نکا بازخورد های مثبت��ی در میان فعاالن 
سیاس��ی این شهرستان داشته اس��ت. این موفقیت 
ب��رای فرماندار نکا می تواند ش��روع فصل جدیدی از 

فعالیت های سیاسی وی باشد.

6دهم درصد بودجه سال 97 
فرهنگی است

احم��د مازن��ی نماین��ده م��ردم ته��ران و عضو 
فراکس��یون امید مجلس شورای اسالمی با تحلیل و 
ارزیابی خود نسبت الیحه بودجه سال  97 کل کشور، 
اظه��ار داش��ت: در این مرحله بای��د بگوییم به حوزه 
فرهن��گ بودجه خوبی در الیحه بودجه 97 تخصیص 
نیافته است. وی افزود: با توجه به اطالعاتی که بنده 
دارم نگاه بودجه ب��ه بخش های فرهنگی نگاه خوبی 
 نیس��ت چرا تنها که 6 دهم بودج��ه به حوزه فرهنگ

 اختصاص دارد.

سهم هر هنرمند از بودجه؛ 
۱۰هزار تومان

عل��ی وقف چی رئیس فراکس��یون فرش و صنایع 
دستی در مجلس معتقد است ۱۷۲ هزار شغل در حوزه 
صنایع دستی که توسط دولت پیش بینی شده با بودجه 
۱۰میلیارد تومانی ش��ده محقق نخواهد شد. وی گفت: 

سهم هر هنرمند از بودجه تنها 10هزار تومان می باشد.

بودجه فرهنگی "۲6۰ میلیارد 
تومان" کاهش یافت

حجت االسالم طباطبایی نژاد با اشاره به نارضایتی 
اعضای کمیس��یون فرهنگی از بودجه تخصیص یافته 
به حوزه فرهنگ در الیحه بودجه 97، گفت: کمیسیون 
تلفی��ق در مصوبه خود 260 میلی��ارد تومان از بودجه 
فرهنگ��ی را کاهش داده و به حوزه مصالح اجتماعی 
منتقل کرده اس��ت که این موضوع به هیچ وجه قابل 

قبول کمیسیون فرهنگی نیست.

مجید ساجدی فر

مدیریت شهری



سال سوم    شمـاره بیست و سوم    یکشـنبه 26 فروردین 1397دو هفته نامه فرهنگی اجتماعی مازندران

در حال حاضر به  واسطه آثار و عالئمی که از گذشته بر جای 
مانده اس��ت به آگاهی بخشی نسبی ما از احوال ، سیاق و رسوم 
نیاکان در برخورد با فرهنگ و امورات اجتماعی کمک شایانی 
نموده و موجبات بهره مندی از تجربه های ُقَدما را برای ما سهل 
و آس��ان می نماید به همین جهت می توان گفت به اندوخته ها 
و تجاربی که از اسالف و نیاکان به نسل ما و نسل های بعد ازما 
نیز منتقل می شود»میراث فرهنگی« اطالق می گردد تا جایی 
که حتی این موضوع می  تواند بنیان و اساس توسعه و پیشرفت 
اف��راد یا گروه ها را در زمینه های  مختل��ف اعم از حال و آینده، 

تضمین و تثبیت نماید. 
از آنجایی که جوامع توسعه یافته و گاها بعضی از کشورهایی 
که در حال توسعه می باش��ند در راه حمایت و حفاظت از آثار 
و ابنی��ه تاریخی و میراث فرهنگ��ی خویش ُمجدانه تالش های 
بس��یاری نموده و کماکان نیز این نوع مجاهدت نیز از س��وی 
آنان برقرار و مس��تدام می باشد لذا پیرو این همه جهد و تالش 
ک��ه در جهت حفظ و حراس��ت از آثار باس��تانی ممالک خود 
بوده از امتیازهای فراوانی بهره مند  می  ش��وند . با توجه به  موارد 
صدراالش��اره در خصوص لزوم محافظت اکثر جوامع ازمیراث 
فرهنگی کشور متبوع خود که آن را حمایت ازهویت کشورشان 
قلمداد می کنند، به بررس��ی جای��گاه و ارزش میراث فرهنگی 
توج��ه به حفظ وحراس��ت و یا ع��دم توجه و حمای��ت از آن، 

به صورت مصداقی و به طورمختصردرایران می پردازیم.
بدوا باید به این موضوع اشاره داشت اگرچه قاطبه ی جامعه ی 
امروز ایران به ارزش های میراث فرهنگی و آثار باس��تانی نسبتا 
آگاهی دارند اما متاسفانه امروزه در کشورمان )که مهد فرهنگ 
و تمدن است( اخبار تخریب ابنیه ی تاریخی و میراث فرهنگِی 
ش��هرها که به عنوان هویت ارزش��مند ازآن ها یاد می شود و یا 
بعض��ا در برخ��ی از بالدها این آثار و بناها نوعا ُمعرف  ش��هرها 
به شمار می روند، به صورت جزئی و نیز به صورت کلی به  گوش 
می  رسد که مع االس��ف به یک امرعادی مبدل گشته است. در 
همین راستا مادامی که به پیکر محتضر، زخم  خورده  و بی جان 
ِ آثار باستانی شهرها و به ویژه بناهای تاریخی شهرستان بهشهر 
دراس��تان مازندران که خود به تنهای��ی کوله باری از فرهنگ و 
تمدن را بر دوش خویش حمل کرده و آثار گرانبهایی را درون 
پیکرش جای داده اس��ت را به نظاره می نشینیم، بیش از پیش 
قلبم��ان برایش به تپش افتاده و دلمان در فراغش می س��وزد. 
چرا که آثار بی نظیری مانند نمایان تپه، باغ چهلستون اشرف و 
بهشهر، باغ شاه )پارک ملت کنونی(، عمارت صفی آباد، چشمه 

عمارت، غ��ار کمربندی هوتو، مجموع��ه ی تاریخی عباس آباد 
که خود ش��امل سد، مخزن و دریاچه سد، گل باغ، کاخ حمام، 
آس��یاب آبی و دو برج معروف دوقلویش که جزو میراث جهانی 
یونس��کو و مهمترین باغ غیر کویری ایران ک��ه دارای بیش از 
پانصد هکتار می باش��د، دستخوش یک سلسله تغییر و تحول 
توسط دست های پشت پرده و نیز بی توجهی برخی از مسئولین 
ذیربط و همینطور ملعبه دس��ت م��الکان و صاحبان زر و زور 
گش��ته و در پی آن بازی سیاس��ی برای تحقق سیاسی کاری 
احزاب و گروه های سیاسی برای دست یابی به اهداف و اغراض 
سیاسی خود و هم حزبی هایشان و سودجویی منفعت طلبانی که 
مطامع و منافع شخصی خود را بر منافع آحاد مردم ترجیح داده 
و خود را برتر از مردم دانسته و اهداف شان صرفا در جهت حفظ 
جایگاه خود بوده و براین باورند که مردم هیچ نقش و جایگاهی 
درحفظ و حراست از میراث گرانبهای فرهنگی خویش ندارند. 

نظر به موارد مذکور که عدم توجه و آگاهی برخی مسئولین 
و گاها عدم آش��نایی عده ی قلیلی از م��ردم در خصوص فوائد 
حاص��ل از حفظ آث��ار و ابنیه ی تاریخی را در پی داش��ته، این 

سوال که به چه علت در جهت حفاظت و حراست از این میراث 
باعظم��ت و فرهنگ غنی، گامی بر نمی دارند و بدتر از آن باید 
گفت به چه علت برای دس��تیابی به عرصه ه��ای مجاور آن ها 
و حت��ی عرصه هایی که آثار گرانبهای تاریخی درآن بنا ش��ده 
اس��ت در پی تخریب این آثار برمی آیند. لذا توجه به این موارد 
ما را به س��مت و س��ویی س��وق می دهد که به دنبال دستیابی 
به حقایقی باش��یم که در پس پرده ها س��اتر گشته است، چرا 
که می بینیم توجه و حراس��ت و محافظت ازاین آثار و ابنیه ی 
تاریخی، مغفول واقع ش��ده و در معرض بی توجهی کامل قرار 
گرفته است و اگر چنانچه به همین ترتیب ادامه پیدا نماید باید 
منتظر تخریب  دیگر آث��ار و بناهای تاریخی و فرهنگی دردیار 
اشرف البالد باشیم. از همین رو می توان گفت که تخریب آثار و 
عالئم به جای مانده از پیش��ینیان در هر دوره ای از تاریخ ایران، 
علل و اس��باب گوناگونی مانند جهل و بی توجهی، از بین بردن 
خاطره بوجود آورندگان این آثار ، نزاع های سیاسی، اختالفات 
قومی-مذهبی، تخریب برای استفاده از مصالح جهت رسیدن به 
منافع و مطامع شخصی-گروهی و نیز توسعه و عملیات عمرانی 

به اسم رفاه مردم و به کام دست یافتن به اهداف و مقاصد خود، 
داشته است. البته باید گفت که این عوامل خود به تنهایی نیز 
می تواند دلیلی بر تخریب آثار تاریخی باشد. اما بطور کلی به این 
نتیجه می توان دست یافت که تخریب آثار و بناهای تاریخی به 
هر قصد و نیتی که باشد، محصول جهل ما نسبت به این میراث 
گرانبهاست که زمانی به ارزش آنها علم پیدا می کنیم که کار از 
کار گذشته و دیگر هیچ منبعی برای نامیدنش به عنوان میراث 

وجود نخواهد داشت .
ح��ال این ابهام و س��واالت ب��ه اذهان متب��ادر می گردد در 
روزگاری ک��ه مل��ل دنیا به می��راث و تمدن  ش��ان )که قدمت 
آنها بسیار بس��یار کمتر از قدمت آثار باستانی و تاریخی ایران 
اس��ت( فخر می فروش��ند و مباهات می کنند و حتی آن دسته 
از ملت های��ی که هیچ ریش��ه و پایه ای ندارن��د و به  هر نحو و 
شکل ممکنی به دنبال دست یابی به این هستند که برای تمدن 
نداش��ته ی خود گذش��ته ای دس��ت  و پا کنند، چرا در ایرانِ و 
به طور خاص در بهش��هر مملو از آثار و بناهای تاریخی، عده ای 
با عدم توجه و حفاظت از این آثار گرانبهای تاریخی و فرهنگی 
)عمدا یا س��هوا( تخریب و نابودی آن را رقم می زنند؟ به راستی 
مس��ببان تخریب می��راث فرهنگی در چه فک��ری بوده و چه 
اه��داف و مقاصدی را دنبال می کنند. آیا منفعتی برتر از حفظ 
و حراس��ت از میراث فرهنگی در کار اس��ت که سبب می  شود 
این گونه جس��ورانه و گاها گس��تاخانه خط بطالنی بر پیکره ی 
میراث گرانقدر خود بکشند و ما و آیندگان ما را از فواید و نتایج 

ناب آن محروم سازند؟ 
نکته ای که بیش از همه باعث حیرت است، این نکته است 
که چرا ام��روزه و در این زمان بیداری و آگاهی عمومی مردم، 
چنین اقداماتی براحتی به  وقوع می  پیوندد! آیا دور از چش��مان 
مردم اس��ت یا اینکه مردم چشمانش��ان را بسته اند؟ من بعید 
می دانم مردم عزیز چشمان ش��ان را بر روی مس��ئله  ی به این 
مهمی ببندند و به راحتی از کنارش عبور نمایند . در هر صورت 
نباید اجازه داد عده ای خاص مطامع شخصی و یا جمعی خود 
را بر منافع به حق مردم ترجیح دهند و آن ها را از حق طبیعی 
خود برای بهره مندی و بهره وری از فرهنگ خود محروم سازند. 
به همین جه��ت حفظ بناه��ای تاریخی و می��راث گرانبهای 
فرهنگی، از وظایف ذاتی ما بوده و نباید در راستای حراست از 

آن ها بی توجه باشیم. 
لذا هم ما و هم مس��ئولین مربوطه باید در حفظ و حراست 
 و متعاقب��ا انتق��ال آن ه��ا ب��ه نس��ل های بعد از خ��ود متعهد

 و کوشا باشیم .

حرکت به سمت پویایی گردشگری در شهر ساری
مردان��ی در آغاز گفت وگو با اش��اره ب��ه اهمیت صنعت 
گردش��گری، عنوان کرد: صنعت گردش��گری از آن دس��ته 
صنایع فرابخش��ی هس��ت که تمامی ارگان ها و نهادها را با 
خود درگی��ر می کند. یکی از بخش هایی ک��ه مغفول واقع 
مانده بود بخش گردش��گری شهری در استان مازندران بود 
که ما از این بخش بهره ی کمتری می بردیم، چرا که مردم، 
اس��تان مازندران را بیش��تر به طبیعت جنگل و دریای آن 
می شناختند. گردش��گری شهری پیوند بین دریا، جنگل و 
ش��هر را باهم ادغ��ام کرده و اتفاقی را رقم زده اس��ت که از 
این طریق می توانیم گردش��گران را به مدت بیش��تری در 
شهر خود نگه داریم تا ساری فقط به عنوان یک مسیر تردد 
گردشگران ش��رق و غرب نباشد. همچنین گردشگرانی که 
از مشهد عبور می کنند، در ساری نیز توقف داشته باشند و 
گردشگرانی که از مسیر قائم شهر و بابل و از مسیر تهران به 
س��مت حرم رضوی حرکت می کنند را هم می توانیم جذب 
کنی��م. در کل باید بتوانیم روی��دادی را ایجاد کنیم که هم 
منجر به اشتغال شود و هم به درگیر کردن واحد های اقامتی 

منتج شود و باعث پویایی گردشگری در شهر ساری شود.

استقبال 3هزار نفری از تورهای ساری گردی
مجری تورهای س��اری گردی گفت: در س��ال اول شروع 
تورهای ساری گردی، تقریبا 3هزار نفر از گردشگران نوروزی 
در ش��هر ساری، هم از تورهای ما اس��تفاده کردند و هم از 
رویداد های فرهنگی که در کنار تورهای ساری گردی برگزار 
ش��د. )رویداد هایی مانند نمایش��گاه صنایع دس��تی که در 
پارک ملل، جنگ ش��ادی یا جنگ های نوروزی که در کنار 
نمایشگاه دایر می شد.( این مکان ها یکی از مقاصد تورهای 
س��اری گردی ما بود. تورهای س��اری گردی ب��ه آن مناطق 
می رفتند و تمامی این اتفاقات دس��ت به دس��ت هم داد تا 
صنعت گردش��گری در این جا رونق پیدا کرده و رفته رفته 

این تورهای ساری گردی در طول سال تداوم پیدا  کند.

مردانی اضاف��ه کرد: معاونت فرهنگی اجتماعی 
شهرستان ساری برای شهروندان ساروی سرا های 
تداوم را راه اندازی کرده و شهروندان یکی از خدماتی 
ک��ه از این س��راها به��ره می برند توره��ای رایگان 
ساری گردی بوده است. در همین ساری ما افرادی 
را داشتیم که در س��اری زندگی می کردند و حتی 
از خانه ی کلبادی بازدید نداش��تند یا نمی دانستند 
مسجد جامع تاریخی فرح آباد کجاست. همچنین 
از خانه ه��ای تاریخی از جمله خانه ی فاضلی و آب 
انبار نو و عمال از بافت قدیم شهر هیچ بهره ای نبرده 

بودند.

گردشگری محور توسعه
مردان��ی با اش��اره رتبه برتر س��اری در حوزه ی 
گردش��گری، مطرح کرد: پس از اینکه این اتفاقات 
در نوروز سال های 94 و 95 تداوم پیدا کرد، ساری 
به عنوان ش��هر برتر گردش��گری در می��ان مراکز 
اس��تان های کشور انتخاب شد. بعد از چندین سال 
نام ساری در حوزه ی گردشگری به واسطه ی همین 
تورهای س��اری گردی و زیباس��ازی که در راستای 
گردش��گری صورت گرفت، مطرح شد. طبق شعار، 
شهردار ساری محور توسعه را بر مبنای گردشگری 
نهاده شده است. همچنین تغییر در نگرش مدیریت 
شهری بابی را ایجاد کرد تا گردشگری شهری هم 

خودی نشان دهد و تمامی تور لیدر ها فعاالنه تر در حوزه ی 
گردشگری شهری و شهرستان ساری کار کنند.

وی افزود: تورهای س��اری گردی پتاس��نیل های فراوانی 
اعم از تورهای زیارتی، فرهنگی، گردش��گری، ورزشی را از 
گردش��گری ش��هری رو نمایی کرده اند. همه ی این اتفاقات 
دست به دست هم داد تا ساری به عنوان شهر برتر گردشگری 
انتخاب ش��ود. مردانی در ادامه با اشاره به تفاهم نامه ای که 
ش��هرداری س��اری با اداره کل میراث فرهنگ��ی امضا کرد، 
گفت: این تفاهم نامه موجب ش��د که تورهای ساری گردی 
در شهرس��تان ساری هم رونق پیدا کند. حاال می بینیم که 
گردش��گری شهری صادر می ش��ود. در قائم شهر یا بابل در 
ایام نوروز شاهد شهر گردی هستیم. اتفاق های مهم تری در 
کنار این حوزه با هدف شناساندن موسیقی اصیل مازندرانی 
در قالب نوروز خوانی در س��طح شهر س��اری در چند سال 
گذشته با مدیریت جدید شهری شروع شده است. همانطور 
که نوروز امس��ال نیز شاهد برگزاری آن بودیم. دستگاه های 
مختلفی در برگزاری ویژه برنامه های نوروز دخیل اند. ارشاد 
مجوز صادر می کند، شهرداری ساری گروه های هنرمندان را 
مدیریت می کند و یک مراسم نوروز خوانی برای مردم شهر 
و برای زنده نگه داشتن آئینی که کم کم در دست فراموشی 

بوده است، برگزار می شود.

روند رو به رشد جذب گردشگر
مجری تورهای س��اری گردی ادامه داد: جشنواره ی بهار 
نارنج چند سالی است که با حضور مدیریت شهری در دست 

اجرا است و سازمان پارک ها زحمت بسیاری در دایر کردن 
این جش��نواره کشیده اس��ت. تورهای گردشگری برنامه ای 
برای بازدید از این جشنواره ترتیب می دهد. تالش ها بی ثمر 
نبوده و ما شاهد آن هستیم که جشنواره ی بهار نارنج تبدیل 
به رویدادی می شود که ثبت ملی می گردد و تنها رویدادی 
از استان مازندران محسوب می شود که ثبت ملی شده است. 
مقایس��هی شهرهای بزرگی مانند اصفهان، شیراز و یا تبریز 
در حوزهی گردش��گری با شهرستان س��اری کار اشتباهی 
است چرا که این شهرها زمانی جزو پایتخت سیاسی کشور 
محسوب می شدند، در نتیجه در این مکان ها بناهایی شکل 
گرفته اس��ت که در شهرستان س��اری کمتر دیده می شود. 
لذا نیاز به ایجاد رویداد برای جذب گردشگر در شهر ساری 
حس می ش��ود ک��ه این مهم در حال انجام اس��ت. همه ی 
این ها باعث ایجاد اش��تغالی مستقیم می شود که بسیار امر 
خوبی است. این اتفاقات باعث این شد که تعداد گردشگران 
در س��ال دوم به 5 هزار نفر، س��ال 95 به 7200 نفر و سال 
96 به 10300 نفر در نوروز برسد. امسال نیز شواهد نشان از 

روند رو به رشد حضور گردشگر در شهر ساری دارد.
ما ش��اهد این هستیم که شهرداری س��اری این فضا را 
پر رنگ تر می کند. در موادی ورودی ش��هرها با بناهایی که 
الهام گرفته از معماری اصیل استان و شهرستان ما می باشد، 
ایستگاه های اس��تقبال از مسافر تعریف می کند. راهنمایان 
گردشگری ملبس به لباس محلی در این ایستگاه ها مستقر 
 می ش��وند در نتیج��ه گردش��گران از تمامی ای��ن امکانات

 استفاده می کنند.

استقبال از برنامه های ویژه برای نوروز 97
مردان��ی در ادامه ی گفت وگو با اش��اره ب��ه حمایت های 
شهرداری ساری افزود: شهرداری ساری در بزرگترین رویداد 
گردش��گری کشور که نمایش��گاه بین المللی گردشگری و 
صنایع وابس��ته می باش��د، با غرفه ای اختصاصی و با ارائه ی 
تمامی زیرس��اخت هایی که با محور گردشگری افتتاح شده 

است، حضور داشت. 
در همین نمایشگاه گردشگرانی از سراسر ایران به ساری 
دعوت شدند. در همین نمایشگاه بین المللی ما بیش از 2 یا 
3 هزار گردشگر شهری برای تورهای ساری ثبت نام کردند.

 این اتفاق شروعی است برای شناسندن شهر ساری در 
سطح ملی و بین الملل که اتفاق خوش یمنی است. ما شاهد 
این هستیم که دانشجویان رشته ی معماری کشور دیگر به 
بهانه ی بازدید از آب انبار نوی س��اری در تور س��اری گردی 

شرکت می کنند. 
توره��ای س��اری گردی در ن��وروز 97 با توج��ه به ویژه 
برنامه های مناسبی که برای گردشگران در نظر گرفته شد؛ 
با اس��تقبال روبرو شد. روزهای 26تا28 اسفند نیز در سطح 

شهر شاهد اجرای برنامه ی نوروزخوانی بودیم. 
همچنی��ن برنامه ی فرهنگی تحویل س��ال نیز به همت 

شهرداری ساری در امامزاده عباس برگزار شد.

تورهای متنوع نقطه قوت پروژه های گردشگری 
مجری تورهای ساری گردی ضمن تشریح ابعاد مختلف 
پروژه س��اری گردی، مطرح کرد: تورهای س��اری گردی در 
چند بخش به انجام رسید. بخش گردشگری شهری در دو 
ش��یفت صبح از ساعت 9 الی 13  و در شیفت عصر ساعت 
14:30 ال��ی 18:30 تورهای س��اری گردی را برگزار کردند. 
نوروز 97 تورهای ساری گردی در قالب طبیعت گردی برای 

گردشگران در نظر گرفته شد. 
بوم گردی طبیعت دو دانگه، چهار دانگه و ساحل فرح آباد 
از محورهای برنامه ی س��اری گردی ب��ود. همچنین از یکم 
فروردین معاونت فرهنگی اجتماعی شهرس��تان س��اری و 
اداره کل میراث فرهنگی، نمایش��گاه صنایع دس��تی را برای 
صنعت گران بومی اس��تان و شهرستان ساری در پارک ملل 
افتت��اح کردند که این نمایش��گاه یک��ی از مقاصد تورهای 

ساری گردی بود. 
همچنین تورهای زیارتی در س��طح ش��هر انجام شد که 
گردش��گران از امامزاده یحیی، امامزاده عباس و تکیه پهنه 
کال بازدید به عمل آوردند. تورهای گردش��گری ورزشی نیز 
در قالب توره��ای آفرود و ماجراجویانه زیپ الین در س��د 

سلیمان تنگه برگزار شد. 
وی ادام��ه داد: یک��ی از بخش ه��ای مه��م ت��ور ه��ای 
ساری گردی، تورهای فرهنگی بود. 12 فروردین به استقبال 
روز طبیعت رفتیم و در پایان این روز تمام لیدرهای مستقر، 
به پاکسازی ساحل دریای خزر و تمامی فضاهای تفریحی و 
طبیعت پرداختند. همچنین به زودی تبلیغات جشنواره ی 

بهار نارنج را خواهیم داشت.

تحلي�ل موث�ق

 لزوم ترویج گردشگری
 در جهت ایجاد درآمد پایدار 

شهرداری ها

گردشگری از جمله صنایع مهم در مبحث مدیریت 
شهری است و بس��یاری از شهرهای پیشرفته در این 
حوزه توانس��ته اند پله ه��ای ترقی را به س��رعت طی 
 کرده و نیز با ایجاد یک درآمد پایدار، رونق ش��هری را 
تحقق بخش��ند. عوارض ساخت  و  س��از و درآمدهای 
ناس��المی چون درآمدهای حاصل از جرایم ش��هری، 
تخلفات س��اختمانی و واگذاری م��ازاد تراکم )تراکم 
فروش��ی ( از مهم ترین درآمدهای ناپایداری هس��تند 
که س��هم بس��زایی از درآمد ه��ای ش��هرداری ها را به 
خ��ود اختصاص داده اند.  تأمی��ن مالی از این طریق، 
مسائل و مش��کالت فراوانی را برای اجرای پروژه های 
عمران��ی و تأمین خدمات مورد نیاز مردم در ش��هرها 
به وجود می آورد؛ از آنجایی که این منابع درآمدی کوتاه 
مدت بوده و اثرات منفی بر ش��هر دارد، توجه و تمرکز 
شهرداری ها بر منابع درآمد پایدار جهت کاهش تبعات 
منفی می باش��د.  در این خصوص اس��تفاده از منابع 
درآم��دی که بتواند از نظر تأمی��ن مالی ظرفیت باالی 
مس��تمر و پایداری برای شهرداری داشته و همچنین 
از نظر اقتص��ادی نیز مطلوب باش��د، ضروری به نظر 
می رس��د. شهرداری س��اری به عنوان شهرداری مرکز 
استان مازندارن، جایگاه ویژه ای را به لحاظ الگوسازی 
مدیریت شهری در سطح شهرهای استان دارا است و 
نقش کلیدی و تأثیرگذار به عنوان یک نهاد پیش��رو در 
عرصه های مختلف به خصوص مدیریت ش��هری ایفا 
می کند. الزم اس��ت این نهاد با حفظ پویایی، افزایش 
خالقیت و تحول آفرینی س��یل مسافرانی که به عنوان 
گردش��گر، اس��تان مازندران را انتخاب می کنند تحت 
تأثیر قرار دهد و صرفًا به عنوان یک نهاد خدماتی تلقی 
نشود. البته س��ال ها نگاه مدیریت شهری این چنین 
بوده اما آنچه مورد تقاضاست این است که مسئولین 
اس��تانی بدون داش��تن نگاه تعصبی، نقش بی بدیل 
مرکز استان را در امر توسعه گردشگری استان نادیده 
نگیرند. افزایش بهینه سازی فضا ها و امکانات شهری 
باعث افزایش کارایی ش��هر خواهد ش��د که نتیجه آن 
رضایت مندی جامعه به دلیل طراوت و شادابی محیط 
شهری می باش��د ؛ فضاهای ش��هری به عنوان عرصه 
عموم��ی محل بروز فعالیت ه��ای اجتماعی، فرهنگی 
و اقتصادی ش��هر است. طبیعی اس��ت رضایتمندی 
ش��هروندان ب��ه عنوان کارب��ران فضاهای ش��هری بر 

تعامالت اجتماعی آن ها تأثیرگذار خواهد بود.
 نتایج برخی از مطالعات نش��ان می دهد که س��ه 
متغیر دسترس��ی به خدم��ات، امنی��ت اجتماعی و 
هویت مکانی از اثرگذارتری��ن عوامل در رضایت مندی 
شهروندان از فضاهای عمومی شهری است؛ فضاهای 
عمومی در هر ش��هر می¬تواند ب��ه عنوان یک مکانی 
که دارای هویت اس��ت تبدیل به ی��ک برند در جذب 
گردش��گر ش��ود.  ش��هرهای مختلف دنیا همواره در 
تالش اند تا ب��ا بهره گیری از امکان��ات بالقوه خود در 
زمینه گردش��گری ، بازاریابی ش��هری، ایجاد و توسعه 
برندهای مختلف برای خود پذیرای تعداد بیش��تری 
گردشگر در طول سال باشند تا با تقویت این بخش از 

اقتصاد، منبعی برای درآمد پایدار خود ایجاد نمایند.
 مباحث گردشگری استان مازندارن فقط مختص 

به شهرها و حاشیه ی دریا نمی باشد. 
شهرستان س��اری به عنوان مرکز استان مازندران 
دارای اماک��ن دیدنی و جاذبه ه��ای مختلف تاریخی 
و طبیع��ی بکر اعم از جنگل، کوه و چش��مه های زالل 
و متنوع اس��ت و بدون ش��ک بخش قابل توجهی از 
گردش��گران عالقه مند به این گونه س��فر ها می باشند 
اما زیرس��اخت های الزم برای پذی��را بودن این حجم 
از مس��افران باید فراهم باش��د.  مکانی مناسب برای 
اقامت و اسکان در شهری مانند ساری بسیار ضروری 
و با اهمیت است؛ شهرستان ساری با در اختیار داشتن 
اقامتگاه¬های مناس��ب می توانس��ت از ظرفیت های 
مختلف ورزشی، گردش��گری، همایش ها و سمنیارها 
برای بهبود اقتصاد شهری بهره ببرد در صورتی که شهر 
متکی به یک مجتمع تفریحی چند ده ساله می باشد.

 بار ها این ضرب المثل را ش��نیده ایم که پول، پول 
می آورد. برداشت های متفاوتی از این مثل وجود دارد 
ام��ا در بهترین برداش��ت می توان ب��ه اهمیت بخش 
سرمایه گذاری اشاره کرد: اگر فردی از سرمایه گذاری در 
شهر و استانی رضایت داشته باشد این رضایت مندی 
باعث می ش��ود که سرمایه گذاران دیگر نیز به این شهر 
مراجعه کنند و در محیطی امن و پویا به سرمایه گذاری 
بپردازند. در تمامی ش��هر های جهان، س��رمایه گذاری 
در اولویت برنامه ریزی قرار گرفته اس��ت و جایگزین 
درآمدهای ناش��ی از ساخت و س��از و فروش تراکم 
ش��ده اس��ت. با توجه به آن چه گفته ش��د الزم است 
مس��ئوالن  و مدیران شهرها در برنامه ریزی های خود، 
ب��رای ایجاد فضاهای عمومی ش��هری در صدد پیوند 
 مناسبی بین این فضاها و استعدادهای بالقوه ی شهر 

خود نیز باشند. 

میراث اشرف البالد

نوروز 97 با تورهای ساری گردی

،،

اشـــاره/ تورهای ساری گردی 5سال است 
كه به همت شهرداری ساری آغاز به كار كرده 
است. رضا مردانی مجری تور های ساری گردی 
و گردشگری شهری است. با همکاری معاونت 
فرهنگی اجتماعی شــهرداری ســاری تورهای 
رایگان ســاری گردی برای اولین بار در استان 
مازنــدران و در شهرســتان ســاری، در ایــام 
نوروز شروع به كار كرد. تورهای ساری گردی 
در ابتدای كار با هدف یک شــب بیشــتر نگه 
داشــتن مسافرین در شهر ســاری و ثبت نام 
تورهای ســاری گردی شــروع شــد. بــه این 
ترتیب كه مسافرینی كه وارد شهر می شدند، 
پس از نام نویســی در روزهای آتی به صورت 
كامــال رایگان از خدمات شــهرداری ســاری و 

تورهای ساری گردی استفاده می كردند. 

مردانی مجری تورهای ساری گردی، در گفت وگو با موثق مطرح کرد؛

محمد مهدی
 عمادی

é جابر محمدی/ اصل محقق و مدرس دانشگاه

4

گردشگری



سال سوم    شمـاره بیست و سوم    یکشـنبه 26 فروردین 1397دو هفته نامه فرهنگی اجتماعی مازندران

صادق ش�فقت عضو و نائب رئیس کمیس�یون 
فرهنگی شورای اسالمی شهر بابلسر است. 

گفت وگ�وی موثق ب�ا وی پیرام�ون برگزاری 
نمایش�گاه مل�ی گل، مس�ابقات مل�ی دومینو و 

حواشی آن از نظرتان می گذرد:

جامعه ی خوب نیازمنِد کار فرهنگی
ش��فقت در ابتدای این گفت وگو با اش��اره به اهمیت مس��ائل 
فرهنگی در ش��ورا های ش��هر گفت: اگر از بنده س��وال شود بین 
مس��ائل فرهنگی و ش��هری اولویت را به کدام می دهم، یقینا به 
عنوان یک عضو شورا می گویم مسائل فرهنگی را ترجیح خواهم 
داد؛ هر چند نیاز است این دو در کنار هم باشند، که اگر اینطور 
باش��د نمود بهت��ری دارند در صورتی که تنه��ا یک حق انتخاب 
داشته باشم مسائل فرهنگی را انتخاب می کنم، چرا که معتقدم 
با داشتن فرهنگی خوب می توانیم جامعه ی خوبی داشته باشیم. 
وی با شفاف س��ازی در خص��وص برخی حاش��یه های ایجاد 
ش��ده برای جشنواره گل و مسابقه ی دومینو تصریح کرد: صریح 
می گویم هم جش��نواره گل و هم مسابقه ی دومینو دارای مصوبه 
ش��ورا است و تمامی اسناد و مدارک در دفتر شورا محفوظ است. 
البته بر خالف تمام مسابقات و جشنواره های فرهنگی هیچ کمک 
مالی از س��وی شهرداری و شورای شهر نس��بت به انجام این دو 
فعالیت تزریق نشده است. هرچند که طبق مصوبه شورای شهر، 
می توانستیم تعداد ۱۵ بنر و مبلغ 50 میلیون ریال از منابع شورا و 
شهرداری استفاده کنیم اما با اینکه بنده به عنوان دبیر مسابقه ی 
دومینو و مس��ئول پیگیری نمایشگاه گل و گیاه انتخاب شدم به 
لطف خداوند حتی یک ریال از شورا و شهرداری کمکی نگرفتیم.

ش��فقت ادامه داد: از لحاظ نیروی انس��انی پس از هماهنگی 
با جناب قلی تبار )رئیس ش��ورای ش��هر( یکی از همکاران شورا 
ک��ه عضو ش��ورای بخش هم می باش��د در کنار ما بودند، س��ایر 
نیازمندی ها را اسپانسرها حمایت کردند و به لطف خدا ما در این 
دو فعالیت هیچ دریافتی و بدهی به شورا و شهرداری نداریم. اسم 

ش��ورا و شهرداری را از این لحاظ در بنرها قید کردیم که افرادی 
چون خانم بهار )نائب رئیس ش��ورای اس��المی ش��هر بابلسر( و 
مهندس شفیعی واقعا در کنار ما بودند. متاسفانه عده ای به دنبال 
ایجاد تنش و حاش��یه هستند. در حالی که مسائل فرهنگی شهر 
که ده س��ال عقب مانده بود به یاری خدا در حدود پنج ماه اخیر 
به انجام رس��یدند. در همین راس��تا مسائل عمرانی را نیز بخاطر 
آن که برخی کم کاری های ده س��ال گذشته زیر سوال نرود، در 
دس��ت اجرا داریم. متاسفانه امروز برخی پیرامون اتفاقات مثبت، 
حواش��ی ایجاد می کنند تا ذهن م��ردم را از خود و کم کاری های 
خود، دور کرده و افکار عمومی را با ارائه اس��ناد ناقص و گزینشی 

مخدوش می سازند.

وجود حواشی از دالیل عدم پیشرفت فرهنگی شهر است
نائب رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسالمی شهر بابلسر با 
اشاره به روند برگزاری جشنواره گل و گیاه تاکید کرد: جشنواره 
گل و گی��اه در نق��اط مختلف جهان اجرا می ش��ود، در کش��ور 
عزیزمان نیز شهرهای بسیاری این جشنواره را اجرا می کنند. مثال 
در اس��تان مازندران، بابل ۵ سال اس��ت که این جشنواره را اجرا 
می کند. قائمش��هر به دلیل همزمانی با جش��نواره بابلسر، امسال 
اجرای این جش��نواره را در ش��هر خود لغو کرد. شهرس��تان های 
فریدونکنار و ساری نیز هر ساله از این جشنواره استقبال به عمل 
می آورند. بابلسر شهری گردشگر پذیر و دارای فرهنگی غنی است 

که انجام چنین فعالیت هایی در آن ضروری است.
عضو ش��ورای شهر بابلسر افزود: متاس��فانه برخی از دوستان 
نگاهی منف��ی به این فعالیت ها دارند و س��عی می کنند با ایجاد 
حواشی مختلف از رونق و اثرگذاری آن بکاهند. به نظر من یکی از 
مهمترین دالیل عدم پیشرفت فرهنگی شهر، وجود همین آقایان 
و حواش��ی ایجاد شده توسط آن ها است که تنها شعار می دهند. 
باز هم تاکید می کنم این جشنواره هیچ درآمدی برای ما نداشته 
اس��ت و از آن جا که این امور توس��ط پیمان��کار انجام می گیرد، 
مس��ائل مال��ی آن ارتباطی به ما ندارد. به این ش��کل که پس از 
صدور مصوبه شورا، این موضوع به شهرداری اعالم می شود و آقای 

ش��هردار کار را به پیمانکار واگذار می نماید. کلیه اسناد و مدارک 
در این راستا موجود بوده و حاضریم در یک نشست عمومی کلیه 
مطالب را به س��مع و نظر مردم فهیم بابلس��ر برسانیم تا حواشی 
مالی برگزاری این گون��ه فعالیت ها کاهش یابد. برای اجرای این 
دو فعالیت، مردم فرهنگ دوست و ورزش دوست بابلسر پای کار 

آمدند و به ما کمک کردند تا شاهد برگزاری آن ها باشیم.
غالب بدرفتاری ها ریشه در حسادت دارد

ش��فقت در ادامه با بیان این موضوع که مس��ابقات کش��وری 
دومین��و قرار بود در ش��هر زنجان برگزار ش��ود، گف��ت: به دلیل 
ارتباطی که بنده با فدراسیون داشتم توانستیم این مسابقات را به 
بابلسر آورده و برای نخستین بار این ورزش در شهر ما انجام شود. 
شهروندان عزیز می توانند از فدراسیون ورزش های همگانی کشور 
صحت ادعای بنده را استعالم نمایند. عده ای مسابقات دومینو را 

بس��یار ساده و کوچک می بینند اما دومینو تنها یک بازی نیست 
بلکه یک هنر فیزیکی و ذهنی است و تاثیرات مثبت آن می تواند 
خانواده ها را تحت تاثیر قرار دهد. خوش��بختانه اس��تقبال خوب 
مردم بابلس��ر باعث شد بس��یاری از موانع و مسائل حل شود. هر 
چند تا حدودی طبیعی است که در شهرهای کوچک، تفکرات و 
برنامه های جدید با مخالفت فکرهای بسته ی موجود روبرو شوند 
که غالب این بد رفتاری ها ریشه در حسادت دارند. ولی ما به یاری 
خدا و همکاری مردم با تمام انتقادات و حواشی که وجود داشت 

توانستیم هر دو فعالیت را به خوبی اجرا کنیم.

سیاسی کاری باعث عقب افتادگی می شود
عضو شورای شهر بابلسر با اش��اره به ادامه ی برگزاری چنین 
جش��نواره هایی گفت: اگر مس��ئولین همت کنند همه ی کارها 
شدنی است. متاسفانه برخی سعی دارند با ایجاد تنش و اختالف، 
مانع انجام کارهای جدید در سطح شهر شوند. یعنی دوگانه رفتار 
می کنن��د. عملکرد آن ها در حوزه اجرا برخالف اظهارات آن ها در 
مناظرات و مصاحبه ها اس��ت و مغایر ب��ا آنچه نمایش می دهند، 
رفتار می کنند. اگر در این حوزه شفاف سازی شود و مردم به طور 
علنی شاهد جلسات و مباحث و تصمیم گیری ها باشند به راحتی 
می توانند دلس��وزان واقعی ش��هر را از سیاسی کاران عوام فریب 
بشناس��ند. سیاس��ی کاری الزمه ی یک کار اجتماعی اس��ت، اما 
سیاس��ی کاری همراه با نیرنگ و عوام فریبی باعث عقب افتادگی 

می شود. 

از مواضع خود به نفع مردم کوتاه نمی آییم
شفقت در پایان با ضمن بیان برنامه های آتی مدیریت شهری 
بابلس��ر عنوان کرد: برنامه ه��ا و کارهای فرهنگی زیادی را پیگیر 
هستیم، مردم خوب ما مطمئن باشند که از مواضع فرهنگی خود 
عدول نخواهیم کرد. مردم باید شور و نشاط داشته باشند و ما هم 
موظفیم در چهارچوب قانون و حیطه ی وظائف خود این ش��ور و 
نشاط را وارد جامعه کنیم. مطمئن باشید ما از مواضع خود به نفع 

مردم کوتاه نخواهیم آمد.

سازمان میادین میوه  و تره  بار و فرآورده های کشاورزی، 
در اساس�نامه ی وزارت کشور تشکیالت آن ثبت شده و 
به تازگی ۱۴ بند به مأموریت های سازمان اضافه گردیده 
 است.  کش�ور را به ۶ پهنه تقسیم کرده اند و استان های 
مازندران، اردبیل، گیالن، مرکزی، گلس�تان و سمنان در 

پهنه ی شمالی قرار دارند. 
نعم�ت ا ... معینی عضو گروه تخصصی پهنه ش�مالی، 
رئی�س گ�روه تخصصی اس�تان مازن�دران و مدیرعامل 
س�ازمان میادین میوه و تره بار ساری است که در گفت و 

گو با موثق به تشریح مسائل سازمان پرداخت.

چگونگی تقسیم میادین میوه و تره بار 
س��ازمان میادین میوه  و تره  بار و فرآورده های کش��اورزی، در 
اساسنامه ی وزارت کشور تشکیالت آن ثبت شده و به تازگی ۱۴ 

بند به مأموریت های سازمان اضافه گردیده  است.
گفتنی است، نام این س��ازمان به سازمان ساماندهی مشاغل 

شهری و فرآورده های کشاورزی هر استان تغییر خواهد یافت. 
استان های کش��ور را به ۶ پهنه تقسیم کرده اند و استان های 
مازندران، اردبیل، گیالن، مرکزی، گلستان و نیز استان سمنان به 
عنوان پهنه ی 
در  شمالی 
ستا ی  ا ر

مأموریت های سازمان میادین میوه و تره بار، در احیای نقش این 
سازمان فعالیت خواهند کرد. 

هفت س��ال از تش��کیل این س��ازمان می گ��ذرد و بر مبنای 
اساسنامه ی قبلی، در طی این هفت سال نتوانسته است فعالیت 
چش��م گیری انجام دهد؛ این س��ازمان از طریق شهرداری مورد 
حمایت مالی قرار می گرفته و حقوق کارکنان نیز از همین طریق 

به آنان داده می شد.

تجهیز سازمان میادین میوه و تره بار به اتوماسیون اداری 
در اس��تان مازندران عالوه بر ش��هر س��اری، شهرستان آمل نیز 

توانسته است، این سازمان را در شهرداری خود فعال سازد. 
براس��اس تعامل با ش��هردار محترم ساری و صحبت هایی که 
صورت گرفت، برآن ش��دیم تا چهره ی این س��ازمان را در مرکز 
استان به نحو احسنت تغییر دهیم. چنانچه در شهرهای بزرگ و 

موفق کشور، این سازمان نقش مهمی را برعهده دارد.
نخس��تین کاری که در این س��ازمان صورت گرفت، کار روی 
زیرس��اخت فرهنگی بود. تمامی مسئوالن سازمان در یک مکان 
مش��خص گرد هم آمدند و تمام س��ازمان مجهز به سیستم های 
مالی، درآمدی، اتوماسیون اداری و نیز برنامه های سخت افزاری 

و نرم افزاری و ... شد.
ای��ن س��ازمان در حال حاض��ر، در بازارهای مختلف س��اری 
همچون شریف العلماء، بازار شهید رجایی، بازار مالمجدالدین و... 

درگیر ساماندهی و نوسازی می باشد.
م��ورد دوم ایج��اد بازارهای هفتگی به طوری اس��ت که از بار 
ترافیکی مناطق کاسته ش��ود و نیز به نیازهای مردم پاسخ داده 
ش��ود. این بازارها در ادوار گذشته بدون ساماندهی و به صرف 
نگاه سنتی مدیران در حال برگزاری بود اما امروزه با یک 
کار فرهنگ��ی، هم��ه آن هایی که در بازار مش��غول به کار 
بودند را مش��خص کردیم و با ثبت نام آن ها در سیستم 
س��ازمان و با ارائه کارت شناس��ایی و کد شناسایی به 

آن ها ارجعیت دادیم.

تعامل مناسب شهرداری با سازمان میادین 
میوه  و تره بار 

در گذش��ته پس از پایان کار بازاریان، در 
همین بازاره��ای هفتگی و در محل حضور 
آنان آلودگی محیطی زیادی ایجاد به وجود 
می آم��د اما ام��روزه با یک فرهنگ س��ازی 
پایه ای در بین بازاریان و با ارائه ی کیسه های 
زباله برای جمع کردن آلودگی های محیطی 
ش��اهد آن هس��تیم که پس از اتم��ام کار، 

تمامی عزیزان محل کار خود را از هرگونه آلودگی پاک می کنند 
و به صورت بس��ته بندی ش��ده در کیس��ه های زبال��ه ی جدا قرار 

می دهند.
در این جا الزم اس��ت از شهردار محترم، مهدی عبوری تشکر 
ویژه ای داش��ته  باشیم چراکه با باریک بینی ها، تمام مسائل را به 
س��ازمان اعالم می کنند و تعامل بس��یار مناسبی بین شهرداری 

ساری با سازمان میادین میوه  و تره بار وجود دارد.

انتقال میدان میوه و تره بار به خارج از شهر
طی دو جلسه با افرادی که در میدان بار ساری کار می کردند 
به این نتیجه رسیدیم تا میدان میوه و تر ه بار ساری را به خارج از 
شهر انتقال دهیم، که این امر در تمامی شهرها رعایت می شود و 
هم به چهره ش��هر کمک می کند و نیز باعث کاهش بار ترافیکی 

می شود.
همچنین در همین راس��تا و با برگزاری جلس��ات متعددی، 
اتحادی��ه بازاریان و نیز رئیس هیئت مدی��ره آنان به نتیجه های 
مفیدی در این رابطه رسیدیم و امید است تا سال آینده این اتفاق 

خوشایند برای شهر ساری و شهروندان عزیز بیافتد.
یکی از خواس��ته های بازاریان برای حض��ور در میدان میوه و 
تره بار جدید، ایجاد یک سردخانه بود که سازمان موظف گردیده 
اس��ت تا به این امر رسیدگی کند و با حمایت شهرداری این کار 

صورت خواهد گرفت.

مطابق بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون ش��هرداری ها، تمامی مش��اغل 
مزاحم باید از شهر خارج شوند و بنابر همین قضیه شروع کار این 
س��ازمان با نام جدید مبنی بر سازمان ساماندهی مشاغل شهری 

در مرکز استان مازندران اتفاق خواهد افتاد.

بازار شریف العلماء ساری، بازاری نوین در استان
بازار شریف العلماء ساری در سال ۱۳۴۱ تأسیس گردیده و این 
بازار به طور پیش فرض و به عنوان پایلوت برای س��ازمان میادین 

میوه و تره بار حائز اهمیت بوده است.
در این طرح که توس��ط سازمان و با حمایت شهرداری ساری 
اجرایی شده و حدوداً ۵۰۰ نفر مشغول به کار می باشند و از جمله 
کارهای مناس��بی که در اجرایی ش��دن این طرح کمک کردند، 

بسترسازی فرهنگی بود.
 بررسی و جلسات متعدد با بازاریان و همچنین کار شبانه روزی 
دست اندرکاران، باعث شد که امروز این بازار در استان مازندران به 

عنوان یک بازار نوین مطرح گردد.
الزم به ذکر است که شهرهای بزرگ تر استان مازندران، پس 
از اتمام پروژه مذکور در ش��هر ساری، خواستار اجرایی شدن این 
طرح در ش��هر خودشان بودند و همان طوری که در اساسنامه ی 
سازمان ذکر شده است به زودی این کارها در سطح استان اجرایی 

خواهد شد.
در حال حاضر در این بازار، به هر شخص یک مکان مشخص 
و یک طبق س��ازمان دهی شده داده شده است و بدون هیچ گونه 

تبعیضی این طرح اجرایی شد.
هدف از پایلوت قرار دادن این بازار، نش��ان دادن حس��ن نیت 
سازمان در جهت رفاه حال بازاریان و شهروندان بود که توانستیم 
ب��ا موفقیت این برنامه را به پایان برس��انیم و امروزه ش��اهد آن 
هستیم که بازارهای خصوصی و دیگر بازاریان که قباًل در برابر این 
طرح ها خودداری می کردند، از ما تقاضای اجرایی ش��دن چنین 

طرح هایی را دارند.
در آینده با استقبال سرمایه گذاران، امیدوار هستیم که بتوانیم 
چنین ط��رح هایی را در مناطق مختلف ش��هر و با طراحی های 

متفاوت اجرا کنیم.

کیوسک های میوه و تره بار در سطح شهر
درباره کیوسک های میوه و تره بار در سطح شهر باید گفت که 
به علت نظارت کامل س��ازمان برروی آنان بسیار بستر مناسبی 
برای خرید ش��هروندان است و گفتنی است که حتی نظارت ما از 

نظارت اصناف نیز بیشتر است.
در ح��ال حاضر به بحث کیوس��ک ها تخصصی تر نگاه ش��ده 

به ط��وری که هر کیوس��ک به طور مجزا می بایس��ت تنها میوه و  
تره ب��ار را به مردم ش��هر، ارائه ده��د و از کارهای کاذب همچون 
روزنامه فروش��ی و خرده فروشی جلوگیری شده است؛ با توجه به 
جلساتی که با سازمان تعاون روستایی برگزار شد، سازمان موظف 

گردیده تا میوه های شب عید را در بین کیوسک ها تقسیم کند.

استقبال از بازارچه های نوروزی
درب��اره بازارچه های نوروزی نیز به طور مث��ال یکی از بازارها 
به متراژ 900متر مربع در پارک روش��ن س��اری قرار داش��ت و 
همچنین درتمام کانکس های محالت، میوه های دولتی تقس��یم 
شد. استقبال از بازارچه های نوروزی قابل قبول بود. در خصوص 
کاره��ای که تا به امروز از طرف س��ازمان صورت گرفته، تمامی 
نگاه ها به س��مت ش��هردار س��اری معطوف گردیده و باید عرض 
کنم که با توجه به تمامی مش��کالتی که شهرداری دارد از انجام 
مسئولیت اجتماعی و نیز ایجاد رفاه اجتماعی برای مردم مقصور 
نمانده اس��ت و به عنوان یک شهروند از حضور چنین شهرداری 

که تحول گرا و آینده نگر می باشد، خوشنود هستم.

تعامل سازمان با سورتینگ داران و باغداران
برنامه ریزی هایی برای تعامل س��ازمان با س��ورتینگ داران و 
باغداران صورت گرفته اس��ت و طی جلساتی با اتحادیه و شرکت 
تعاون��ی باغداران گذاش��ته ش��د، برنامه ای مبنی ب��ر ایجاد بازار 
میادین میوه و تره بار منطقه ای و روس��تایی ارائه ش��ده است که 
مخصوص به بازاریان روستایی است و از شهرداری به عنوان یک 

خدمات رسان اجتماعی کمک خواهیم گرفت.
در اس��تان مازندران و ش��هر س��اری یک موض��وع فرهنگی 
گریبانگ یر ش��هرداری ها شده است؛ ش��هرداری موظف به انجام 
خدمات اجتماعی است اما اگر فرهنگ سازی در بین مردم صورت 
گیرد و بدانند که به ازای خدماتی که ش��هرداری به آنان می دهد 
باید عوارض پرداخت کنند، قطعًا شهرداری ها و سازمان های تابعه 
شهرداری دچار مشکالتی در حوزه منابع مالی و بودجه نخواهند 
شد؛ چنانچه در شهرهای بزرگ دنیا شاهد آن هستیم که با ایجاد 
یک درآمد پایدار، بعضًا این س��ازمان ها درص��د زیادی از بودجه 

شهرداری را شامل می شوند.
در انتها از حضور پررنگ رسانه ها در امر اطالع رسانی و منتشر 
کردن اخبار موثق تشکر می کنم اما باید بدانند تا تنها نیمه خالی 
لیوان را نبینند و نس��بت به مدیرانی ک��ه برای کار خود بی وقفه 

تالش می کنند، اهرم حرکت رو به رشدی باشند.

برگزارینخستینهادربابلسرادامهمییابد
شفقت عضو شورای شهر بابلسر در گفتوگو با موثق؛

 ایجاد حواشی برخی حسودان پیرامون اتفاقات مثبت شهری

ساری پیشتاز ساماندهی و 
نوسازی میادین میوه و تره بار 

مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار ساری در گفت وگو با موثق عنوان کرد

نخستین کاری که در این سازمان 
فرهنگی  زیرساخت  صورت گرفت، 
بود و تمامی مس��ئوالن سازمان در 
یک مکان مشخص گرد هم آمدند و 
تمام سازمان مجهز به سیستم های 
مالی، درآمدی، اتوماس��یون اداری 
 و نیز برنامه های س��خت افزاری و 

نرم افزاری و ... شد. ،،

é علی نوری/
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é مهدی نصیر پور/

مدیریت شهری
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کلنگ مجتمع فرهنگی - هنری ساری 
در س�ال 1386 به زمین زده شد شاید ده 
سال پیش که دولت وقت، برنامه احداث 15 
باب تاالر مرکزی در 15 مرکز استان را آغاز 
در دس�تور کار خود ق�رار داد پیش بینی 
نمی کرد که اح�داث تاالر فرهنگی هنری 
س�اری که بعدها به نام یکی از وزرای خود 

نام گذاری کرده بود یک دهه زمان ببرد.
اگرچ��ه پ��روژه اح��داث ای��ن تاالر در لیس��ت 
پروژه های مهر ماندگار دولت مهرورز! نیز قرار گرفت 
ام��ا این پ��روژه در گذر زمان ش��اهد بی مهری های 
بسیار بود این بی مهری از آن سبب بود که متناسب 
با ضرورت و اهمیت احداث این بنا در مرکز اس��تان 
در اولویت دولت مردان قرار نگرفت چراکه مازندران 
یکی از استان های گردشگرپذیر در حوزه فرهنگی 
اس��ت و خال اماکن و تاالره��ای فرهنگی در آن به 
وضوح قابل لمس است اما بیش از یک دهه از زمان 

آغاز احداث این تاالر گذشته است.
این درحالی است که شهر ساري به تبع وضعیت 
کلی اماکن فرهنگی اس��تان با فقر مواجه است و به 
لحاظ امكانات و زیرس��اخت هاي فرهنگي و هنري 
محرومیت زیادي دارد. س��اري موزه ندارد، فرهنگ 

سرا و خانه فرهنگ ندارد، سازمان تبلیغات اسالمي 
استان در شهر دیگري غیر از ساري فعالیت مي كند.

شاید اگر تحرکات اخیر شهرداری ساری چه در 
حوزه فعالیت های فرهنگی و چه در احداث فضاهای 
فرهنگی نبود عمال س��اری چیز قابل اعتنایی برای 

ارائه به جامعه فرهنگ و هنر نداشت.
این درحالی اس��ت که حدود هزار و ۷۰۰ مرکز 
فرهنگی خصوصی یعنی ی��ک چهارم مراکز تحت 
پوشش اداره کل ارشاد استان، در ساری فعال هستند 
که بخش اعظمی از بار فرهنگی این شهرستان را به 
دوش می کشند و ساده ترین کاری که می توان برای 
آنها انجام داد تمهید برخی معافیت ها و تخفیف ها 
در هزینه ه��ا همچ��ون انرژی، عوارض ش��هرداری، 
مالیات و... است که با رایزنی هایی نه چندان دشوار، 

انجام شدنی است. 
ل��ذا انتظار می رفت مجتم��ع فرهنگی – هنری 
س��اری ک��ه در دولت نخس��ت تدبی��ر و امید وزیر 
فرهنگ و ارش��اد مازندرانی را تجربه کرده بود روند 

سریع تری را طی می کرد.
اگرچه اخیرا »اح��د جاودانی« مدیرکل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی مازندران بیان داشت: برای تکمیل 
ای��ن پروژه 25 میلیارد تومان اعتبار نیاز اس��ت که 
در سال جاری 8.5 میلیارد تومان توسط وزارتخانه 
تامین ش��ده اس��ت اما ش��اید می ش��د با حمایت 

نمایندگان مازندران در مجلس ش��ورای اسالمی و 
مازندرانی های دولت مرد س��رعت بیشتری به روند 

احداث این پروژه داد.
اگرچه »حجت االس��الم عباس��علی ابراهیمی« 
مدیرکل سابق فرهنگ و ارش��اد اسالمی مازندران 
تاریخ افتتاح این پروژه را دهه فجر س��ال 91 اعالم 
ک��رده بود با ای��ن همه به نظر می رس��د این پروژه 
براس��اس زمان بندی انجام شده در 6 ماهه نخست 

سال آینده به بهره برداری برسد.
مجتمع فرهنگی – هنری ساری که به مجتمع 
فرهنگی مرحوم کردان معروف است در 10 هزار و 
960 مترمربع در س��ه سالن با هزار و 400 صندلی 
به نوعی بزرگ ترین تاالر فرهنگی شمال کشور است 
که به نظر می رس��د از زمان احداث تا پایان تکمیل 
این پروژه در مجموع حدود 45 میلیارد تومان اعتبار 

به آن تخصیص داده شود.
نکته مغفول مانده در س��رعت کند پروژه ها این 
است که امروزه بر اساس نظر جامعه شناسان فاصله 
نس��ل ها 5 سال می باش��د و عمال مجتمع فرهنگی 
- هنری ساری دو نس��ل فرهنگی استان را از خود 
محروم کرده است لذا برخی از پروژه های فرهنگی 
زمان��ی به نقطه بهره برداری می رس��ند ک��ه نیاز و 
ضرورت آن از دس��ت رفته و یا حداقل از شدت آن 

کاسته شده و نیازهای جدیدی مطرح است.

سیاست مدیران مانع گسترش فعالیت ها
در زمان دولت اصالحات و با تغییر طرز تفکرها و نگرش نسبت به زندگی 
در جامعه، جوان گرایی و ... به عنوان سرپرست »گروه ریرا« مجددا دوستان 
و هنرمندان هم استانی را دعوت به کار کردم. اکنون ماهیت گروه مشخص 
شده و تمامًا سعی ما بر آن بود تا بتوانیم مسیر درخشانی را برای فرهنگ و 
هنر استان رقم بزنیم. از اینرو تالش شد تا از اشعار موالنا و حافظ به صورت 

ویژه استفاده شود. شیوه ای که امروزه خوانندگان از آن الهام گرفته  
و درحال فعالیت اند. اما گروه ریرا به علت نداشتن حامی )به 

ویژه در دولت احمدی نژاد( از ادامه ی مس��یر بازماند. 
انتظار ما از اداره ی فرهنگ وارشاد مازندران به عنوان 

حامی هنرمندان بومی، خیلی بیشتر از آن چیزی 
بود ک��ه دیدیم اما سیاس��ت های مدیران وقت 

دول��ت مانع فعالیت های گس��ترده ی ما بود. 
جالب تری��ن اتفاق در آن دوران، بس��ته 

ش��دن انجمن موسیقی استان 
مازندران بود که همچنان 

نی��ز آس��یب های این 
گریبان گی��ر  اتف��اق 
اس��تان  موس��یقی 
اس��ت.  با روی کار 

آمدن دولت جدید و تغییر برنامه ها و سیاست گذاری ها بستری آماده شد 
تا دوباره فعالیت های هنری از سر گرفته شود.

همگام با تکنولوژی به سمت پیشرفت 
در موسیقی پاپ یا عامه پس��ند قوانینی برای تحمیل 

سبک ندارد و به نوعی از باقی سبک ها وام می گیرد اما 
در سبکی همانند س��نتی می توان مشاهده کرد که 

باید یک سری نکات رعایت گردد و در یک دستگاه 
مش��خص، به فعالیت ادامه داد که متأس��فانه در 
این بخش نیز ش��اهد حضور اشخاصی هستیم 
که م��وارد یاد ش��ده را زیر پ��ا می گذارند. این 
سبک از موسیقی های بومی، سنتی و ... کمک 
می گی��رد و به نوع��ی فضایی متف��اوت را برای 
شنونده رقم می زند؛ خروجی این سبک  همگام 
با دنیای پیشرفته ی امروز، مخاطب را به سمت 

تکنولوژی و پیشرفت  کردن سوق می دهد.

هنر اسالمی فراتر از ساختن یک گنبد و 
ساختمان است

س��ه س��ال پس از منحل ش��دن گروه، از طریق حوزه ی هنری 
س��ازمان تبلیغات اسالمی اس��تان وارد جریان دیگری شدم. مدیر آن 

بخش، جناب رشید بابازاده بودن که در آن دوران مدیر واحد موسیقی و 
ادبیات بومی بودند و در همان سال، با گروهی جدید شروع به تمرین 

برای اجرای زنده کردیم اما متأس��فانه پیش از اجرا، چالش تغییر 
مدیریت گریبان گیر مس��یر ما ش��د و از اجرا در استان خود 
بازماندیم؛ با برنامه ریزی ه��ای خودمان و نیز دلگرمی های 
اولیه ی مسئوالن ما قدم در مسیر می گذاشتیم اما به یکباره 

تمامی کارها گره می خورد.
برای من سوال است که چرا نام اداره ی فرهنگ و ارشاد 
اسالمی، اداره ی فرهنگ و هنر و ارشاد اسالمی نیست؟ 
به پشتوانه ی هنر اس��المی می توانست دریچه های 
نوینی باز ش��ود و چقدر زیبا می ش��د که سخنان 
بزرگان دین، احادیث، قرآن و تمام بزرگان ایران 

از این نگاه بیان می شد.
هنر اس��المی تنها نشان دادن یک طرح، 
نقاشی، س��اختمان های تاریخی، گنبدها و 

... نیست.
متأسفانه شاهد افراد غیرمتخصص 
در جایگاه های هنری هستیم و این 
معضل، در خیلی از ادارات نیز به 

وضوح قابل مشاهده است. 
س��ری  ی��ک  ب��ا  بای��د 

برنامه ریزی، به سمت تخصصی  کردن مشاغل برویم به گونه ای که 
مدیریت بخش های هنری را به افراد تحصیل کرده در همین حوزه 
بدهیم و نکته ی مثبت این کار، حضور ش��خصی اس��ت که خود از 
همان جنس است و راحت تر می تواند مشکالت را مورد بررسی قرار 

داده و به سمت رفع آن حرکت کند.

لزوم برندسازی برای استعدادهای موسیقی استان
آیا اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی نمی توانست با یک تعامل مفید 
بین مؤسسات، زمینه ساز حمایت از استعدادها و خوانندگان در 

حوزه موسیقی شود؟
یک نکت��ه ی دیگر نی��ز درآمد انجمن موس��یقی از 
درصدی اس��ت ک��ه از برگ��زاری کنس��رت ها از جمله 
اجراهای پ��اپ ایجاد می گردد؛ آیا ای��ن هزینه ها نباید 

برای هنرمندان بومی خرج شود؟ 
باید بتوان استعدادها و هنرمندان بومی را به یک برند تبدیل کرد 
و بانی اصلی ایجاد چنین تغییراتی انجمن موس��یقی استان و نیز 

اداره  کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان می باشند.
اتفاق تلخی که برای من بوجود آمد خود نمونه ای از 
بی مهری های مسئوالن نسبت به هنر و هنرمندان 

بومی استان است.
برای اجرای کنس��رت در هالل احمر ساری، 
برای فروش بلیط و نیز نصب بیلبورد تبلیغاتی 

تنها یک ساعت زمان داشتم! 
چطور می ش��ود که اداره ی فرهنگ  و ارش��اد 
اس��المی یک ش��هر برای اجرای هنرمند بومی بجای 

حمایت از وی، با چنین برخوردی باعث سرکوب هنر می  شوند؟
یک مدیریت سالم و آینده نگر می توانست جلوگیر چنین اتفاقاتی باشد، 
چراکه رابطه ی مس��تقیمی بین مدیریت و حمای��ت از فرهنگ و هنر یک 

جامعه وجود دارد.

بیمه ی هنرمندان به علت سوءمدیریت به بیراهه رفت
برنامه بیمه ی هنرمندان س��ال ها اس��ت که اجرایی ش��ده  و یک زمانی 
خدم��ات خوبی ارائه می دادند اما به علت بدهکاری هایی که برای آن بوجود 
آم��د، قیمت خدمات درمان��ی بیمه ی تأمین اجتماعی نس��بت به خدمات 

ابتدایی افزایش یافت درصورتی که از تعداد خدمات آن کاسته شده  بود.
به همین منظور، مجبور به قطع این بیمه شدیم و تنها برای بازنشستگی 

هر سه ماه مبلغی را به تأمین اجتماعی واریز می کنیم.
در همی��ن موضوع بیمه نیز به علت عدم مدیریت، اش��خاصی که حتی 
سابقه ی فعالیت هنری نداشتند زیر مجموعه ی این بیمه شدند و به نوعی از 

سهم هنرمندان سوء استفاده کردند.

پروژه های فرهنگی هنری نیمه کاره مانده اند
یک مؤسسه ی هنری، یک فرد حقیقی بوده که به واسطه ی بروکراسی های 

اداری تبدیل به یک شرایط حقوقی می شود.
مؤسسات براساس توانمندی ها و تیم اجرایی باید نسبت به بندهایی که 

در ضوابط شغلی آنان ذکر شده عمل کنند.
چ��را در بندهای مذک��ور عناوینی همچون اس��تعدادیابی، برندس��ازی 
هنرمندان بومی در جهت رشد فرهنگ و هنر استان، حمایت از استعدادهای 

بومی وجود ندارد؟
متأس��فانه شاهد عملکرد ضعیفی از سوی مسئوالن دستگاه های اجرایی 
در روند اخذ مجوز اجرای زنده هستیم و سوالی که برای ما پیش می آید این 
اس��ت که چرا برای ترویج فرهنگ یک منطقه و همینطور اجازه ی برگزاری 
کنس��رت به یک هنرمند بومی با این  همه درب بسته مواجه می شود و نیز 

هیچ مسئولی از آنان حمایت نمی کند؟!
در همین خصوص می توان به مجموعه ی فرهنگی و هنری مرکز استان 
در منطقه ی طبرس��تان، روبروی دانش��گاه امام محمدباقر)ع( اشاره کرد که 
پس از 10 س��ال همچنان نیمه کاره مانده و ش��هر س��اری از داشتن چنین 
فضای��ی محروم مانده اس��ت؛ چنین فضاه��ای عالوه  بر رونق کس��ب و کار 
هنرمندان و صاحبان آن، می تواند مقدمه ای برای ارتقای صنعت گردشگری 

در سطح استان شود.
فقر سالن برای اجراهای زنده در ساری از جمله مهم ترین مشکالت این 
ح��وزه می باش��د و این معضل بعضًا گریبان گیر گروه ه��ا و خوانندگان برای 

تمرین های قبل از اجرا می باشد.

 کالم آخر
برای مس��ئوالن دغدغه ای وجود ندارد!. اس��تان مازن��دران، ظرفیت های 
زیادی در جهت رونق موس��یقی بومی و پاپ دارد به گونه ای که بس��یاری از 

نوازندگان مطرح کشور اهل مازندران هستند.
از دهه ی هش��تاد تا به اکنون ش��اهد مدیران مختلفی در اداره  فرهنگ و 
ارشاد اسالمی استان بوده ایم اما برای زنده نگه داشتن موسیقی و هنر بومی 
مازندران، امیدوار هس��تم که دیگر ش��اهد حضور چهره های غیر هنری در 

چنین حوزه هایی نباشیم.
باید از سوی مسئوالن استانی و بانیان موسیقی بومی و پاپ، یک تعامل 
مناسب بین دیگر دستگاه ها و مؤسسات هنری به وجود آید تا بتوانیم شاهد 
رونق و رشد اس��تعدادها و برندسازی مناسب مازندران به عنوان یک قطب 

گردشگر و موسیقی  محور باشیم.

علیرضا کالنتری در گفت وگو با موثق؛

مسئوالن دغدغه   هنر  و  موسیقی ندارند
اشــاره: علیرضا كالنتری اهل ســاری و از هنرمندان 
حوزه موســیقی اســتان مازنــدران اســت. وی از دهه 
هشتاد در مازندران مشغول فعالیت های مختلف هنری 
همچون خوانندگی، بازیگری، گویندگی رادیو و... هست. 
ابتدای كار كالنتری با گروه )ریرا( به مدیریت جمشــید 
قلی نژاد )ثبت انجمن موســیقی دهه هشتاد( بود كه با 
همــکاری اداره  كل ارشــاد مازندران فعالیــت می كرد. 
این گروه با دعوت از هنرمندان اســتانی تبدیل به یک 
دلگرمــی و انگیزه برای ادامه كار بود امــا در ادامه و با 
بی مهری های صــورت گرفته به ناچار ایــن گروه پس از 
چند مدت ملغی گشت. مشــروح اظهارات آقای كالنتری 

از نظرتان می گذرد:

مجتمعی برای نسل سوم!
گزارشی از روند احداث مجتمع فرهنگی - هنری ساری

اگرچه 
پروژه احداث این 

تاالر در لیست پروژه های 
مهر ماندگار دولت مهرورز! 

نیز قرار گرفت اما این 
پروژه در گذر زمان شاهد 

 بی مهری های
 بسیار بود
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به پشتوانه ی هنر اسالمی می تواند 
دریچه های نوینی باز شود و چقدر زیبا 

می شود كه سخنان بزرگان دین، احادیث، 
قرآن و تمام بزرگان ایران از این نگاه 

بیان می شد.

باید بتوان استعدادها و هنرمندان 
بومی را به یک برند تبدیل كرد و بانی 

اصلی ایجاد چنین تغییراتی انجمن 
موسیقی استان و نیز اداره  كل فرهنگ و 

ارشاد اسالمی استان می باشند.

é سید محمد مهدی كیا/

فرهنگ و هنر
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متولی موسیقی نتوانسته خوب عمل کند
بخش تولید موسیقی مهم ترین چالش موسیقی مازندران 
به ش��مار می رود. بعد از گذشت چهل سال از انقالب اسالمی 
در س��طح شهرستان و اس��تان بخش تولید موسیقی ضعیف 
اس��ت. مخصوصا آلبوم های موس��یقی س��نتی که حال و روز 
خوب��ی ندارند. به نظر من یک��ی از مهم ترین پارامتر هایی که 
بای��د مدنظر قرار گیرد این اس��ت که مدیران م��ا که متولی 
فرهنگ و هنر مازندران هستند، باید عالوه بر مدیریت از خود 
گذش��تگی داشته باشند. ما قوانینی در وزارت ارشاد داریم اما 
این قوانین س��لیقه ای اعمال می شوند. سلیقه هایی که برخی 
قوانین را نیز نقض می کنند.  عموم جامعه می داند چه قوانینی 
نقض می ش��ود. یک مدیر برای ایستادگی در مقابل سلیقه ها 
باید از خودگذشتگی کند. در جوامعی همانند جامعه ی ایران 

باید برای حداقل های خ��ود بجنگیم. یکی از آرزوهای ما این 
است که مبانی موسیقی در مقطع ابتدایی تدریس شود. باید 
توجه کنیم تدریس موسیقی در مقطع ابتدایی باعث می شود 
س��لیقه ی موس��یقیایی فرد پرورش پیدا کند. اگر موس��یقی 
س��خیف دهه ی اول انقالب را با موسیقی سخیف زمان حال 
مقایس��ه کنیم در می یابیم، ارزش موس��یقی سخیف گذشته 
بیشتر اس��ت. امروز تنها ریکشن و حرکت در موسیقی حرف 
اول را می زند. اگر ش��ما ناسزا هم بگویید برای مخاطب ریتم 
و ریکشن و جوی که القا می کنید، باعث لذت می شود. تعداد 
موس��یقی های س��خیفی که تولید می ش��ود از موسیقی های 
ارزشمند ما بیشتر است. به همین دلیل با بررسی این چالش 
می فهمیم مس��ئول ما کار درست و موسیقی خوب را حمایت 

نمی کند. متولی موسیقی نتوانسته خوب عمل کند. 

برخوردهای سلیقه ای پایان یابد
بنده نظام اس��المی را دوست دارم و س��ر عناد و دشمنی 
با کش��ور و نظام اس��المی ندارم اما خواس��تار تغیی��ر و پایان 
برخوردهای س��لیقه ای و نابخردانه هستم. باید در فضایی کار 

کنیم که بتوان موسیقی را توسعه داد.
در تمام دنیا مرس��وم است که بودجه دولتی باید پشتوانه 
فرهنگ و هنر باش��د. تمامی ارگان ها باید در این راس��تا قدم 
بردارند. هیچ ریش��ه ی فرهنگی ضربه خ��ورده ای با بودجه ی 
شخصی ترمیم نمی شود. هیچ هنرمندی با بودجه ی شخصی 
رشد نمی کند. همیشه در همه جای دنیا برای مقوله فرهنگ 
و هنر یک پش��توانه ی درآمدی در نظر گرفته ش��ده است. در 
ایران گفته می شود که یک ششم بودجه کشور صرف فرهنگ 
و هنر می شود اما می بینیم که در عمل یک بیستم هم نیست. 
بودجه ی اداره کل فرهنگ و ارشاد در زمینه ی هنر 40میلیون 

هم نمی شود.
برای رس��یدن ب��ه آثار فاخر طبیعی اس��ت ک��ه آزمون و 
خطا هایی داش��ته باش��یم. باید هر چه زودتر از این آزمون و 
خطا ها گذر کنیم و به علت اینکه حمایت های درستی صورت 
نگرفته هن��وز نتوانس��ته ایم از این دوران بگذری��م. خیلی از 
پتانسل های هنری از فعالیت پشیمان شده اند. این موضوعات 

به علت عدم مدیریت صحیح به وجود آمده است.

شبیخون فرهنگی از طرف مدیران است
اخیراً انجمنی را به نام انجمن مس��تقل موس��یقی ساری، 
همراه اساتید گرانقدری چون کیومرث وندادی، رامین جمالی، 
استاد سیادتی، استاد عالمی و چن تن از اساتید دیگر تأسیس 

کرده ایم. اقدامات الزم را برای ثبت رسمی آن انجام داده ایم. 
برخی از مجوز های آن نیز گرفته ش��ده اس��ت. جهت اخذ 

مجوز به اداره کل ارشاد مراجعه کردیم که دوستی در این 
اداره به ما گفت))ما اصال این انجمن را قبول نداریم.(( 
در صورت��ی که این موضوع درس��ت نیس��ت. قوانین 

وزارت کش��ور در ح��وزه ی  انجمن ه��ای مردم نهاد 
مش��کلی برای این موضوع ندارد. در نقاط مختلف 
بخش های فرهنگی سلیقه هایی حاکم اند که گاهًا 
برای اهالی هنر قابل درک نیستند. مسئولی که 
متولی فرهنگ و هنر است، باید بتواند با قدرت 
کارش را انج��ام ده��د. گاهی اوق��ات اعمال 
سلیقه از طرف نهادی صورت می گیرد که از 
نظر اهالی هنر صالحیتی برای این موضوع 

ندارد.  در چند س��ال اخیر هنوز نس��ل های جدید موس��یقی 
ظهور نکرده بودند و س��فیران موس��یقی ما، بزرگان موسیقی 
ما بودند. س��فرای موسیقی ما در مراس��مات و فستیوال های 
فرهنگی هنری مختلف حضور پیدا می کردند و به اجرای برنامه 
می پرداختند. اما امروزه سواس��تفاده هایی ص��ورت می گیرد. 
گروه ه��ای نوظه��ور که تب و تاب فعالیت و اج��را در خارج از 
کش��ور را دارند، در دام این توطئه گرفتار شدند. به اینصورت 
که دولت حاضر نیس��ت برای این حوزه سرمایه گذاری کند و 
طبق یک فراخوان غیر رسمی اجراهای این گروه ها را دریافت 
می کند و آن ها را جهت اجرای برنامه ی موسیقی زنده به دیگر 
کشور ها از جمله کشور های همسایه و کشور های عربی می برد. 
متولی این کار وزارت ارش��اد است ولی در حقیقت هنرمندان 
بخشی از هزینه رفتوآمد به این کشور ها و همچنین هزینه ی 
اس��کان را خودشان می پردازند. عمال از جیب خرج کرده اند تا 
در کشور خارجی به اجرای موسیقی بپردازند و رزومه ای برای 
خود بسازند. در صورتی که متولی این کار وزارت ارشاد است و 
باید از هنرمندان حمایت کند. این موضوع اتفاق ناگواری است. 
این نوع تفکر و سو ءاستفاده ی فرهنگی کار بسیار ناگواری است. 
مقام معظم رهبری موضوعی به نام شبیخون فرهنگی را مطرح 

ک��رده بودند که 

مدتی باب ش��ده بود. این ش��بیخون فرهنگی را چرا فقط از 
جانب بیگانگان ببینیم؟ چرا فکر نمی کنیم شبیخون فرهنگی 
در بین مدیران و ارکان نظام ما وجود دارد که با س��لیقه های 
خود تیشه به ریش��ه فرهنگ می زنند. چرا وقتی خودمان به 

خودمان و به جوانان رحم نمی کنیم، از بیگانه گله داریم؟ 

به موجودیت هنرمند شک داریم
 موسیقی می تواند یک رابط خوب باشد و مباحث دیپلماتیک 
را گس��ترش دهد اما ابتدا باید این موضوع را در کش��ور خود 
حل کنیم. باید ببینیم یک هنرمند موسیقی در جامعه جایگاه 
اصلی خود را دارد یا خیر. متاسفانه حتی کارشناسان موسیقی 
در صدا و س��یما هیچکدام استخدام نیستند. ما به موجودیت 
هنرمند ش��ک داریم. چط��ور می توانیم او را به عنوان س��فیر 
فرهنگی به دیگر کش��ورها بفرس��تیم. یک هنرمند هیچوقت 
نمی توان سفیر مناس��بی برای ایران باشد جز اینکه در داخل 
کش��ور از حمایت کافی برخوردار ش��ود. این حمایت می تواند 
از جایی شروع شود که دستگاه های فرهنگی برای تولید یک 
آلبوم و اثر موس��یقیایی گام بردارند. تولید یک آلبوم موسیقی 
حداقل حدود 100میلیون هزینه دارد. در زمان های گذش��ته 
صدا وسیما استودیویی برای تولید و ضبط آثار موسیقی داشت 
و همچنی��ن حوزه ی  هن��ری از آثار حمایت می ک��رد. اما این 
حمایت ها قطع شد. در حقیقت قباًل امکاناتی داشتیم که امروز 

به آن دسترسی نداریم. 

باید مواظب دالل های هنری باشیم
دالل  ه��ای هنر، با البی گ��ری و روابطی ک��ه دارند درحال 
کارشکنی اند وسرمایه های خود را در این حوزه متمرکز کرده اند 
که تماما در جهت کسب س��ود و درآمد های کاذب اند. 
این موض��وع در اس��تان به وفور دیده  می ش��ود و 
نکته ی مهم آن است که این افراد هیچ ریشه ای در 
استان ندارند و تنها به عنوان سرمایه گذار، گروه های 
موس��یقی گوناگون را به مازندران دعوت می کنند و 
س��رمایه ی مردم ش��هر را با خود به دیار خود می برند.

اعتراض هنرمندان بومی نسبت به این موضوع آن است که 
باید برنامه ریزی ها به گونه ای باش��د که سرمایه ی مردم، در 
همین استان و نیز شهرهای آن باقی بماند و مصرف شود.

متولیان فرهنگ در استان باید به این موضوع وارد شوند و با 
تدابیری هم که اکنون درنظر گرفته شده، باز هم جلوی این 
البی گری ها گرفته نمی شود و ما باید به هنرمندان بومی حق 

بدهیم که معترض باشند.

محمدمهدی ناطق در گفت وگو با موثق از معضالت موسیقی استان مازندران گفت:

لزومایجادهویت
برایهنرمندانبومی

اش����اره/ محمدمهدی ناطق 36س��اله و اهل ساری اس��ت. ناطق از 9سالگی به 
تش��ویق پدرش زنده یاد عزت الله ناطق به خواندن اش��عار مذهبی گرایش پیدا کرد. 
ناطق از س��ن 12س��الگی آواز سنتی را فرا گرفت. وی از س��ال 75 به طور جدی وارد 
حوزه ی موسیقی سنتی شد. ناطق تاکنون کنسرت های بسیاری در کشور های اروپایی 
و آسیایی برگزار کرده است. اولین استاِد ناطق محمدرضا میرایی بود که از خوانندگان 
مسلط به ردیف های آوازی به شمار می رفت. ناطق همچنین چند ماه در کرمان شاگرد 
زنده یاد ایرج بسطامی بود و مدتی نیز در تهران مبانی موسیقی سنتی را از حمیدرضا 

نوربخش آموخت.
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گروه های موسیقی بومی حمایت نمی شوند
در ابت��دای صحبتم می خواهم به این نکته اش��اره کنم 
متأس��فانه هنرمندانی که در کار فولک هس��تند، کمی به 
سمت بی راهه در حرکت اند. ما سعی خواهیم کرد که این 

بی راهه، حداقل به یک راه درست هدایت شود.
عرض کنم تا به امروز هیچ کمکی به ما نش��ده است و 
همه ی اعضای گروه موسیقی خودمان و نیز دیگر گروه ها 

گله مند هستند.
 ما باید با برنامه ریزی به جلو حرکت کنیم و شناسنامه ی 
موسیقی مازندران ش��ویم؛ وقتی که گروه آئینی فرهنگی 
»سیوتیکا« به دهمین جشنواره بین المللی فرهنگ اقوام 
ایران زمین، بین بیش از ده کشور جایزه برگزیده را دریافت 

می کند یعنی زنده نگه داشتن موسیقی محلی مازندران.
 در واقع یک نماینده ی رس��می از اس��تان مازندران به 
آن جا رفت��ه و پس از ارائه ی کارش جای��زه دریافت کرده 
اس��ت. افراد زی��ادی می توانند بهت��ر از م��ا کار کنند اما 
متأس��فانه یا بودج��ه ی کافی ندارند یا کس��ی که از آن ها 
حمایت نمی کند. کمااینکه من بارها در جلس��ات مختلف 
با مدیرکل ارش��اد استان، به مباحثه پرداختم که در حال 
ش��رکت در جشنواره ای در تهران هس��تیم و جالب است 
بدانی��د که هزین��ه ی ایاب و ذهاب به م��ا ندادند و بنده با 

هزینه ی ش��خصی، اعضای گروه را برای ش��رکت در 
جشنواره به تهران بردم.

چندی پیش ما شاهد جشنواره ی لیلم در استان 
بودیم. بچه های کوچکی که بس��یار زیبا می نواختند. 
س��از لل�ه وا، قرِن، ِدس��رتوکن با نقاره که کاماًل ساز 
مازندرانی محسوب می ش��وند؛ نِقاره یا دوسر توکن. 
ِکتینگ و کوِتنا. )توضیح: کتینگ، چوبی است که به 
زمین فشار می آورد. کوتنا ضربه زننده است و در واقع 
کوتنا بزرگ تر و س��نگین تر و قدرتمندتر است که به 
کتینگ ضربه می زند. دارتوکن به دارکوب می گویند 
و این منقار همان دو س��ر توکن حس��اب می شود(. 

این ها موسیقی اصیل طبری محسوب می شوند.

 مدیران کجا هستند؟
 بنده به عنوان سرپرس��ت گروه س��یوتیکا  فریاد 
می زنم که مدیران ما دقیقا کجا هستند چرا صدای ما 
را نمی شنوند و از ما حمایت نمی کنند. اگر  همانطور 
ک��ه می گویید پول ندارید، چقدر از ما حمایت اداری 
کردید؟ چرا وس��یله ایاب و ذهاب ما را جهت اجرای 
برنام��ه مهیا نکردید تا نش��ان دهیم ک��ه مازندرانی 

هستیم.
 چرا برنامه ای که قرار بود از ش��بکه ی تبرس��تان 
پخش ش��ود، به دستور ش��خص آقای رئیس صدا و 
س��یما پخش نمی شود؟ چطور است که صدا و سیما 

برای پفک تبلیغات می کند تا هزینه تبلیغاتی گیرش بیاید 
اما برای فرهنگش تبلیغاتی نمی کند! 

غفلت از زبان طبری و پوشش مازنی
زبان طب��ری بیش از 2800 کلم��ه ی اصلی و بیش از 
117000 کلمه ی فرع��ی دارد و دومین زبان زنده ی دنیا 
بعد از زبان چینی محس��وب می ش��ود. شما مجری خانم 
ش��بکه تبرس��تان را مش��اهده کنید به زبان تبری مسلط 
است اما رختی که بر تنش است، سربند و چارقدش برای 
اقوام ترکمن است، جلیقه اش برای اقوام کرد، دامنش برای 
گیالن، کفشش از کفش ملی است! یعنی تمام اقوام ایران 
زمین در این خانم قابل مش��اهده اس��ت غیر از فرهنگ و 
پوش��ش مازنی! یا لباس های آقایان که یک پیرهن با یقه 
انگلیس��ی، شلوار لی و روی شلوار لی پاتوبه )پاتو( پوشیده 

است و السالم.
این ها فاجعه اس��ت. هرگز صداوسیما  همکاری ای با ما 
نکرده اس��ت مگر افراد خبرنگاری به ط��ور گزیده ای آمده 
باش��ند و در جش��نواره ای از ما به اندازه ی زیر یک دقیقه 

ضبط گرفته باشند و در خبر پخش کرده باشند. 

برخی نهاد ها به جریانات فرهنگی بدهکاراند
اگ��ر ش��هرک بومی-محل��ی ایجاد ش��ود، ب��اور کنید 
گروه های توریس��تی زیادی در دنیا م��کان تهیه خواهند 
کرد. آن ها خواهان اسکان در یک کلبه ای در فضای محلی 
خواهن��د بود یا برای اس��تفاده از نان محلی می خواهند از 
تنورش اس��تفاده کنند؛ به نوعی زندگی ها درگیر مدرنیته 
 گشته است اما موارد یاد ش��ده برای توریست ها جذابیت 
خواهد داش��ت.  در جمع بن��دی کارها، تحت عنوان گروه 
سیوتیکا واقعًا دس��ت یاری دراز می کنیم به سمت همه ی 
نهادهای��ی که واقعًا می توانند کمک کنند. بحث کس��انی 
اس��ت که واقعًا دس��ت اندر کار هس��تند و به م��ا بدهکار! 
همچ��ون اداره کل میراث فرهنگ��ی، اداره کل فرهنگ و 

ارشاد اسالمی و صدا و سیما! 
در نهای��ت م��ا امید به کم��ک آن ها خواهیم داش��ت 
و مطمئن باش��ند که این گ��روه، بزرگ تر خواهد ش��د و 
گروه های دیگری نیز به ما ملحق خواهند ش��د و زمانی که 
ای��ن اتفاق روی دهد، آن مثال معروف در ذهن ما ش��کل 
خواه��د گرفت که یک دس��ت صدا ندارد اما چند دس��ت 

صدای قشنگ تری می دهد.

مسئولین سبب تنزل موسیقی محلی مازندران
م��درن ش��دن موس��یقی مازندرانی، معض��ل بزرگ و 
ترسناکی است و اداره فرهنگ و ارشاد باید این موضوع را 
مدیریت کند. واقعًا تکلیف موسیقی مازندران چیست که 

به سمت بی راهه در حرکت است.
 اگر ق��رار بر گذاش��تن کنس��رت اس��ت، حداقل این 
کنس��رت ها تقسیم شود. اگر قرار شد که کنسرت به فالن 
آقا که از تهران آمده است داده شود، یکی به این آقا و پنج 
تا ب��ه بچه های بومی داده ش��ود؛ االن وضعیت به گونه ای 
اس��ت که پنج تا به آن ها و یکی به ما داده می شود و عماًل 

همه چیز برعکس است.
موسیقی محلی در مازندران توسط مسئولین در سطح 
پایین قرار گرفته است. خیلی از ایرانی ها و مازندرانی هایی 
که خارج از ایران زندگی می کنند، تشنه ی این هستند که 
موس��یقی مازندرانی یک اجرایی در خارج از کشور داشته 
باش��د تا یک نوس��تالژی برای آن ها پیش بیاید؛ موسیقی 

مازندرانی می تواند پیام آور شادی برای مردم باشد.

ــیقی پاپ ــنتی قربانی موس ــیقی س  موس
 شده است

تنها گزینه ای ک��ه به صورت جش��نواره ای اتفاق 
افتاد، جشنواره ی لیلم بود که شناسنامه ی موسیقی 
مازندران ش��ده است. ما ش��اهد آن هستیم که عماًل 
موسیقی س��نتی، قربانی موس��یقی پاپ شده است.  
موسیقی پاپ برای کنسرت مجوز می گیرد و در این 
میان به اندازه ی ده دقیقه یعنی دو بخش آهنگ سنتی 
برای اجرا انتخاب می ش��ود ک��ه آن هم تا میکروفون 
تنظیم ش��ود و ساز کوک شود، عماًل یک ربع از زمان 
رفته اس��ت و فقط وقت به یک آهنگ کوتاه می رسد.  
تأثیر موسیقی پاپ و کنسرت هایش به گونه ای است 
که هنرمند مازندرانی با بیس��ت سال سابقه ی کاری 
که برند خود را دارد، طرفداری ندارد و موسیقی پاپ 
ب��ه صورت جنگ ن��رم برنده می ش��ود و مغز جوانان 
مازندرانی را با آهنگ های خود پر می کند. ما می شود 
موسیقی مازندران را به چند بخش تقسیم کنیم. البته 
از نظر من موس��یقی مازندران واحد است اما به خاطر 
خورده فرهنگ های موجود باید آن را تفکیک به سه 
بخش کرد که عبارتند از موس��یقی شرقی، موسیقی 
مرک��زی و موس��یقی غربی. چراکه طبع��ًا گویش ها، 
مدل ها، خواس��تگاه ها و حتی رس��وم عروسی های ما 

فرق می کند اما کلیت آن یکسان می باشد.

ــاط بوجه ای نباشد؛ این  وقتی برای شادی و نش
کار ظلم به مردم است

اگر قرار اس��ت 14 آبان روز هنر مازندرانی باش��د، باید 
هنرمندان استان به صورت یک جشنواره، همه جمع شوند. 
این اتفاق به نظر شما توسط کدام نهاد اداری باید مدیریت 
شود؟ چه کسی باید وقت گذاری کند یا مکانی را جور کرده 
و هزینه ه��ا را پرداخت کند؟ این موضوع در مجلس مطرح 
شده است. نمایندگان ما به آن رأی داده و تصویب کردند و 
بودجه ای به آن تخصیص دادند اما شاهد هیچ هزینه ای در 
این بخش نیستیم. در بخش فرهنگ نباید برای عزا و گریه 
هزینه شد. اینکه 700 میلیون تومان در محرم هزینه شود 
اما در بخش شادی مردم، بودجه ای نباشد. این کار ظلم به 
مردم است. شما از هرجایی که می خواهید اطالعات کسب 
کنید که آیا آن شهر، استان یا کشوری که بیشتر می خندد 
و شاد اس��ت مردمش بیشتر عمر می کنند و آمار طالقش 
پایین است یا ما که بیشتر به گریه و عزاداری می پردازیم؟

حرف پایانی اینکه من یاد گرفته ام که به عنوان مسئول 
این گروه، جس��ارت داشته باش��م و نترسم و وقتی شما را 
می بینم که به عنوان یک صدا و سیما ی مستقل پشت من 

هستید جسارتم بیشتر می شود.

غفلت از زبان، پوشش و موسیقی بومی مازندران 
امیر ارسالن مهدوی فعال حوزه تئاتر و موسیقی در گفت و گو با موثق:

اشاره/  امیر ارس��الن مهدوی متولد 1353 
س��اری اس��ت. از کودکی با موسیقی ضربی 
آش��نا ب��وده و تاکنون در ای��ن زمینه فعالیت 
کرده است. 25 س��ال سابقه ی کار در حوزه ی 
تئاتر دارد و همزمان سرپرس��ت گروه آیینی-

فرهنگی »سیوتیکا« است که پس از تحقیق از 
136 روستا، سی نوع آیین محلی )چکه سما، 
تورس��ما، چپون س��ما و ...( را احیا کرده و  بر 
اساس مناس��بت  ها در جشنواره های مختلف 
اجرا می کند. مهدوی با گروه سیوتیکا توانست 
در جش��نواره های مختلف استانی، کشوری و 
حت��ی بین المللی افتخارآفرین��ی کند که رتبه 
نخست جشنواره های تیرنگ و سوره و جشنواره 
بین المللی فرهنگ اقوام ایران زمین از جمله 
آن هاس��ت. این فعال حوزه تئاتر و موس��یقی 
در گفت و گ��و با موثق به بیان دیدگاه های خود 

پرداخته است که در ادامه می آید.

é سید امیرحسین ساداتی/

é سید محمد مهدی كیا/

فرهنگ و هنر



سال سوم    شمـاره بیست و سوم    یکشـنبه 26 فروردین 1397دو هفته نامه فرهنگی اجتماعی مازندران

وی مولف ده ها مقاله در حوزه دیپلماس��ی فرهنگی، فلس��فه، 
اخالق و عرفان، تمدن شناسی، مازندران پژوهی، شیعه شناسی، 
عاش��ورا پژوهی می باش��د. آنچه می خوانید گفت و گوی ماس��ت 
با ایش��ان پیرامون جایگه هنر در توس��عه و بررسی ظرفیت های 

فرهنگی مازندران.

تداوم گفتمان های فرصت سوز در عصر جهانی سازی 
فرهنگ

غالمرض��ا رمضانی پ��ور در ابت��دای مصاحبه بی��ان نمود: ما 
نتوانس��تیم از ابزاری که بشر در عصر فرامدرن به فرهنگ جهانی 
عرضه نموده برای پیشبرد اهداف و معرفی فرهنگ و تمدن اصیل 
اس��المی خویش بهره مند ش��ویم و تنها هنر ما یک تا چند دهه 
تقابل با پدیده های نوظهور در عرصه تکنولوژی های رسانه ای بوده 
و تا سرمان را بلند نمودیم دیدیم که درون تمام اتاق های منازل، 
اتومبیل ه��ا، مراکز عمومی و تفریحی مردم ب��ه این ره آوردهای 
فرهنگی عصر مدرنیته مش��غولند و این در حال��ی بوده که ما با 
نگاه بدبینانه مش��غول ستیز با این پدیده ها بوده ایم و فرصت های 
بی شمار از این دست را به مخالفین داده ایم و در نهایت وقتی که 
خیلی دیر شد تازه شروع به نطق پیرامون لزوم بهره مندی از این 
فرصت و تعریف زیس��ت بوم ملی برای این فضای نوین تنفس��ی 
در عرص��ه فرهنگ جهانی نمودیم در حالی که پیش��روان عرصه 
جهانی تکنولوژی های نوظهور رس��انه ای، به س��رعت نور شیوه و 
محصول نوینی را محمل تاثیرگذاری خویش نموده اند. اما عده ای 
براس��اس فهم غلط از مبانی علمی اس��الم و انقالب مدام در پی 
تولید گفتمان های فرصت س��وز برای انقالب اس��المی در عرصه 

فرهنگ جهانی هستند. 

پژوهش؛ اساس توسعه
مدی��ر پژوهش��گاه مطالع��ات راهب��ردی »تمدن ش��هرهای 
دانش بنیان« ادامه داد: مدیران ارش��د کشورهای توسعه یافته و 
صنعت��ی که از نبوغ، درایت و ضریب هوش��ی باالیی برخوردارند 
در تخصیص ردیف های بودجه به پژوهش، فرهنگ و آموزش، به 
عنوان رکن و اساس برنامه توسعه، نگاهی ویژه دارند. چون تزریق 
پول و سرمایه گذاری در این سه بخش را به عنوان موتور محرکه 
توس��عه جامعه نوعی ایج��اد ارزش افزوده برای زیربنای کش��ور 
می دانند یعنی هم درعرصه اندیشه و نطق سیاسی و هم در عرصه 
عمل گرایی در سیاس��ت گذرای بودجه کالن کش��ور ملزم بدین 
اصل علمی هس��تند. در حالی که مدیران ارشد و تصمیم ساز در 
کشورهای جهان سوم و کمتر توسعه یافته هزینه در این عرصه ها 
را هدر دادن پول و اس��راف منابع و سرمایه ملی می دانند و دقیقا 
راز قدرت مندتر ش��دن کشورهای توس��عه یافته و ضعیف ماندن 
کشورهای کمتر توس��عه یافته در همین تفاوت در سطح فهم و 
ادراک مدیران ارشد آنان در پایه ها و اساس توسعه است. مدیران 
کش��ورهای توس��عه نیافته گمان می کنند ریشه مشکالتشان و 
توس��عه نیافتگی آن��ان در فقر اقتصادی و مالی اس��ت و مدام در 
کالِف س��ر در ُگِم اقتص��اِد بیمار خویش کالفه ان��د حال این که 
ریشه فالکت و عقب ماندگی این کشورها به فقر عقلی و فرهنگی 
مدیران کالن و تصمیم س��ازان ارشد آن نظام باز می گردد و عدم 
ادراک صحیح آنان از جایگاه پژوهش، فرهنگ و آموزش و داشتن 
نگاهی مصرفی، سربار، هزینه زا و اسرافی نسبت به اهالی پژوهش، 

هنرمندان، دانشوران و اندیشه ورزان. 

موسیقی زبان مشترک همه ملت ها
ای��ن عضو هی��ات علمی دانش��گاه پی��ام نور اظهار داش��ت: 
براس��اس آمو زه های قرآنی آرمان های انقالب اس��المی از روحی 
»جهان وطنی« یعنی »َكافًَّة لِّلنَّاِس«)سباء:28( برخوردار است و 
از سویی امام)ره( گستره ماموریت و تاثیرگذاری هنر را برای همه 
ابناء بش��ری ف��ارغ از دین، مذهب، ملیت، ن��ژاد و زبان می دانند. 

بی ش��ک این هنر و دانش متعالی موس��یقی اس��ت که می تواند 
محقق کننده این هدف مدنی و مترقی برای دکتریِن جهان وطنِی 
انقالب اسالمی باشد. چرا که کتاب، فیلم، تئاتر، خط زیبا و ... نیاز 
به ترجمه به زبان مخاطبین خارجی را دارد اما جنس هنر و دانش 
متعالی موس��یقی به گونه ای است که اوال نیاز به ترجمه به زبان 
جامعه هدف را ندارد و ثانیا:  چون دانش و هنر موس��یقی نشاط 
آور، انرژی زا و موجب انبساط روح و روان مخاطب می شود از دایره 
مخاطبین عام تر و گسترده تری در سطح فرهنگ جهانی برخوردار 
اس��ت که می تواند در کوتاه ترین زم��ان عمیق ترین کارآمدی و 
تاثیرات را بر جمعیت کثیری از مخاطبین جهانی داشته باشد. و 
لذا سطح دانش و هنر متعالی موسیقی از سطح یک ابزار تفننی 
و س��رگرمی برای عموم یا یک دانش تئوریک جهت تدریس در 
مراکز آمورشی خارج شده و در عرصه فرهنگ جهانی در باالترین 
س��طح به کمک توسعه فرهنگی ملت ها، رشد اقتصادی دولت ها 
در عرصه تبلیغ کااله��ای تجاری، تلطیف نگاه جامعه جهانی به 
فرهنگ یک ملت، و در ش��اخصی باالتر این دانش و هنر مترقی 
به عنوان »دیپلماسی موسیقی« مورد توجه، مطالعه و برنامه ریزی 
تئوریسین ها و نخبگان کشورهای توسعه یافته در جهت مهندسی 

دکترین امنیت ملی کشورها قرار گرفته است.

ــاخص ضریب امنیت با گروه »ُارکستر ملی  ارتقا ش
آریایی«

این محقق و پژوهش��گر بیان داشت: ش��اید اگر در این چهار 
دهه مدیران ارش��د فرهنگی و هنری کش��ور ما از بین نخبگان و 
اف��راد تیزهوش و آگاه از رویدادها و تکنولوژی های نوین فرهنگ 
جهانی انتخاب شده و سیاس��ت گذاری عرصه فرهنگ به وسیله 
این نخبگان متخصص در عرصه فرهنگ جهانی و خبره در مبانی 
علم��ی اس��الم و انقالب انجام می گرفت به ط��ور مثال در بخش 
ارتقاء ضریب اطمینان امنیت داخلی ما می توانس��تیم با تشکیل 
گروه های موسیقی محلی بومی از سوی خرده فرهنگ های متنوع 
از بین اقوام مختلف کش��ور و اجرای جشنواره های ملی موسیقی 
و بهره گیری از قدرت نرم موس��یقی سطوح باالیی از همبستگی، 
تعام��ل و وفاق ملی را فراهم آوریم. همچنین در جهت باال بردن 
شاخص ضریب امنیتی کشور در عرصه جهانی با ساختن یک بِرند 
بین المللی از یک گروه موس��یقی ملی ایرانی متشکل از نخبگان 
ش��اخص موس��یقی از بین تمام اقوام ایرانی با لباس همان قوم و 
مذهب متش��کل از ارامنه، زرتشتیان، کلیمیان)یهودی(، شافعی، 
حنفی، مالکی، حنبلی و ش��یعه از اقوام بل��وچ، کرد، لر، ترکمن، 
آذری، بختی��اری و ... و قرار دادن یک بودجه مناس��ب و ثابت از 
منابع بودجه فرهنگی، آموزش��ی، امنیت��ی و اقتصادی برای این 
اُرکستر ملی و قطع دس��ت مداخالت سیاسیون، باندها، مدیران 
و احزاب در این بِرند جهانی یعنی »اُرکستر ملی آریایی«، تالش 
نمائی��م در سراس��ر تاالرهای جهانی و فضاه��ای تنفس فرهنگ 
جهانی برنامه های مفرح و فاخری را برای مخاطبین جهانی اجراء 
نمائیم تا از نفرت پراکنی، لجن پاشی و سیاه نمایی برضد فرهنگ 
و تم��دن اصیل ایران جلوگیری نمائی��م و ضمن برقراری تعامل 
و گفتمانی دوس��ویه و مفاهمه آور با اندیش��مندان و تاثیرگذران 
فرهنگ و هنر جهانی نشان دهیم جمهوری اسالمی ایران نمونه 
فاخری از همزیس��تی مسالمت آمیز بلکه در افقی باالتر نمونه ای 
بی بدیل از چند هزار سال هم افزایی تمدنی اقوام متنوع و مذاهب 

گوناگون است. 

ــی  ــت جهانی با »دیپلماس ــاد و امنی ــه اقتص ورود ب
موسیقی« 

مدیر پژوهش��گاه مطالعات راهبردی تاکید نمود: امروزه لزوم 
بهره گیری از قدرت ش��گرف هنر بر رشد تراز تعامالت تجاری هر 
کشور با سایر دولت ها از بدیهیات عرصه دیپلماسی اقتصادی فعال 
می باش��د. چینی ها به همین شکل به جهت اتهاماتی که به ویژه 
کش��ورهای غربی، در راس��تای این که، چینی ها به دنبال احیای 
امپراطوری قدیم خود هس��تند و قصد دارند که استعماری نو در 
آفریقا ایجاد کنند، درس��ال2010 یک گروه اکتش��اف به جهت 
کشف بقایای کش��تی بازرگانی شان که حدود هفتاد سال، پیش 

از حض��ور پرتقالی ها،  به قصد تجارت به آفریقا رفته بود، 
اعزام کردند، که به جهان ثابت کنند چین چه در گذشته 
و چه در امروز به دنبال اهداف تجاری و نه استعماری در 
کشور های دنیا و به ویژه آفریقا بوده و هم اکنون نیز همین 
گونه اس��ت. توجه چین به کشورهای آفریقایی به دنبال 
بحران انرژیی است که در چین وجود دارد اما این زیرکی، 
در سیاس��ت مداران چینی وجود دارد که، حضورشان را، 
حضوری فرهنگی و از سر خیرخواهی تعبیر کنند. از دیگر 
اقدامات چین در زمینه دیپلماس��ی فرهنگی، می توان به 
احیای »اُرکستر فیالرمونیک« این کشور در سال2000 
اشاره کرد. چین با احیای این اُرکستر و اجرای برنامه، در 
کش��ورهایی که در گذشته با آنها مشکل داشت، توانست 
تا حد زیادی به کشورهای متخاصم نزدیک شود .الزم به 
ذکر اس��ت که پس از گذش��ت دوازده سال، این اُرکستر 
به عنوان یکی از معروفترین و برجسته ترین اُرکسترهای 
فیالرمونیک دنیا مطرح گردید و در کش��ورهای مختلف 

حضور فرهنگی دارد.
رمضانی پور ادامه داد: ایاالت متحده آمریکا در سال های 
جنگ س��رد،  به دلیل مقابله با اتحاد جماهیر ش��وروی، 
اقدام به تاس��یس یک گروه 19 نفره موسیقی جاز نمود. 
در همان س��ال ها، بحث نژادپرستی در آمریکا به شکلی 
بس��یار جدی مطرح بود وتمامی دنیا، به ویژه کشورهای 
کمونیس��تی، آمریکا را به نژاد پرس��تی متهم می کردند 
آمریکا نیز برای پاسخ به این اتهام اغلب اعضای این گروه 
موس��یقی را از سیاه پوس��تان قرار داده بود، تا با مضمون 
اعتراضی و آزادی خواهانه ای که موسیقی جاز دارد، به دنیا 
و به ویژه کش��ورهای قطب مقابل بفهماند که آمریکا نه 
تنها نژادپرس��ت نیست، بلکه حامی حقوق سیاهان است 
و پروژه آزادی و حقوق بش��رش را با کمک س��یاهان در 
کشورش و دنیا پیش می برد. دستگاه دیپلماسی هوشمند 
آمریکا توانست این گروه هنری موسیقی سیاه پوست را به 
عنوان نماد هویت فرهنگی ملت آمریکا در ذهن فرهنگ 
جهان��ی جا انداخته و این گروه موس��یقی ک��ه در اغلب 
کشورهای اروپای شرقی و جنوب شرقی، و خاورمیانه اجرا داشت، 
تاثیر ش��گرفی روی مردم این کش��ورها به ویژه جوانان آنجا، که 
تحت تاثیر سیاست های کمونیستی تربیت شده بودند، گذاشت 
و باعث اصالح چهره نژادپرس��تانه آمریکا در دنیا ش��د در نهایت 
اینکه »دیپلماسی موسیقی«  کاراترین سامانه نرم افزاری در ورود 

قدرتمند به جهانی سازی اقتصاد و امنیت می باشد.

فهم صحیح از برندسازی فرهنگی
این پژوهشگر ادامه داد: یکی  دیگر از نکات مهم فهم صحیح 
ما از پدیده »برندس��ازی فرهنگ��ی« در عرصه تعامالت فرهنگ 
جهانی و دیپلماس��ی فرهنگی است.  الزم به ذکر است که اساسا 
ب��دون برندهای فرهنگ��ی نمی توان تبلیغ فرهنگ��ی نمود و در 
مبادالت میان فرهنگی در جامعه جهانی مش��ارکت داش��ت. هر 
حوزه فعالیتی، که در خارج از کشور با قصد تاثیرگذاری بر جامعه 
میزبان صورت می پذیرد، می بایس��ت در خدمت افزایش و ارتقاء 
قدرت نمادین ایران باشد. یعنی این میراث غنی تاریخی و تمدنی 
گران  بهاء باید به نشانه ها و نمادهایی تبدیل شوند که قابل نفوذ، 
اثرگذاری، در کش��ورهای دیگر باشد، و اگر این فرآیند رخ ندهد 
این میراث به هیچ وجه در دیپلماس��ی فرهنگی به کار نخواهند 
آمد. برندهای فرهنگی،  نش��انه هایی هس��تند که عناصر اصلی 
فرهنگ را به نمایش گذارده و در مراودات میان فرهنگی بس��یار 
می توانند موثر باشند. برندها، پیام های فرهنگی هر نظام هستند 
ک��ه به تولید اقتدار فرهنگی و ی��ا دهش افکنی فرهنگی، کمک 
می رسانند. ویژگی مهم برندهای فرهنگی این است که این برندها 
مفاهیم فرهنگی را خالصه وکپسولی کرده و قابل انتقال می کنند. 
از تخت جمشید و جناب حافظ و حضرت مولوی و حکیم خیام 
گرفته تا برج میالد و اصغر فرهادی و عباس کیارس��تمی، استاد 
فرش��چیان و ش��جریان هم��ه در جای خود ی��ک برند فرهنگی 
محسوب می شوند که متاسفانه در کشور ما در مبادالت فرهنگی 

برون مرزی خیلی مورد توجه قرار نمی گیرند. 
رمضان��ی پور اف��زود: در نظام فرهنگی م��ا برندهای فرهنگی 
خیلی جدی گرفته نمی ش��وند و از قضا ب��ه جای آنکه از آنها در 
جهت منافع ملی اس��تفاده ش��ود، در جهت تقویت منافع دیگر 
کش��ورها اس��تفاده می گردد. برای نمونه در هند زمانی که فیلم 
»میلیونر زاغه نش��ین« برنده جایزه اس��کار ش��د، با وجود آنکه 
س��ازنده این فیلم،  هندی هم نبود و آن فیلم نیز به نقاط ضعف 
هندوستان اشاره می داشت، اما هندی ها به نحو احسن توانستند 
از آن اس��تفاده برند و در مواردی همچون جذب توریس��ت از آن 
بهره جویند. این در شرایطی است که در کشور ما زمانی که فیلم 
»جدایی نادر از س��یمین« آقای اصغر فرهادی موفق به کس��ب 
جایزه اسکار می شود، به جای استفاده از موقعیت به وجود آمده،  
در صدا و س��یمای ما برنامه به ظاهر تحلیلی گذاش��ته می شود 
که آقای فرهادی بنا به مناس��بات سیاس��ی این جایزه را گرفته 
اس��ت و فالن فیلم آمریکایی و فرانس��وی شایس��تگی بیشتری 
برای کس��ب این جایزه داش��تند و در نهایت باعث ش��ویم که از 
این برند فرهنگی،  فرانسه استفاده فرهنگی کند. در این شرایط 
طبیعی اس��ت که آقای فرهادی ادامه فیلم سازی اش را در کشور 
فرانس��ه ادامه می دهد. یا اس��تفاده ای که ما می بایست در دنیا از 
موالن��ا جالل الدین محمد بلخی می کردی��م، امروز ترکیه از این 
ش��اعر پارس��ی انجام می دهد. ترکیه با اس��تفاده از موالنا، تا حد 
زی��ادی جایگاه فرهنگی خود را در دنیا ارتقاء داده اس��ت و جدا 
از مواردی همچون جذب توریست، همسر رئیس جمهور و خود 
رئیس جمه��ور ترکیه - عبداهلل گل، به همس��ر رئیس جمهور و 
رئیس جمهور آمریکا، به عنوان نماد فرهنگی کشور ترکیه، نسخه 
انگلیس��ی مثنوی معنوی موالنا را هدیه می دهد. غفلت ما از این 
حوزه س��بب ش��ده که نه تنها نتوانی��م از برندهای فرهنگی مان 
استفاده کنیم، بلکه کاری کنیم که دیگران از برندهای فرهنگی 

ما استفاده الزم خودشان را ببرند.
عضو هیات علمی دانش��گاه بیان داش��ت: تاثیرات قدرت نرم 
هنر بر توس��عه اقتصادی، امنیتی و فرهنگی یک کشور به جهت 
درهم تنیدگ��ی فرهنگ و اقتصاد و امنیت درعصر جهانی س��ازی 
بر نخبگان سیاس��ی کش��ورهای توسعه یافته پوش��یده نیست. 

کش��ور کره در یک فرآیند و بازه زمانی7 س��اله با ساخت فیلم  و 
پخش آن در ش��بکه های ایران سطح مبادالت تجاری خویش را 
با ایران به ش��کل بی سابقه ای رش��د داد و این در حالی است که 
ما نه تنها فرصت س��ازی نکنیم و نه تنها از فرصت های فرهنگی 
خودجوش ایجاد شده توسط هنرمندان مان بهره نمی بریم اقدام به 
فرصت سوزی می نمائیم. در ادامه برخی از مجموعه هاي تلویزیونی 
س��اخت کره جنوبی که در 7 سال از سال 1385 تا سال  1391 
از س��یماي ج.ا.ایران پخش گردیده است، آمده است. الزم به ذکر 
اس��ت که این س��ریال ها عالوه بر پخش و بازپخش آن از شبکه 
نمایش دهنده، از ش��بکه هاي استانی و ش��بکه تماشا نیز اغلب 
مجدداً پخش شده اند و برخی از آنان نیز در شبکه نمایش خانگی 
در دسترس مردم هستند و به فروش می روند. )رجوع به جدول(

تبیین جایگاه رفیع شعر و موسیقی مازندران 
ای��ن پژوهش��گر فرهنگ 
و تم��دن مازن��دران اظه��ار 
داشت: زبان و گویش محّلی 
پهلوی  )طب��ری،  مازندرانی 
ی��ا فارس��ی دری( از چنان 
غنای لغوی برخوردار اس��ت 
که تنها زبان عربی فصیح را 
می توان تالی تِل��و و ِعدل آن 
دانس��ت. در فرهنگ عمید و 
ُدَرُر الفوائ��د)ج2،ص10( اثر 
عالمه محمدتقی آملی)ره( از 
پیامبر)ص( منقولست: »َزباٌن 
اَهَل الَجنَّه َعَربٌی اَو فارسٌی َدری)طبری(: اهل بهشت به زبان عربی 
یا فارس��ی دری س��خن گویند« و این فارس��ی دری هم خانواده 
هم��ان زبان اصیل مازندرانی اس��ت که البته در س��یر گذر زمان 
بسیاری از لغات و واژه های اصیل آن دچار فراموشی و تغییر شده 
است. شعر و موسیقی مازندرانی یکی از خورده فرهنگ های بومی 
اصیل، با قدمت و با صالبت ادبی ایران زمین اس��ت که گوش��ه ها 
و مقام های موس��یقی آن ریشه در جوهره اصیل فرهنگ اسالمی 
ایرانی داش��ته و درونمایه آن از غنایی آسمانی، توحیدی، عرفانی 
و عاشقانه برخوردار است. عشق زمینی در شعر و موسیقی اصیل 
مازندرانی ظهور و تجلی عش��قی آسمانی و الهی می باشد. امیری 
خوانی، نجما خوانی، طالبا، کتولی و.... در این بین اشعار حضرت 
عارف واصل، ش��یُخ الَعَجم، امیر پازواری)ره( گوشه هایی از تجّلی 

معارف عمیق عرفان قرآنی و روایات است. 

ضروروت برند سازی از موسیقی مازندران
اس��تخراج و ط��رح مفاهیم عمیق عرفان��ی، حکمی، اخالقی، 
سیاس��ی، جامعه ش��ناختی و انس��ان شناس��ی موجود در ابیات 
تبری و موس��یقی مازندرانی چون طالب��ا، نجما، کتولی و امیری 
و رفع مظلومیت از چهره مهجور ش��عر و موس��یقی مازندرانی و 
عرضه آن در قالبی که نس��ل جوان مازندران بیش از پیش بدین 
عنصر ماهوی فرهن��گ خویش تفاخر نمای��د؛ نیازمند برگزاری 
ده ها س��مینار و همایش علمی و تخصص��ی و عرضه برآیند این 
محصوالِت دانش بنی��ان به مدارس و دانش��گاه های مازندران به 

صورت کتب و واحدهای درسی می باشد.
 م��ا راه��ی جز تجهیز علم��ی خویش و تعامل جریان س��از و 
تاثیرگذار هنری در برابر سیل بنیان کن ظهور رسانه های فرامدرن 
و جهانی س��ازی فرهنگ نداریم. س��رمایه های فرهنگی ش��عر و 
موس��یقی  مازندران همچون نیما یوشیج، پدر شعر معاصر ایران، 
آن قدر ارزشمند و قابل برندسازی در فرهنگ جهانی هستند که 
با تالش علمی و کار رسانه ای حرفه ای قادر به ایمن سازی ذائقه 
نسل نوظهور و جوان مازندران در عصر تبادل و تعامل فرهنگ ها 

خواهیم بود. 

سخنی با استاندار محترم
الزمه شروع چنین تحول بنیادین ظهور مدیرانی  است که اوال: 
در عرصه نظری و تئوریک توان علمی فهم تاثیر هنر بر توسعه و 

رشد اقتصادی، فرهنگی و امنیتی را داشته باشند. 
ثانیا: به این فهم و مبانی علمی و تئوریک باور درونی و رفتاری 

در سازمان تحت مدیریت داشته باشند.
 ثالثا: بتوانند با ارائه برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند 
مدت و با مش��خص کردن دقیق نقاط ه��دف با آمار و ارقاِم قابل 
رصد و نظارت در قالب برنامه سند چشم انداز  توسعه استان راه 
کارهای عملی، کارآمد و پاس��خگو در بکارگیری قدرت نرم هنر 
برای توسعه اقتصادی، فرهنگی و امنیتی مازندران داشته باشند.

 از ی��اد نبریم که ما با بیش از 151 کش��ور جهان تفاهم نامه 
در عرصه دیپلماسی فرهنگی امضاء نمودیم که شاید فقط تعداد 
انگش��ت ش��ماری از این تفاهم نامه ها فعال شده است. بی شک 
فعال سازی گس��ترده تر و باال بردن حجم تراز مباالت بازرگانی و 
مهمتر برای مان��دگاری دائمی این مبادالت اقتصادی و بازرگانی 
با کش��ورهای آس��یای میانه و حاش��یه دریای خزر در بستری از 
جنس هنر و فرهنگ قابل تحقق است تا نخبگان عرصه فرهنگ 
و هنر با اش��رافیت کاملی که از اش��تراکات فرهنگی و پیش��ینه 
تمدنی مشترک مازندران با این کشورها  دارند و نیز با شناخت از 
ریشه های عاطفی، عالیق روحی، ذائقه مصرفی و سالیق فرهنگی 
مردمان آن س��رزمین امکان در هم آمیختگی و تعامالت مفاهمه 
آور ب��ا این  مردم را در عمیق ترین الیه های فکر و ذائقه فرهنگی 
آنان برای کااله��ای تجار و بازرگانان مازندرانی فراهم س��ازند و 
برانگیختن ای��ن درهم آمیختگی فرهنگی و عاطفی تنها مردانی 
از جن��س هنر و خصوصا هنر موس��یقی را می طلبد که در قالب 
کنس��رت ها، ورک شاپ ها، جش��نواره های بین المللی موسیقی 
منطقه ای کش��ورهای حاش��یه دریای خزر و ده ها طرح و برنامه 
کارآم��د هنری قابلیت اجراء داش��ته و هم اقتصاِد فرهنگ و هنر 
را  رون��ق داده و هم فضای کس��ب و کار، تج��ارت و بازرگانی را 
رونق بخش��یده و هم ضریب اطمینان در تعامالت امنیتی ما را با 

همسایگان شمالی باالتر می برد.
استان مازندران دو مدل از توسعه روابط و حضور در کشورهای 
حاشیه خزر را می تواند در دستور کار قرار دهد. اول حضور فصلی، 
موس��می، کوتاه مدت که براساس روابط سیاسی و مقطعی بین 
دولت ایران با  دولتهای کش��ورهای حاشیه خزر است که معموال 
ای��ن روابط گذرا و بدون عمق از س��وی مردانی از جنس مدیران 

سیاسی رقم خواهد خورد. 
تجرب��ه نش��ان داده که این جن��س از روابط بی ش��ک پایدار، 
مس��تمر و دائمی نخواهد بود چرا که به اندک مداخله قدرت های 
فرامنطق��ه ای ای��ن تعامالت س��طحی دس��تخوش مخاطرات و 

معادالت تنش زای سیاسی خواهد شد.
 اما مدل دوم از توس��عه رواب��ط که پایدار و دائمی خواهد بود 
با ب��اال بردن عمیق ترین تعامالت و اش��تراکات فکری، فرهنگی، 
عاطفی بین ملتها اعم از بازرگانان، تجار، صنعت گران، کشاورزان 
و تولیدکنندگان میس��ور خواهد ش��د اما شاکله و ماهیت چنین 
توسعه پایدار در الیه های عمیق در روابط بین ملت ها به گونه ای 
است که تحقق آن مردانی از جنس فرهنگ و هنر را می طلبد و 
نیز مدیرانی که نگاه و فهمی استراتژیک داشته و در تحقق اهداف 
بلندمدت صبور  باش��ند و گمان ننمایند که محصول کاشته ها و 
تالش های آنان در عرصه مدیریت استراتژیک در حوزه فرهنگ و 

هنر بایست در مدت کوتاه به ثمر بنشیند. 
ب��رای تداوم و تضمی��ن دائمی حضور بازرگان��ان مازندران در 
بازارهای بازرگانی منطقه حاشیه دریای خزر، همچنین تضمین 
و تامین امنیت پایدار در منطقه در سایه مساعی مشترک با این 
کش��ورها و نیز حفظ اکو سیس��تم دریای خزر راهی جز تدارک 
تعامالت و اشتراکات گس��ترده در عمیق ترین الیه های فرهنگی 
بین مردمان کش��ورهای حاش��یه خزر نیس��ت و تحقق این امر 
مدیران اس��تراتژی مح��ور و دارای افق دید ناف��ذ می خواهد که 
صبورانه و هوش��مندانه بر  اجرای طرح ها و ایده های نوین هنری 

مشترک اصرار بورزند. 
جناب آقای مهندس اس��المی جای بسی خرسندی است که 
حتی منتقدین ش��ما معتقدند عزمِ  تغییر و تحول و اراده بهبود 
اوضاع اس��تان مازندران به جد در رفتار مدیریتی شما وجود دارد 
و لذا بدنه نخبگان دانشگاهی و فرهنگی استان معتقدند که نباید 
هراسی از کار کردن با صاحبان اندیشه های واال، مترقی، با دانش 
و تخصص، برخاسته از نظام تربیتی اصیل خانوادگی، دارای تعهد 
انقالبی و سطح باالیی از فهم معادالت و مناسبات جهانی داشت. 
ش��بکه مدیریتی اس��تان بیش از هر طرح و ای��ده نو نیازمند 
انس��انهای توسعه یافته است تا چنین شخصیت هایی با باورهای 
عمیق درونی به توسعه بتوانند مبداء و منشاء تحول شوند. کالم 
امیر بیان علی)ع( در فراخنای تاریخ زنده تر از گذش��ته است که 
فرمودند: ِزواُل الّدوله بِِارتفاع الّسفله ... : اضمحالل، زوال و سقوط 
دولت ها و تمدنها بجهت بکارگماردن افراد سفله، تنگ نظر، ضیق 
و توسعه نیافته بر مناصب مدیریتی است. این سنت قطعی تاریخ 
و سرنوش��ت محتوم جوامعی اس��ت که کارهای بزرگ را بدست 
اشخاص کوچک بسپارند.« آن چه که در ادبیات سیاسی امروز به 
کوتوله پروری تعبیر می شود در کالم اََبرمهندس تمدن اسالمی، 

حضرت علی)ع(، به وضوح تبیین شده است. 
پس بیا تا گل برافشانیم ومی در ساغر اندازیم / فلک را سقف 

بگشائیم و طرحی نو دراندازیم .

گفت وگو/  محمد ذبیحی

نقشهنرموسیقیدرتوسعهپایدارمازندران
در گفت وگو با غالمرضا رمضانی پور عضو هیات علمی دانشگاه مطرح شد؛

غالمرضارمضانی پور. عضو هیات 
علمی دانشگاه پیام نور)گروه 

فرهنگ و تمدن اسالمی(- مدیر 
پژوهشگاه مطالعات راهبردی 

تمدنشهرهای دانش بنیان.
 سوابق  علمی - پژوهشی در 

عرصه  بین المللی و ملی:
 1( پژوهشگر منتخب در عرصه 

مهندسی دیپلماسی فرهنگی و 
سینرسی)هم افزایی( تمدنی.
 2( استاد منتخب معاونت 

فرهنگی وزارت علوم و 
تحقیقات و فن آوری در عرصه 

»عاشوراپژوهی« در دانشگاه 
خواجه نصیر 3( محقق برتر 

مرکز بین المللی ادیان توحیدی 
در حوزه »جهانی سازی فرهنگ 

توحیدی« 4( غدیرپژوه برتر 
بنیاد بین المللی غدیر در عرصه 

پردازش دکترین غدیر در 
دانشگاه تهران 5( محقق برتر و 
منتخب وزارت فرهنگ و ارشاد-
1393ش- در کنگره بین المللی 
عالمه ابن شهرآشوب 6( محقق 

منتخب کنگره بین المللی فیلسوف 
شرق، شیخ اشراق سهروردی- 

دانشگاه زنجان
 7( استاد و پژوهشگر منتخب 

علوم قرآنی در همایش قرآن و 
عترت دانشگاه های کشور

 8( پردازش گر نظریه 
»تمدنشهرهای دانش بنیان« در 

تمدن اسالمی اشاره کرد.

8

رتبهحضوراقتصادیکرهدرایرانشبکهنمایشدهندهسالپخشنامسریالردیف

ششمین کشورشبکه 13852جواهري در قصر )یانگوم(

پنجمین کشورشبکه 13863امپراتوردریا

پنجمین کشورشبکه تهران1386انسان خوب

پنجمین کشورشبکه 13873تاجرپوسان

پنجمین کشورشبکه 13873افسانه   جومونگ

پنجمین کشورشبکه تهران1387متشکرم

چهارمین کشورشبکه تهران1388پشت برج سفید

چهارمین کشورشبکه 13892امپراتور بادها 

چهارمین کشورشبکه تهران1389مهارتدستانترو

سومین کشورشبکه 13913افسانه دونگ یی

سومین کشورشبکه تهران1391دو دوست

سومین کشورشبکه 13942آقای دکتر 
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سال سوم    شمـاره بیست و سوم    یکشـنبه 26 فروردین 1397دو هفته نامه فرهنگی اجتماعی مازندران

اشـــــاره/
 محمد زرودی دارای مدرک مهندسی 
ــت  ــد مدیری ــی ارش ــران و کارشناس عم
ــت. وی در حال حاضر،  ــتراتژیک اس اس
معاون فنی و عمرانی شهرداری کالرآباد 
بوده و عالوه بر تجربیات متعدد در حوزه 
ــگاه  ــازی، مدرس دانش عمران و شهرس
ــا کار در  ــنایی زرودی ب ــت. آش نیز هس
ــهرداری و همچنین تخصص  ــط ش محی
ــازی در  ــران و شهرس ــوزه عم وی در ح
ــروی جوانی، از  ــار انگیزه حاصل از نی کن
ــیل های این گزینه تصدی  جمله پتانس

شهرداری تنکابن است. 

شهردار تنکابن اخیرا از رونمایی برنامه های 
مختلف شهری در روزهای آینده در تنکابن خبر 
داد که با توجه به نگاه تخصصی مدیریت شهری 
تنکابن به موضوعات مختلف، به نظر می رس��د 
قطار توس��عه این شهر سرعت بیشتری خواهد 

یافت.

تنکابن در آغازی نو 
ش��ورای پنجم تنکابن در همی��ن چند ماه 
آغازین عملکرد خود، نش��ان داده است که در 
مس��یری نو قرار گرفته  است. شورا و شهرداری 
این شهر با نگاه کالن و تخصصی به موضوعات 
و مس��ائل مختلف مدیریت شهری، نویدبخش 
روزهای خوش و روشن برای این شهر خواهند 
بود. ش��هرداری تنکاب��ن و در رأس آن محمد 
زرودی ب��ا تالش ش��بانه روزی در نظر دارند تا 
در ای��ن دوره ب��ا رویکرد برنامه مح��ور فعالیت 

کنند. بنابراین با اجرای طرح های عمرانی چون 
لکه گیری و آس��فالت سطح شهر، احداث كانال 
آب��رو و الیروبی نهرها، لول��ه گذاری تقاطع های 
مختلف، س��اماندهی روشنایی پارک های سطح 
شهر، بازس��ازی و ترمیم نرده پل چشمه کیله، 
ایج��اد نهر بازار ماهی فروش��ان، س��اماندهی و 
انتقال دستفروشان سطح شهر به خیابان طاهر 
تنكابنی و... س��عی در گذر از مرحله س��نتی به 
مدرنیته دارند. شهردار تنکابن اخیرا از رونمایی 
برنامه ه��ای مختلف ش��هری در روزهای آینده 
در تنکابن خبر داد و به نظر می رس��د اگر نگاه 
تخصص��ی مطرح ش��ده در برنامه های مختلف 
شهری ادامه یابد و حاکم شود، این شهر متحول 
خواهد ش��د. مدیریت شهری تنکابن به تازگی 
به منظور مش��ارکت و بهره من��دی از ایده های 
ش��هروندان مس��ابقاتی را با موضوع طراحی در 
زمینه ه��ای مدنظر برگزار می کند که مس��ابقه 
طراحی معم��اری میدان امام تنکابن س��رآغاز 
آن ها بوده است. البته این مسابقه در نوع  خود، 
در کش��ور قابل بازبینی بوده و امید می رود این 
نوع مس��ابقات در زمینه مباحث ش��هری ادامه 

داشته باشد.

تشریح مسابقه از زبان آقای شهردار 
محمد زرودی ش��هردار تنکابن در مراس��م 
تکری��م از برگزیدگان مس��ابقه طراحی میدان 
امام تنکابن اظهار کرد: برخود فرض می دانم از 
همراهی همیشگی اعضای شورای اسالمی دوره 
پنجم شهر تنکابن و تالش همه دست اندرکاران 
قدردان��ی کنم زیرا اگر ام��روز در کنارهم جمع 
شده و ش��اهد برگزاری این مسابقه می باشیم، 
مدیون حمایت و پش��تیبانی آن ها هس��تیم و 
امیدواریم در آینده با همکاری و همیاری شورا 
بتوانیم این نوع مس��ابقات را )که باعث پویایی 

ش��هر و شکوفایی استعداد جوانان می شود( در 
سطحی بهتر برگزار کنیم.

شهردار تنکابن، با بیان اینکه مسابقه طراحی 
معماری میدان امام تنکابن به منظور دستیابی 
به انگاره ه��ا و طرح های مناس��ب و با کیفیت، 
برگرفت��ه از الگوه��ای معماری و شهرس��ازی 
ایران��ی و در جه��ت حف��ظ ارزش ه��ای واالی 
انقالب اس��المی برگزار ش��د، گفت: 154 طرح 
به دبیرخانه مسابقه ارسال شد که خوشبختانه 
آثار ارس��الی، چه از لحاظ کمی و چه کیفی، در 
باالترین س��طح قرار داشتند و توس��ط داوران 
مسابقه )آقایان دکتر نیما مکاری، دکتر عباس 
غالم��ی و مهندس محمدرضا که��زادی( مورد 
قضاوت قرار گرفت که در نهایت )س��جاد زمانی 
از تهران، س��پهر صادقی از نوش��هر، علی فالح 
از قائمش��هر، مریم ابراهیمی از مشهد، علیرضا 
میقانی از مشهد، علی مرادی از خرم آباد، بهمن 
بابالوی��ان از اهر، علی ذوالفقاری از تهران، بهنام 
علیزاده گلدیانی از تهران، نوید باهری از تهران( 
ب��ه ترتیب 10 اث��ر برتر را به خ��ود اختصاص 
دادند. البته این به معنای آن نیس��ت که الزامًا 
طرح نخس��ت باید اجرایی شود بلکه از میان ده 
طرح، یکی )متناس��ب با ظرفیت شهری و توان 

شهرداری( انتخاب می شود.

برگزاری مسابقه طراحی میدان کریم آباد 
و پل دوم چشمه کیله

زرودی ب��ا اش��اره به گس��تردگی طرح های 
ارس��ال ش��ده )153 طرح از اقصی نقاط کشور 
و یک طرح از انگلس��تان( به دبیرخانه مسابقه، 
تصریح کرد: این مس��ابقه موجب معرفی شهر 
تنکابن در داخل و خارج کش��ور شده است و به 
عقیده ی من، این بهترین دستاورد ما بوده است 
و ما برای داشتن شهری آباد و توسعه یافته، باید 
باهم ب��ودن و در کنارهم بودن را در کنار تضاد 
آراء و اف��کار تمرین کنی��م. همچنین وی ادامه 

داد: مس��ابقه طراحی معماری میدان امام )ره( 
یکی از بهترین و بزرگترین مس��ابقات در سطح 
کش��ور بوده و اگر هم نقدی وارد است، به طور 
حتم تجربه ای برای برگزاری مسابقات در آینده 
خواهد بود. شهردار تنکابن، از برگزاری مسابقه 
طراح��ی میدان کریم آباد تنکابن در س��ال 97 
خب��ر داد و گفت: در میدان امام به دلیل اینکه 
طراحی باید براس��اس اندیش��ه های امام شکل 
می گرفت، دس��ت طراحان ب��رای مانور چندان 
ب��از نبود اما در میدان کریم آباد به این ش��کل 
نبوده و طراحان می توانند با فراغ بال بیشتری 

کار کنند.

ــا و برنامه های  ــن پروژه ه اجرای مهمتری
شهرداری از اردیبهشت ۹۷ 

 زرودی همچنین از برگزاری مسابقه معماری 
برای پل دوم چشمه کیله در سال آینده سخن 
گف��ت و افزود: هدف م��ا اس��تفاده از ایده ها و 
خالقیت های جوانان این مرز و بوم جهت هرچه 
بهتر ش��دن سیمای شهری تنکابن است. وی با 
بیان اینکه در تالش هس��تیم تا فضای شهری 
تلطیف شده ای در نوروز 97 پیش روی چشمان 
ش��هروندان قرار گیرد، اظهار داشت: پروژه ها و 
برنامه های شهرداری به طور جدی از اردیبهشت 

سال آینده آغاز می شود.

حرف آخر
در ش��هری مثل تنکاب��ن که با مس��ابقات 
تخصص��ی بیگانه بوده، طبع��ًا برگزاری اینگونه 
مسابقات تخصصی با حاشیه هایی همراه است و 
نهادینه شدن آن نیازمند زمان و تداوم این نوع 
مسابقات است؛ امیدواریم تیم مدیریت شهری 
تنکابن، در ادامه نیز بتواند همراه ش��هروندان، 
در زمینه های مختلف به رشد و سازندگی شهر 
همکار باش��د تا تنکابن به شهری توسعه یافته 

تبدیل شود.

با یک برندسازِی مدیریت 
از  و فکر ش��ده می ت��وان 
جاذبه ه��ا، ظرفیت ه��ا و 
استفاده  شهر  توانایی های 
کرد ت��ا از آن ب��ه عنوان یک 
ابزار اقتص��ادی برای به وجود 
آوردن درآمد پایدار بهره برد و 
زمینه توسعه ای پایدار، مشارکت هرچه بیشتر 
ش��هروندان در ارائ��ه ی خدمات ب��رای حفظ 

ارزش آن برند را مهیا ساخت.
بدیهی است که سایت رسمی شهرداری ها، 
فرمانداری ها، ش��ورای اسالمی شهرها و سایر 
ادارات مازندران، از لحاظ گرافیکی، ساختاری 
و کاربردی در کاربر پس��ند ب��ودن و کاربردی 

بودن دچار ضعف هایی هستند.
جالب است بدانیم که نخستین تاثیرگذاری 
مؤثر روابط عمومی، برندسازی مطلوب ارگانی 
است که در آن فعالیت می کند و در این میان، 
روابط عمومی ش��هرداری ساری را می توان به 
عنوان یک روابط عمومی پیش��گام و الگو در 

برندسازی شهری دانست.
در یک نگاه کلی به سایت رسمی شهرداری 
ساری می توان دریافت که بصورت یکپارچه و 
با استفاده از تمامی ظرفیت های فنی توانسته 
 اس��ت رس��انه ای تعاملی و متناسب با ذائقه 
مخاط��ب ایجاد نم��وده و از حی��ث ابزارهای 

اطالع رسانی متنوع باشد.
روابط عمومی ش��هرداری س��اری با فعال 
ک��ردن ش��ورای مدی��ران، رواب��ط عموم��ی 
بین الملل��ی، معرفی مجازی ش��هر س��اری، 
طبقه بندی روابط عمومی ها در سطح مناطق و 
سازمان ها، خود را از باقی روابط عمومی های 
س��نتی متمایر ک��رده و به نوع��ی زبان بدن 

مجازی شهر ساری را متحول سازد.
یکی از اهداف برندس��ازی شهری، رسیدن 
به ی��ک نام تجاری مناس��ب برای هر ش��هر 
اس��ت؛ امید اس��ت روابط عمومی شهرداری 
ساری بتواند زمینه ساز برند تجاری برای مرکز 

استان نیز باشد. 
چراک��ه روابط عموم��ی ش��هرداری مرکز 
اس��تان مازن��دران ب��ا برگ��زاری دوره ه��ای 
آموزش��ی برای پرس��نل خود و توليد محتوی 
تخصص��ی مبتنی ب��ر ادبيات ش��هروندی و 
ح��ذف مجيزگويی و پروپاگاندای رس��انه ای 
با مدیریت راهبردی صحیح توانس��ته اس��ت 
در سيزدهمين س��مپوزيوم بين المللی روابط 
عمومی ب��ا موضوع روابط عمومی و توس��عه 
پاي��دار، همزمان ب��ا چهاردهمين جش��نواره 
برترين های روابط عموم��ی ايران رتبه برتر در 
حوزه ی روابط عمومی را کسب نماید. درنهایت 
اینکه راه اندازی وبسایتی مبتنی بر مخاطب و 
بهره گی��ری از نقاط ق��وت و مزیت های بومی 
ک��ه بتواند به بهترین ش��کل اقدام به معرفی 
یک ش��هر نماید اولین گام برای ورود به شهر 
مجازی اس��ت که عم��اًل با این اق��دام کارت 
ویزیت مجازی یک شهر تولید می شود که در 
این راستا درگاه شهرداری ساری با راه اندازی 
بخش ساری گردی و تور مجازی، تمرکز خود 
را بر محوری ترین مسیر توسعه استان و شهر 
س��اری یعنی توسعه ی گردش��گری قرار داده 
است که اگر این مسئله در روابط عمومی صدها 
اداره شهرستانی، ش��وراها و شهرداری ها الگو 
برداری شود می توان مسیر توسعه گردشگری 
و در نهایت برندسازی از مازندران را با سرعت 
بیش��تری طی کرد.برای دی��دن در گاه اطالع 
 رسانی شهرداری ساری را می توانید به آدرس
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حسن ایزک جمالی

رواب��ط عمومی، فن ایجاد ُحس��ن رابطه و 
تفاهم متقاب��ل بین افراد جامعه و س��ازمان 
یا نهاد متبوع اس��ت که ب��ه عنوان اصلي ترين 
حلقه ارتباطي مدي��ران و كاركنان و همچنین 
جلب همکاری نماین��دگان افکار عمومی برای 
س��ازمان بسیار حائز اهمیت می باشد و بدین 
لحاظ روابط عمومی ها بخش مهمی از کارکرد 
یک سازمان را برعهده دارند که عبارت است از 
ماندگار کردن نام و موقعیت سازمان در ذهن 

جامعه هدف.
توجه وي��ژه به رواب��ط عمومي ب��ه عنوان 
واح��دی كه مي توان��د به صورت نظ��ام مند، 

و سنجيده  برنامه ريزی شده 
در جه��ت حفظ و گس��ترش 
تعامل و تفاه��م در مجموعه 
و پيش��برد ام��ور عم��ل كند، 
حائ��ز اهميت اس��ت؛ از این 
رو نگاه وی��ژه اعضای هیأت 
دوره شورای  پنجمین  رئیسه 
ش��هر س��اری و در رأس آن 
سید مسعود مدینه به عنوان 
رئیس، زمینه س��از تغییر در 
امور  و  روابط عموم��ی  واحد 

بین الملل این نهاد شد.
اگرچه اصحاب رسانه در مازندران و ساری 
در دستیابی به اخبار مربوط به شورای اسالمی 
مرکز استان در گذشته چندان با مشکل مواجه 
نبودند اما به نظر می رسد با ورود عضوی جدید 
به عنوان مس��ئول روابط عمومی و تفکرات و 
ایده ه��ای نو، پویایی این واح��د و همچنین 
س��هل الوصول ب��ودن اخبار این نهاد بس��یار 

ملموس شده است.
افزایش س��طح و تسریع در انعکاس اخبار 
و رویداده��ا، تن��وع خبری، ارتباط مس��تمر و 
مناس��ب با رس��انه ها، ایجاد واح��د امور بین 
المل��ل پس از رایزنی ها و جلس��ات متعدد با 
مس��ئوالن وزارت امور خارج��ه، تفکیک پایگاه 
اطالع رس��انی ش��ورا از پرتال جامع شهرداری 

)که پس از سال ها اتفاق افتاد(، تغییر ساختار 
ماهنامه داخلی شورا)س��ارویه(، تهیه، تدوین 
و انتش��ار کلیپ ه��ای ویدئویی از جلس��ات 
رسمی ش��ورا، ارائه آمارهای مصور از مصوبات 
و عملکرد ش��ورا، انعکاس گس��ترده اخبار در 
ش��بکه های اجتماع��ی و... همگی نش��ان از 
ای��ن دارد که در این م��دت کوتاه، واحد روابط 
عمومی نهاد حساس و مردمی شورا به ساختار 
مناسبی رسیده است. در کنار همه این مسائل، 
اقدام جال��ب روابط عمومی ش��ورا در دعوت 
از خبرنگاران و حضور آزادانه و بدون مش��کل 
اصحاب رسانه در جلسات رسمی این نهاد که 
البته با تصمی��م و حمایت 
انجام  ش��ورا  ریاست  قاطع 
گرفت��ه، اتفاق��ی بس قابل 
توجه و درخور تحسین است 
که می تواند برای بسیاری از 
شوراهای شهرهای مازندران 
و کشور به الگویی تمام عیار 
تبدیل شود چرا که این حق 
طبیعی و مسلم مردم است 
منتخبان ش��ان  بدانند  ک��ه 
در پارلم��ان ش��هری چ��ه 

تصمیماتی برای توسعه شهر می گیرند.
با ش��ناختی که نگارنده از ایده های مسئول 
فعلی روابط عمومی و امور بین الملل ش��ورای 
اسالمی شهر ساری دارد که از جمله آن تدارک 
ش��رکت پرس��نل زیر مجموع��ه در دوره های 
آموزش��ی تخصصی روابط عمومی و همچنین 
تهیه پروپوزال برای راه اندازی شورای راهبردی 
روابط بین الملل و دیپلماس��ی شهری ساری 
می باشد، پر واضح اس��ت که در ادامه مسیر، 
هم اصحاب رس��انه با رغبت بیشتری نسبت 
به انعکاس اخبار و تحوالت پیرامون ش��ورای 
اسالمی شهر ساری قلم فرسایی خواهند نمود 
و هم شهروندان مرکز استان، شورای شهر خود 
را به مثابه یک اتاق شیش��ه ای تصور نموده و 

عملکرد شورائیان را به قضاوت می رسانند.

از اواسط بهمن ماه سال جاری 
زمزمه هایی مبنی بر این که زمین 
موس��وم به پ��الژ ش��هرداری که 
ب��ه مدت 50 س��ال تحت تصرف 
ش��هرداری ساری بود، سندش به 
نام س��تاد اجرایی فرمان امام)ره( 

خورده  است.
طب��ق گفت��ه ی نائ��ب رئیس 
ش��ورای اس��المی ش��هر ساری 
مل��ک ۳.۴ هکتاری موس��وم به 
پالژ ش��هرداری، بیش از ۵۰ سال 
در تصرف ش��هرداری ساری قرار 
داشته اس��ت و ش��هرداری برای 
اجرای تفریحی و توریستی اقدام 
به عقد قرارداد رسمی این ملک با 
جهاد کشاورزی کرد اما در اقدامی 
غیر منتظره و عجیب، س��ند این 
ملک با ارزش به نام س��تاد فرمان 

اجرایی حضرت امام)ره( زده شده 
است.

 زلیکان��ی در 11 بهم��ن م��اه 
طی نام��ه ای خطاب ب��ه مهندس 
مدینه، رئیس شورای اسالمی شهر 
اس��تیفای حقوق  ساری خواستار 

شهروندان شد.
 گزیده ای از نامه به این ش��رح 
است:  همانطور كه استحضار دارید 
ملك 3/4 هكتاری موسوم به پالژ 
ش��هرداری واقع در منطقه ی فرح 
آب��اد )دریای س��اری( بیش از 50 

س��ال در تصرف ش��هرداری 
س��اری قرار داش��ته و س��ند 
رسمی مالكیت این ملك نیز 
به متراژ 33/947 متر مربع به 
نام دولت جمهوری اس��المی 
ایران و ب��ه نمایندگی وزارت 
جهاد كش��اورزی صادر شده 
بود كه تصویر آن پیوست )1( 

می باشد.
ش��هرداری  توضیح��ًا؛   
ساری به منظور اجرای طرح 
 ( پیوست  تفریحی-توریستی 

2( بر اساس همین س��ند مالكیت اقدام به 
عقد قرارداد رس��می اجاره ی ملك با دولت 
جمهوری اسالمی به نمایندگی وزارت جهاد 
كشاورزی نموده كه از قضا قسمت عمده ای 
از ای��ن طرح اج��را گردیده اس��ت و طبق 
قرارداد مذكور و به استناد تبصره یك ماده 
32 اصالحی قان��ون حفاظت و بهره برداری 
از جنگل ها، سند مالكیت می بایست به نام 

شهرداری ساری منتقل شود.
 در این ش��رایط یك اتفاق خالف قانون 
و منافع مردم رخ داده به این نحو كه س��تاد 
اجرایی فرمان حضرت ام��ام)ره( در اقدامی 
حی��رت آور، ضمن ش��كایت از ف��ردی كه 
هیچ گونه سمت و مالكیتی در عرصه مذكور 
نداش��ته وی را محكوم نموده و با اس��تفاده 
از همین رأی، موفق به اخذ س��ند مالكیت 
بر ملك یادش��ده گردیده است. حال سوال 
اساسی این اس��ت كه دادگاه محترم بر چه 
اساسی و با اس��تعالم از كدام مرجع قانونی 
در خصوص ملكی كه جزو منابع ملی بوده و 
قباًل به نام دولت جمهوری اسالمی ایران به 
نمایندگی وزارت جهاد كشاورزی رسمًا ثبت 
سند شده و شهرداری ساری نیز طی قرارداد 
رسمی جهت اجرای طرح متصرف آن بوده، 

مبادرت به صدور رأی نموده است؟
 ُطرفه اینكه اداره محترم ثبت اس��ناد و 
امالك نیز متأس��فانه بدون هرگونه بررسی 
و توج��ه به ماهی��ت ام��ر، در اقدامی كاماًل 
خالف قانون و مقررات ثبت و به رغم وجود 
سند رسمی به نام دولت جمهوری اسالمی 
ایران و تصرف 50 ساله شهرداری، مبادرت 
به صدور س��ند دیگری به نام ستاد اجرایی 
فرم��ان حضرت امام)ره( ب��رای همان ملك 
كرده كه طبعًا موج��ب نارضایتی و تضییع 
حقوق شهروندان و شهرداری ساری گردیده 

است.
حال باید دید با پیگیری صریح علی اکبر 
زلیکانی، تکلیف سند ملکی که برای مردم 
تعبیه شده بود تا ثمره ی رفاه آن ها باشد به 

کجا خواهد رسید.

از انتقاد علی اکبر زلیکانی
تا جوابیه ستاد اجرایی فرمان امام )ره) 

گزارش موثق؛
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بسمه تعالي

ریاست محترم شوراي اسالمي شهر ساري 
برادر گرامي جناب آقاي مهندس مدینه

با سالم و احترام ؛

همانطور كه استحضار دارید ملك ۳/۴ هكتاري موسوم به پالژ شهرداري واقع در فرح آباد ) دریاي ساري ( بیش از ۵0 سال در تصرف 
شهرداري ساري قرار داشته و سند رسمي مالكیت این ملك نیز به متراژ ۳۳/9۴۷ متر مربع به نام دولت جمهوري اسالمي ایران به نمایندگي 
وزارت جهاد كشاورزي صادر شده بود كه تصویر آن پیوست )1( مي باشد . توضیحا ؛ شهرداري ساري به منظور اجراي طرح تفریحي – 
توریستي ) پیوست 2 ( بر اساس همین سند مالكیت اقدام به عقد قرارداد رسمي اجاره ي ملك با دولت جمهوري اسالمي به نمایندگي 
وزارت جهاد كشــاورزي نموده كه از قضا قســمت عمده اي از این طرح اجرا گردیده است و طبق قرارداد مذكور و به استناد تبصره یك 

ماده ۳2 اصالحي قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها ، سند مالكیت مي بایست به نام شهرداري ساري منتقل شود .
در این شرایط یك اتفاق خالف قانون و منافع مردم رخ داده به این نحو كه ستاد اجرایي فرمان حضرت امام )ره( در اقدامي حیرت آور 
ضمن شكایت از فردي كه هیچگونه سمت و مالكیتي در عرصه مذكور نداشته ، وي را محكوم نموده و با استفاده از همین راي موفق به 
اخذ سند مالكیت بر ملك یادشده گردیده است . حال سوال اساسي این است كه دادگاه محترم بر چه اساسي و با استعالم از كدام مرجع 
قانوني در خصوص ملكي كه جزو منابع ملي بوده و قبال به نام دولت جمهوري اسالمي ایران به نمایندگي وزارت جهاد كشاورزي رسما 
ثبت ســند شــده و شهرداري ساري نیز طي قرارداد رســمي جهت اجراي طرح ، متصرف آن بوده ، مبادرت به صدور راي نموده است ؟ 
ُطرفه اینكه اداره محترم ثبت اســناد و امالك هم متاســفانه بدون هرگونه بررســي و توجه به ماهیت امر ، در اقدامي كامال خالف قانون و 
مقررات ثبت و برغم وجود سند رسمي به نام دولت جمهوري اسالمي ایران و تصرف ۵0 ساله شهرداري ، مبادرت به صدور سند دیگري 
به نام ســتاد اجرایي فرمان حضرت امام ) ره ( براي همان ملك كرده كه طبعا موجب نارضایتي و تضییع حقوق شــهروندان و شهرداري 

ساري گردیده است . 
نظر به اینكه اتفاقات تخلف آمیز فوق در درجه نخســت مغایر با مصالح و منافع شــهروندان مركز استان مي باشد ، خواهشمند است در 
راستاي استیفاي حقوق مردم مقرر فرمائید با همكاري دادستاني محترم به عنوان مدعي العموم و سازمان جهاد كشاورزي ) به نمایندگي 

دولت جمهوري اسالمي(  به عنوان مالك رسمي و شهرداري ساري به عنوان متصرف قانوني ، بفوریت علیه :
1- اداره ثبت اسناد و امالك ساري كه بدون توجه به سند رسمي موجود به نام دولت جمهوري اسالمي ایران و تصرف شهرداري ساري 

اقدام به صدور سند مجدد نموده ، جهت ابطال سند صادره به نام ستاد اجرایي فرمان حضرت امام )ره(
2- دادگاه صادر كننده راي در دادسراي انتظامي جهت ابطال راي كه بر اساس مستندات و استعالمات ، قانوني نبود،

طرح شكایت و مراحل حقوقي آن تا حصول نتیجه پیگیري شود.

با تشكر
علي اكبر زلیكاني 

نائب رئیس شوراي اسالمي شهر ساري

در پی انتقال غیر قانونی سند مالکیت پالژ شهرداری به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( ؛

علیاکبرزلیکانیباارسالنامهایبهریاستشوراخواستاراستیفایحقوقشهروندانسارویشد
علی اکبر زلیکانی نائب رئیس شورای اسالمی شهر ساری در 
نامه ای به ریاست این شورا با طرح موضوع انتقال غیرقانونی 
ســند مالکیت پالژ شــهرداري واقع در فرح آباد به نام ستاد 
اجرایی فرمان حضرت امام خمینی )ره(، خواستار رسیدگی 
فوری موضوع و استیفای حقوق شهروندان ساروی در این 

زمینه شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شــورای اســالمی شــهر 
ســاری، متن نامه زلیکانی به مدینه که در چهاردهمین جلســه رسمی 
شــورای اسالمی شهر ساری در حضور اصحاب رسانه قرائت شد، به 

شرح زیر است:

مدت زمان برآورد اولیه)ریال(موضوع مناقصهشماره مناقصهنوع مناقصه
اجرای کار

رشته و 
رتبه

ساعت و تاریخ 
تحویل پاکات

ساعت و تاریخ 
بازگشائی پاکات

مبلغ سپرده شرکت در 
مناقصه)ریال(

عمومی یک 
96/۰4مرحله ای

زیرسازی و 
آسفالت کوچه ها 
و معابر شهر نخل 

تقی

 2۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
4 ماهریال

فهرست 
بهای 

تجمیعی 
راه و باند 

5/96

پایان وقت 
اداری روز یکشنبه 

96/۱2/۱3

ساعت 9 
روز دوشنبه
96/۱2/۱4

۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

عمومی یک 
96/۰5مرحله ای

بازسازی و مرمت 
پیاده روهای شهر 

نخل تقی

 3/5۰۰/۰۰۰/۰۰۰
ابنیه 45/96 ماهریال

پایان وقت 
اداری روز یکشنبه 

96/۱2/۱3

ساعت ۱۱ 
روز دوشنبه
96/۱2/۱4

۱75/۰۰۰/۰۰۰ ریال

عمومی یک 
96/۰6مرحله ای

تکمیل خیابان 
شهید شهریاری 

نخل تقی

  8/5۰۰/۰۰۰/۰۰۰
4 ماهریال

فهرست 
بهای 

تجمیعی 
راه و باند 

5/96

پایان وقت 
اداری روز یکشنبه 

96/۱2/۱3

ساعت ۱3
 روز دوشنبه
96/۱2/۱4

425/۰۰۰/۰۰۰ ریال

عمومی یک 
96/۰7مرحله ای

ادامه کانال دفع 
آب های سطحی 

شهر نخل تقی

  4/5۰۰/۰۰۰/۰۰۰
4 ماهریال

فهرست 
بهای 

تجمیعی 
راه و باند 

5/96

پایان وقت 
اداری روز یکشنبه 

96/۱2/۱3

ساعت ۱4  
روز دوشنبه
96/۱2/۱4

225/۰۰۰/۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار نوبت اول:  9۶/11/1۴     تاریخ انتشار نوبت دوم:  9۶/11/21

روابط عمومی شورای اسالمی شهرساری؛ 

الگویی تمام عیار برای شورای اسالمی 
شهرهای کشور؛ 

é سید امیرحسین ساداتی/

گام بلند روابط عمومی شهرداری ساری 
در برندسازی شهری

بررسی عملکرد  روابط عمومی شهرداری  و شورای اسالمی شهر ساری

مدیریت شهری



سال سوم    شمـاره بیست و سوم    یکشـنبه 26 فروردین 1397دو هفته نامه فرهنگی اجتماعی مازندران

در نظام جامع مالی ش��هرداری های کش��ور، بودجه را این طور 
تعریف می کنند: »بودجه س��االنه ش��هرداری عبارت است از یک 
برنام��ه جامع مالی که در آن کلیه خدمات و فعالیت ها و اقداماتی 
که باید در طی سال مالی انجام  شود، همراه با برآورد مبلغ و میزان 
مخارج و درآمدهای الزم برای تأمین هزینه ی انجام آنها پیش بینی 
می شود و پس از تصویب شورای اسالمی شهر قابل اجرا می باشد«.

 دوره عمل بودجه هر سال تا 15 اردیبهشت ماه سال بعد خواهد 
بود و تعهداتی که تا آخر اسفند ماه هر سال تحقق یافته باشد، تا 
خاتمه  دوره عمل بودجه از محل اعتبار مربوط قابل پرداخت است.

بودج��ه ش��هرداری ها باید ب��ر اس��اس برنامه ه��ا و وظایف و 
فعالیت های مختلف و هزینه هر یک از آن ها تنظیم گردد. 

ط��رز تنظیم برنام��ه و بودجه و تفریغ بودج��ه و نحوه تفکیک 
وظای��ف و فعالیت ه��ا و انطباق بودجه با برنام��ه و همچنین طرز 
ب��رآورد درآم��د و هزینه به موجب دس��تورالعملی خواهد بود که 

به وسیله ی وزارت کشور تصویب و ابالغ خواهد شد.
مسئولیت تنظیم بودجه شهرداری و مراقبت در حسن اجرای 

آن و همچنین تنظیم تفریغ بودجه به عهده شهردار و مسئول 
امور مالی بوده و واگذاری این وظیفه از طرف ش��هردار به هر 
یک از مأمورین دیگر شهرداری  رفع مسئولیت نخواهد کرد. 
شهردار موظف است به محض پیشنهاد بودجه یا تفریغ 
بودجه به شورای اسالمی شهر، حداقل هفته ای سه روز 
تقاضای تشکیل جلسه شورای اسالمی را بنماید و خود 
نیز در جلس��ات حضور یافته و نیز توضیحات الزم را 

درباره  اقالم مندرج در آن بدهد.
موعد تصویب نهایی بودجه س��الیانه به وس��یله 

شورای اسالمی شهر و ابالغ آن به شهرداری طبق ماده 67 قانون 
حداکثر تا اول اس��فند ماه س��ال قبل می باشد و در صورتی که در 
رأس موعد مذکور به وظیفه قانونی خود در این مورد عمل نکند، 
شهردار موظف اس��ت مراتب را به استاندار اطالع دهد تا بر طبق 

مقررات قانونی اقدامات الزم معمول گردد.
انجام برنامه ها و پروژه های عمرانی و رفاهی، رونق شهری، ارتقاء 
اقتصاد ش��هر و ... همگی بستگی به تصویب بودجه ی درخواستی 

شهرداری ها دارد.
در این بین، بودجه ها در ردیف های مش��خصی تقس��یم بندی 
می ش��ود اما صرفًا تخصیص بودجه  به ردیف ها حائز اهمیت نبوده 
و از همه مهم تر، تحقق بودجه ی ش��هرداری ها بر اساس ردیف ها 

می باش��د؛ ش��هری ک��ه بودجه ی 

تحقق یافته ی آن بر اس��اس ردیف ها نباشد به نوعی انجام دقیق 
برنامه ها کوتاهی کرده است و صرفًا بودجه ی خود را با چشم پوشی 
ب��رروی ردیف ه��ا محقق ک��رده که از لح��اظ احت��رام به حقوق 

شهروندی، دارای جایگاه بسیار پایینی خواهد بود.
بودجه ی کل شهرداری ش��امل بودجه ی سازمان های وابسته، 
مناطق و شهرداری مرکزی اس��ت که مطابق با فهرست تفصیلی 
طرح ها و خدمات و برنامه ها، بصورت جداگانه تهیه ش��ده و توازن 

بودجه در سطح کل شهرداری برقرار می شود.
منابع شهرداری ها عمدتًا به دو دسته ی درآمدها و سایر منابع 
تأمین اعبتار تقسیم می شود؛ از جمله درآمدهای مهم شهداری ها 
که شماره ردیف مخصوص خود را دارند می توان به عوارض عمومی، 
ع��وارض اختصاصی، کمک ه��ای اعطایی دولت و س��ازمان های 
دولتی، بهای خدمات و درآمدهای مؤسس��ات غیرانتفاعی شهر و 

نیز درآمدهای ناشی از وجوه و اموال شهرداری ها اشاره نمود.
س��ایر مناب��ع تأمین نی��ز ب��ه واگ��ذاری دارایی س��رمایه ای، 
 تملک  دارایی ه��ای مالی و مازاد درآمد ب��ر هزینه دوره های قبل

 تقسیم می شود.

 ب��ر طبق م��اده 17 نظام جام��ع مالی ش��هرداری ها، فصول 
هزینه ای به شرح ذیل می باشد:

جبران خدمات کارکنان، هزینه های اداری، اس��تفاده از کاالها 
و خدم��ات، هزینه واگذاری خدمات ش��هری و اداری، هزینه های 

استفاده از اموال و دارائی ها و یارانه ها و کمک های بالعوض 
تعام��ل ش��هرداری ها با س��ازمان های تابعه، بخ��ش زیادی از 
هزینه های آنان را دربر می گیرند اما نباید نقش مهم سازمان ها در 
اداره ی مناسب شهرها را نادیده گرفت؛ شهرداری به عنوان نهادی 
خدمات رسان با استفاده از سازمان های تابع خود و اختصاص دادن 
بودجه به آنان که به عنوان هزینه برای شهرداری تلقی می گردد، 
می تواند زمینه ساز شکوفایی و رونق شهر در حوزه های مختلفی 
همچون مدیریت مشاغل شهری، حمل و نقل و ترافیک، مدیریت 

صحیح پسماند و ... شود.
در ماده 18 نظام جامع مالی شهرداری ها نیز آمده است که به 
آن دس��ته از هزینه هایی که منجر به اجرای طرحی عمرانی و یا 
افزایش دارائی های شهرداری شده  و برای بیش از یک سال مورد 

بهره بردای قرار گیرد، هزینه تملک دارائی سرمایه ای می گویند.
با توج��ه به ردیف بندی های این حوزه که ح��دوداً ده مورد را 
شامل می شود، طرح های عمرانی را به دو بخش تقسیم می کنند: 
طرح هایی که برای احداث یا خرید اموال اختصاصی شهرداری 
پیش بین��ی ش��ده و طرح هایی که ب��رای احداث ی��ا خرید اموال 
عمومی شهرداری پیش بینی شده که در قالب پروژه های مختلف 

انجام می پذیرد.
یکی از مهم ترین نکاتی که اعضای ش��ورای اسالمی هر شهر، 
پی��ش از تصویب بودجه ی ش��هرداری ها آن را به درس��تی مورد 
بررسی قرار می دهند، مقایسه ی هزینه های عمرانی و جاری سال 
آینده نسبت به سال گذشته است؛ بدین منظور که بودجه ای خارج 

از ردیف بندی ها تحقق نیابد.
به طور کلی تحقق بودجه ی ش��هرداری ها، عمدتًا به واسطه ی 
درآمده��ای ناپایدار ص��ورت می گیرد و این مس��ئله در آینده ای 
نه چن��دان دور نگ��ران کننده اس��ت؛ ف��روش ام��الک مربوط به 
ش��هرداری و مواردی از این دست همگی می توانند بودجه ی کل 
ی��ک ش��هرداری را تأمین کنند اما نکته ی مهم بر اس��اس ردیف 
تحقق نیافتن آن اس��ت و شهرداری های اس��تان مازندران نیز از 

قاعده مستثنی نیستند.
اگر ش��هرداری ها با بررس��ی دقیق به برآورد ام��کاات مالی و 
درآمدهای آینده، تعیین فهرست نیازمندی های عمرانی و نوسازی 
ش��هر، برنامه ری��زی در جهت حرک��ت به س��مت نوگرایی و 
تکنولوژی، ایجاد فضای مناسب شهری و حراست از قانون 
شهروندی، محاس��به و برنامه ریزی برای عملکرد ساالنه ی 
سازمان های تابع بپردازد و در چارچوب ردیف های قانونی به 
س��مت درآمدهای پایدار حرکت کند، قطعًا مشکلی در حوزه 
بودجه و تأمین اعتبارات مالی نخواهد داش��ت و حتی می توان 
از آن شهر به عنوان شهری پویا و پیشگام در این حوزه نام برد.

خب��ر كوت�اه

نسل چهارم سامانه 
اتوماسیون اداری در 

 شهرداری ساری
 به اجرا درآمد

یاس��ر قربانی به لزوم اس��تفاده از نسل 
چهارم سامانه اتوماسیون اداری در شهرداری 
ساری اش��اره و اظهار کرد: اس��تفاده از این 
نسل از س��امانه اتوماسیون اداری به مرحله 
اجرایی رس��یده اس��ت. وی ادامه داد: پرگار 
»نسل چهارم سیس��تم سازمان الکترونیک 
محص��ول  جدیدتری��ن  به عن��وان  بری��د« 
نرم اف��زاری در زمین��ه تولی��د محصوالت و 
راهکارهاى س��ازمانى و بهره گیرى از آخرین 
فن��اورى روز، تولید ش��ده و این امکان را به 
سازمان ها و کاربران خود مى دهد که بتوانند 
بدون محدودیت، از جدیدترین فناورى ها در 

کنار این سیستم استفاده کنند.
این سیستم به مانند میز کار الکترونیکى 
در فض��اى مجازى، درگاه واح��دى را ایجاد 
مى کن��د تا کارب��ران از طری��ق آن بتوانند به 
تمام خدمات سازمانى دسترسى پیدا کنند. 
قربانی به ایجاد زیرس��اخت های الزم برای 
ایجاد ش��هر الکترونیک اشاره و بیان کرد: با 
اجرای پروژه فیبر نوری، راه اندازی س��امانه 
پرداخ��ت الکترونیک��ی عوارض نوس��ازی، 
خ��ودرو و پس��ماند در پرتال اطالع رس��انی 
ش��هرداری س��اری، گام مؤثری در راستای 
ش��هر الکترونیک و ارائه خدمات آسان تر به 

شهروندان برداشته شده است. 
وی ب��ا بی��ان اینکه ب��ا راه اندازی نس��ل 
چه��ارم س��امانه اتوماس��یون اداری امکان 
یکپارچه س��ازی اتوماس��یون س��ازمان ها با 
ش��هرداری فراهم ش��ده، عنوان ک��رد: این 
س��امانه سیس��تمی مبتنی بر وب بوده که 
امکان دسترس��ی از طریق موبایل و تبلت را 

نیز فراهم می کند.

اختصاصبودجه
درراستایایجادشهرپویا

موثق بررسی می کند؛

اش��اره/ س��االنه مهم ترین مبحثی که برای شورای اسالمی شهرها و 
نیز ش��هرداری ها وجود دارد، بودجه یا همان سرانه ی شهرداری است که 

به طور معمول در دو بخش عمرانی و جاری تقسیم بندی می گردد.

é علی نوری/
یکی از مهم ترین نکاتی كه 
اعضای شورای اسالمی هر 

شهر، پیش از تصویب بودجه ی 
شهرداری ها آن را به درستی مورد 
بررسی قرار می دهند، مقایسه ی 
هزینه های عمرانی و جاری سال 

آینده نسبت به سال گذشته است؛ 
بدین منظور كه بودجه ای خارج از 

ردیف بندی ها تحقق نیابد.
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مناب��ع مال��ی و نی��ز بودجه از س��ری 
مس��ائل مهم هر س��ال در ش��هرداری ها و 
نیز س��ازمان های وابس��ته به آن است که 
تحق��ق آن می توان��د منجر ب��ه مدیریت 
صحی��ح و مناس��ب ش��هری در جه��ت 
 رش��د رفاه ش��هروندان و حتی برندسازی

 شهری شود.
یکی از چالش های اساسی شهرداری ها، 
تأمین منابع مالی و پولی اس��ت و ناپایدار 
بودن بخش��ی از در آمدهای ش��هرداری ها 
از یک س��و و کاهش وابستگی درآمدهای 
ش��هرداری ها به دولت و تش��دید مسائل و 
مشکالت شهرها در نتیجه افزایش جمعیت 
و مهاجرت ، از س��وی دیگر شرایط را برای 

مدیریت شهری دشوار تر ساخته است.
 از طرفی وابس��تگی مالی شهرداری ها 
به ش��رایط بازار و عدم برخورداری از منابع 
درآم��دی مس��تمر، برنامه ری��زی مالی و 
بودجه ای ش��هرداری ها را دچار سردرگمی 
بسیاری کرده اس��ت لذا در شرایط کنونی 
که اقتصاد خرد و کالن کش��ور در مقیاس 
ملی و محلی با چالش ه��ای فراوانی روبرو 
می باش��د، گام برداش��تن به سوی تدوین 
الگ��وی درآمدی پایدار در حوزه ش��هری، 
ب��ا توجه به ش��رایط موجود ش��هرداری و 
مدیریت شهری کشور ضرورتی انکار ناپذیر 

است. 
پی��ش از ورود عمیق به بحث مدیریتی 
مالی ش��هرداری ها، الزم است با تاریخچه 
مدیری��ت ش��هری در ایران که ب��ه  نوعی 
ریشه ی بسیاری از مش��کالت مدیریتی و 
تأمین مالی امروز شهرداری ها در آن نهفته 
است بطور مختصر بحث گردد. با تصویب 
قان��ون ش��هرداری ها در س��ال ۱۳۰۹ و 
واگذاری شهرداری ها به وزارت کشور، عماًل 
بودجه و منابع مالی شهرداری ها به دولت و 

بودجه ی ملی گره خورد.
 این وابستگی تا پس از انقالب اسالمی 

در ایران و تا دهه ۶۰ ادامه داشته است. 
در ده��ه ۶۰ ب��ا توجه به ش��رایط ویژه 
ناش��ی از جنگ تحمیلی و فشار دولت در 
تأمین مالی ش��هرداری ها، با تصمیم دولت 
ش��هرداری های سراس��ر کش��ور مکلف به 

تأمین مالی خود گشتند.
قط��ع کمک ه��ای مالی دول��ت بدون 
معرفی منابع جدید، شهرداری های را دچار 
چالش و بحران هایی نموده اس��ت که تا به 
امروز و پس از سه دهه همچنان این نهاد ها 
را درگیر نموده است. در این بین ساده ترین 
آن  رأس  در  و  ش��هرداری ها  ب��رای  راه 
ش��هرداری تهران تصمیم به فروش تراکم 
)بخوانید شهر فروشی( برای اداره شهر بوده 
اس��ت. تصمیمی که در کوتاه مدت تأمین 
کننده منابع مالی الزم جهت مدیریت شهر 

بوده است اما در دراز مدت ساختار و نظام 
مدیریت شهری کشور را دچار بحران هایی 
نموده اس��ت و باع��ث گردیده اس��ت که 
بارزترین نمود آن، توس��عه بی رویه شهرها 
بصورت عمودی و افقی در سراس��ر کشور 

 می باشد. 
در این بین یکی از مهم ترین خالء های 
موجود در شناسایی منابع درآمد های پایدار 
برای ش��هرداری ها، قانون ش��هرداری های 
کش��ور مصوب ۱۳۳۴ می باشد که پس از 
قریب به هفت ده��ه قانون اصلی مدیریت 
شهری در کشور می باشد؛ هرچند در طی 
س��الیان اخی��ر اصالحات��ی در جهت بروز 
نم��ودن آن صورت پذیرفته اس��ت اما بن 
مایه مدیریت ش��هری کشور همین قانون 

می باشد.

منابع درآمدی شهرداری ها
با توجه به مطالب ذکر ش��ده پیش��ین، 
مهم ترین چالش ش��هرداری های کش��ور 
منابع تامین درآمدی شهرداری ها می باشد. 
بطور کل��ی درآمد ش��هرداری ها از دو 

منبع تأمین می گردد:
é مناب��ع درآم��دی داخل��ی: ش��امل 
دریافتی ه��ای مس��تقیم ش��هرداری ها از 
ع��وارض مس��تغالت )اراض��ی و امالک( و 

درآمد حاصل از عوارض غیر مستغالت
é منابع درآمد خارج��ی: درآمدهایی 
ک��ه خارج از س��ازمان های زی��ر مجموعه 
ش��هرداری ها تأمین می گردد و به نوعی در 
ردیف درآمد های دولتی ق��رار می گیرد از 
قبی��ل، عوارض آب، ب��رق، گاز، تلفن، حق 

السهم شهرداری ها از منابع مالیاتی کشور، 
کمک های بالعوض دولتی و....

 به هر روی ش��هرداری ها جهت تامین 
منابع مالی نی��از به تعریف و بهره مندی از 

منابع مختلف مالی را دارا می باشند. 
در ادبیات نوین مدیریت شهری، منابع 
مال��ی ش��هرداری ها به دو دس��ته پایدار و 

ناپایدار تقسیم می شوند.
 ۱.روش تأمین ناپایدار: این روش کسب 
درآمد روش��ی سنتی در ش��هرداری های 
کشور می باشد که دیگر پاسخگوی نیاز های 
مدیریت ش��هری نمی باش��د. در این روش 
اغلب هزینه های مدیریت شهری از عوارض 
دریافتی می باشد و مستقیمًا توسط مردم 

تأمین می گردد.
 این روش کسب درآمد نه تنها استمرار 
پذیر نب��وده بلک��ه در دراز مدت مجموعه 
مدیریت ش��هری را ب��ا چالش های فراوانی 
روب��رو می کند، کما اینکه ش��هرداری های 
سراسر کشور با پیامدهای این نوع از روش 
کس��ب درآمد بطور روزانه مواجه هستند.  
مهم ترین منابع این روش تثبیت تجاری، 
تخلفات ساختمانی و صدور پروانه ساخت 
ناشی از عوارض کمیسیون های ماده صد، 
غرامت ه��ا و درآمده��ای ناش��ی از تغییر 
کارب��ری اراضی، ح��ذف پارکینگ و غیره 

می باشند.
 به هر روی شهرداری های کشور در سه 
دهه گذش��ته نه تنها به کاهش اتکا به این 
نوع از منابع درآمدی روی نیاورده اند بلکه 

هر روز بیشتر و بیشتر وابسته گردیده اند.
۲.روش تأمی��ن درآمدی پایدار: روش 
درآمدهای پایدار به منابعی گفته می شود 
که در بازه زمانی دچار تغییرات با نوسانات 
شدید نگردند و مجموعه مدیریت شهری 
بتواند برای مدیریت پایدار شهر به آن تکیه 

کند.
در آمدزای��ی پای��دار بدین معناس��ت 
ک��ه از منابعی و به گونه ای بدس��ت آید که 
حق��وق آین��دگان در آن پایم��ال نگردد و 
کیفیت زندگی ش��هروندان در آن کاهش 
نیابد؛ با نگاه دقیق تر به این روش می توان 
گف��ت روش��ی ک��ه در آن کس��ب درآمد 
بیشتر، مس��تمر و همچنین کاستن از بار 
 هزینه های مدیریت ش��هری در آن وجود 
داشته باش��د.پیش از پرداختن به مبحث 
روش کسب درآمد های پایدار در مدیریت 
شهری الزم است جایگاه درآمد های پایدار 
در س��اختارهای قانونی مدیریت شهری و 
نگاه قانون گذاران در سال های اخیر بررسی 
گردد که در نوش��تارهای آینده به تفصیل 

بدان پرداخته خواهد شد. 

موثق بررسی می کند؛

  تأمین منابع مالی مهم ترین
چالش شهرداری ها

در اوای��ل قرن بیس��تم در اروپا و آمریکا، تئوری شهرس��ازی جدید 
به وجود آمد و ش��یوه های نسبتًا  منسجم درباره ی برنامه ریزی شهری 
و طراحی ش��هری پدید آورد. دولت با ابزار سیاست و اقتصاد، مدیریت 
شهری را تحت سلطه ی خود در آورد و با توجه به شرایط حاکم بر روح 
دولت مردان وقت، مدیرت ش��هری آن زمان هم بیشتر خصلتی تحکم 

آمیز از باال به پایین پیدا کرد.
از طرف دیگر شیوه فزاینده صنعتی شدن، شهرنشینی و شهرسازی 
باعث نفوذ بیش از حد نخبگان علمی و فنی، به ویژه مهندسان و معماران 
در این عرصه گردید در نتیجه سرنوش��ت شهرها و انبوه شهروندان که 
بستر اصلی حیات اجتماعی و تمدن معاصر را تشکیل می دهند، بیش 

از هر عامل دیگر در حیطه ی اقتدار دولت مردان قرار گرفت.
در فض��ای اصالح��ات اواخر دهه 1970، نظریه پ��ردازان اقتصادی 
وقت با رد نظریه کینز مبنی بر دخالت دولت در عرصه های اقتصادی و 
اجتماعی بر آزادسازی اقتصادی و احیای ارزش های بخش خصوصی در 
اداره امور تأکید کردند، همچنین که والمن نظریه پرداز مدیریت شهری 
اروپا گفت: اصالحات )دهه 1970( در قلمرو شهرداری ها و سازمان های 
محلی که در خط مقدم خدمات رس��انی به ش��هروندان قرار داشتند، 
عینیت بیش��تری یافت و ارزش های مدیری��ت دولتی نوین در حوزه ی 
مدیریت ش��هری توجه مقامات محلی و شهرداران را با اصالح ساختار 
مدیریت شهری بر اس��اس مؤلفه های بازارگرایی، رقابتی سازی عرضه 
کاال و خدمات محلی، خصوصی س��ازی، تنوع واحدهای عرضه کننده، 
گسترش دامنه انتخاب شهروندان و مدیریت بر پایه ی عملکرد معطوف 
ساخت و مقامات محلی را برآن داشته تا در رویکردها و مدل های سنتی 
مدیریت خدمات ش��هری بازنگری کرده و از مش��ارکت های مردمی و 
بخش خصوصی در ارتقاء کیفیت زندگی ساکنان شهرها استفاده کنند.

با توجه به دیدگاه های نوین مبنی بر چابک سازی دولت ها، تقسیم 
وظای��ف و عدم حضور مس��تقیم دولت مرکزی در ح��وزه ی اداره امور 
عمومی، بس��یاری از کشورهای توسعه یافته، شهرداری ها به نهادهای 
غیر دولتی، عمومی و مدنی تلقی ش��ده و حوزه کارایی بیش��تری را بر 

عهده گرفتند.
در بیشتر کشورهای جهان با هدف استفاده از مشارکت های محلی، 
دولت ها در تالش اند که مدیریت های محلی مدیریت امور عمومی را بر 
عهده بگیرند و در این مسیر تجدید حیات شهرداری ها از طریق افزایش 

مسئولیت های آنان با جدیت دنبال شده است. 
با مطالعه در خصوص تجارب مدیریت شهری در جهان می توان به 
این نتیجه رسید که تقریبًا در تمام شیوه های حکومتی، روند رو به رشد 
و افزایش وظایف و اختیارات ش��هرداری ها وجود داشته است؛ وسعت 
وظایف شهرداری ها بیش از هر چیز، از سطح توسعه یافتگی کشورهای 

مختلف تبعیت می کند.
 در بیش��تر کش��ورهای توس��عه یافته، ش��هرداری نهادی محلی و 
اجتماعی است و دخالتی در امور سیاسی از حیث مدیریت شهری ندارد 

و ش��هرداری ها نهادهایی مدنی، مستقل و با حیطه ی وظایف گسترده 
در تمام ابعاد حیات شهری هستند اما در کشورهای در حال توسعه از 

شهرداری ها برداشت دیگری وجود دارد.
در این کش��ورها نوع برداش��ت ش��هروندان از ش��هرداری ها ناقص 
می باشد و عماًل با وظایف ذاتی شهرداری ها آشنا نیستند و دولت ها نیز 
وظایف شهرداری ها را در رسیدگی به امور خدمات شهری و یا پاره ای 
از اقدام��ات عمرانی محدود کرده و کمت��ر برای آنان وظایف فرهنگی، 

آموزشی و مدنی و... تعریف می کنند.
وظایف شهرداری ها در جهان روز به روز بیشتر می شود و شهرداری ها 
به عنوان نهادهای مدنی محلی، عمومی و غیرانتفاعی وظایف بیشتری 
را بر عهده می گیرند و بدین ترتیب وظایفی که بر دوش دولت ها قرار 
داش��ت، به این نهادهای ملی واگذار شده و تنها اموری مانند ارتباطات 
خارجی و تنظیم سیاست خارجی، دفاع ملی، تأمین امنیت ملی، ایجاد 
زیرس��اخت های ملی مانند س��دهای بزرگ، جاده های بین ش��هری و 
اصلی، تولید انرژی، اداره ی نظارت بر توس��عه ی مخابرات و ارتباطات، 
رس��یدگی به ام��ور حقوقی و سیاس��ت گذاری و مدیریت و پژوهش بر 

عهده ی دولت ها باقی می ماند. 
با امید به اینکه وظایف محوله بر مدیریت ش��هری بار س��نگینی از 
دوش دولت کم می کند و دولت می تواند به س��مت خدمات بیشتر در 
راستای منافع ملی باشد. با مقایسه تطبیقی میان وظایف شهرداری های 
جهان و شهرداری های ایران می توان به این نکته رسید که حوزه فعالیت 
شهرداری ها در ایران، بس��یار کمتر از شهرداری های ممالک پیشرفته 
می باش��د؛ در ایران تنها در هفت حوزه اختیاراتی به شهرداری ها داده 
شده که اغلب به صورت ناقص و یا بعضًا با موازی کاری مواجه می شود.

 اهم اختیارات ش��هرداری ها در کش��ورهای مختلف به ش��رح ذیل 
می باشد:

برنامه ریزی شهری، مدیریت حمل و نقل عمومی، محافظت از آتش 
و س��ایر بالیا، ایجاد و نگهداری فضای سبز، تأمین پاکیزگی، زیباسازی 
فض��ای عمومی، اداره امور آرامگاه، اداره بازارهای عمومی و میدان های 
میوه و تره بار، تأمین خدمات فرهنگی و فراغتی ، جلب توریست، ارائه 
خدمات زیست محیطی و بهداشتی، تسهیل سرمایه گذاری های تجاری 
و صنعتی، تأمین زیرساخت های محیطی و بهداشتی، تسهیل )ساخت، 
نگهداری و تأمین نور خیابان ها، س��اخت پل ها، کانال ها، پارکینگ ها ، 
پایانه ها، سردخانه ها و انبارها، تأمین آب، برق، گاز ، سوخت ، فاضالب 

و ...( 

اشاره/ شهرام صادقی مشاور امور بین الملل سازمان نظام مهندسی 
س�اختمان مازن�دران و محقق ارش�د مرک�ز تحقیقات پیش�رفته در 
سیستم های شهری دانشگاه دویسبورگ-اسن آلمان، کارشناس ارشد 
برنامه ریزی زیرساخت های شهری و منطقه ای، دانشگاه دویسبورگ-
اس�ن آلمان و دانش�جوی دکترای برنامه ریزی سیس�تم های ش�هری، 
 دانش�گاه دویسبورگ-اس�ن آلمان اس�ت ک�ه در یادداش�تی به بیان 
دیدگاه های خود درباره مهمترین چالش های شهرداری ها می پردازد: 

موث��ق بررسی می کند؛

é حسین قدیری /
كارشناس ارشد روابط بین الملل

 مدیریت شهری دموکراتیک

اقتصاد شهری



سال سوم    شمـاره بیست و سوم    یکشـنبه 26 فروردین 1397دو هفته نامه فرهنگی اجتماعی مازندران

ــگاه و   ــرورت ایجاد ارتباط میان دانش ض
بخش اجرا 

ب��ه  اش��اره  ب��ا  آغ��از گفت و گ��و  مومن��ی در 
مس��ئولیت پذیری مدی��ران، گفت: اف��رادی که در 
مناصب مدیریتی قرار می گیرند باید مسئولیت کار 
خود را بپذیرند. اینکه مسئولین بگویند ما ویرانه ها 
را تحوی��ل گرفتیم، درس��ت نیس��ت. این فرهنگ 
م��ردم را اذیت می کن��د. وی ادام��ه داد: درباره ی 
ای��ن موضوع که چرا وقتی یک کش��اورز مازندرانی 
می تواند 35 تا 40تن مرکبات برداش��ت کند، ولی 
متوسط تولید مرکبات بین 20تا25 تن است، فکر 
ش��ده اس��ت. اینکه چرا ش��کاف تولید وجود دارد، 
بررسی شده است. به طور مثال اگر بتوانیم 30 الی 
40 درصد س��اختار مرغداری های موجود را ارتقاع 
دهی��م و یا اصالح کنیم، ش��اید دیگر نیاز به ایجاد 
واحد های جدید نباشد. طرح این موضوع یعنی باید 

ظرفیت های موجود را اصالح کنیم.
مومنی ب��ا تاکید بر مهارت آموزی دانش��جویان 
رش��ته ی کش��اورزی عنوان کرد: در دانش��گاه ها تا 
چه اندازه به دانش��جو مهارت می آموزیم؟ در مورد 
فرمول ها و محفوظات س��الیان س��ال اس��ت که با 
دانش��جویان صحبت می کنیم. ام��ا چرا نمی توانیم 
ظرفیت اشتغال ایجاد کنیم؟ علت این است که در 
دیگر کش��ور ها میان بخش دانش��گاه و اجرا ارتباط 
قوی برقرار است. دانشگاه ها ظرفیت بخش اجرایی 
را در اختیار دارند، در حقیقت دانشگاه مهارت را در 
اختی��ار بخش اجرا قرار می دهد. اگر مهارت آموزی 
 اتف��اق بیافت��د، بخ��ش زی��ادی از مش��کالت حل

 خواهد شد.

نظام مهندسی کشاورزی جایگاه واقعی 
خود فاصله دارد

عضو هیئ��ت علمی دانش��گاه پیام ن��ور با بیان 
راهکارهای حل معضالت کش��اورزی استان، گفت: 
اگ��ر دو مس��ئله را جدی بگیریم و از ش��عار خارج 
شویم، بخش زیادی از مشکل اشتغال حل می شود. 
اولین مسئله مکانیزاس��یون است. مکانیزاسیون نه 

فقط در بخش ماشین آالت، بلکه به زیر ساخت های 
تحقق مکانیزاسیون نیاز داریم. مسئله دوم نیز بحث 
س��ازمان نظام مهندس��ی کشاورزی اس��ت. اگر در 
این دو عرصه ی عنوان ش��ده فعالیت کنیم و میان 
بخش اجرا و دانشگاه ارتباط موثر برقرار کنیم، یقینا 
استان مازندران با کمبود نیرو مواجه می شود. چون 
ظرفیت های اس��تان مازندران اصال محقق نش��ده 
اس��ت. مومنی در ادامه عنوان کرد: س��اختار هایی 
در دنیا ش��کل گرفته و ظرفیت سازی می کند. این 
س��اختارها در کشور ما دچار مش��کل است. نظام 
مهندس��ی کش��اورزی این روز ها ب��ا جایگاهی که 
برای آن متصور می ش��دند، فاصل��ه دارد. باید ابتدا 
زیرساخت های مکانیزاس��یون را به وجود بیاوریم. 
محوری ترین طرحی که در بخش کشاورزی بعد از 
انقالب در مازندران انجام شد طرح تجهیز و نوسازی 
اراضی ش��الیزاری بود. بنا به آمار رسمی، مازندران 

221هزار هکتار اراضی شالیزاری دارد.
وی افزود: حدود 40تا50هزار هکتار در دامنه ها 
واقع شده که ش��رایط خاص خودش را دارد. البته 
این موضوع به این معنا نیس��ت ک��ه این اراضی را 
نمی توان مکانیزه کرد. بهترین اراضی در شرق آسیا 
در دامنه ها واقع شده اند. 160تا170هزار در قسمت 
جلگه ای واقع شده که به کشت برنج اختصاص دارد. 
از س��ال 1370 که با استفاده از الگوی 1970ژاپن 
س��امانه ای برای مدیریت مکانیزه کشاورزی تعریف 
ش��د. از س��ال 70 تا به امروز تنه��ا 55هزار هکتار 
از ای��ن اراضی مکانیزه ش��ده اند. با این تصاعد برای 
مکانیزه س��ازی باقی اراضی باید 50سال دیگر صبر 
کنیم. همان ساختار های سنتی که 50سال قبل در 
ژاپن اتفاق وجود داشت، قرار است 50سال آینده در 

مزارع ما اتفاق رخ دهد؟

ــال  ــا برای 50س ــاورزی م ــاختار کش  س
قبل است

این اس��تاد دانش��گاه با تشریح س��اختار اراضی 
کش��اورزی اس��تان مازندران بیان داش��ت: اراضی 
شالیزاری سنتی ما کرت بندی هایی هستند با اشکال 

هندسی مختلف، که مدیریت مستقیم مزرعه در آن 
امکان پذیر نیس��ت. آب وارد ش��ده به کرت باید از 
کرت باالدس��تی به کرت پایین دستی برود و عمال 

نشاکار و کمباین، نمی توانند وارد مزرعه شوند.
وی افزود: در طرح تجهیز و نوسازی اراضی، قرار 
ب��ر این ب��ود که ابعاد زمین منظم ش��ود و به جاده 
دسترس��ی پیدا کند. دسترس��ی به کانال آبیاری و 
تخلیه آب مازاد در کانال زهکش��ی نی��ز از اهداف 
این طرح بود. این ساختار برای 50سال قبل است. 
امروز در مزارع ش��رق آسیا آبیاری با سیستم تحت 
فشار صورت می گیرد. امروزه در دنیا بحث استفاده 
از پهباد ها در کش��اورزی مطرح است ولی ما هنوز 
زیرس��اخت های اولی��ه را نداریم و همین س��اختار 
گذش��ته را نتوانس��ته پیاده کنیم و هنوز 100هزار 

هکتار در صف مکانیزه سازی هستند.
مومن��ی ادام��ه داد: باید از این ه��ا اهداف عبور 

می کردی��م ام��ا هنوز در ابت��دای راه 
کانال ه��ای  از  بس��یاری  مانده ای��م. 
س��طحی ما نیز هنوز به شکل خاکی 
بهره برداری می ش��ود. به همین دلیل 
ب��ا تلف��ات آب مواج��ه هس��تیم. در 
بحث های اقلیمی دیگر نمی توان گفت 
مازندران استانی است که نمی داند با 
آب اضافی چه کند. مازندران در فصل 
کشت و کار با بحران آب مواجه است. 
مطالبی که ع��رض می کنم نتیجه ی 
یک خرد جمعی بوده که اس��ناد آن 
موجود اس��ت. ما در فص��ل زراعی با 
کمبود آب مواجهیم و در ایام زمستان 
ب��ا مش��کل آبگرفتگی اراض��ی روبرو 

هستیم.

در  ــری  جواه ــا  آب بندان ه
دشت های ما هستند

این پژوهشگر حوزه ی کشاورزی، 
ضم��ن تاکید بر مدیری��ت تحول آب 
در کش��ور تصریح کرد: ژاپنی ها پس 
از مطالعه ی اقلیم ایران به این نتیجه 
رس��یده بودند که باید یک زهکش سراسری ایجاد 
ش��ود. مش��اورین ما با اس��تفاده از دانش بومی به 
الگو های بهتری رس��یدند. ما در دش��ت ها ظرفیت  
مناس��بی به ن��ام آب بندان ه��ا داری��م. آب بندان ها 
جواهری در دش��ت های ما هستند. آب بندان هایی 
داری��م که با ارتفاع ش��ش متر، ام��روز همانند یک 
س��د خاکی از آن استفاده می شود. اگر ارتفاع دیوار 
آب بندان ها را اصالح کنیم و سیستم های پمپاژ را 
روی آن ها مس��تقر کنیم در خارج از فصل کشت، 
روان آب و هرزآب��ی که به وج��ود می آید را می توان 
در آن جمع آوری کرد و استفاده های جانبی داشت. 
مومنی ادامه داد: بحث پ��رورش ماهی و ماکیان و 
تفرج گاه های��ی ک��ه می توان به وجود آورد، بس��یار 
مهم اس��ت. همچنین ایجاد اکوتوریس��م می تواند 
جاذبه های بسیاری ایجاد کند. ضمن اینکه می توان 

در فصل کش��ت نیاز آبی خود را مرتفع کنیم. باید 
به سراغ کشت کلزا برویم. کشت هایی که به دالیل 

مختلف برای کشور ما حیاتی است.

ــاورزی را به  وجود  ــکل های کش باید تش
بیاوریم

بابک مومنی، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور 
اس��تان، و از پژوهش��گران حوزه ی کش��اورزی در 
پایان گفت و گو عنوان کرد: امروز باید تش��کل های 
کشاورزی را به  وجود بیاوریم. این تشکل ها باید کار 
را به شکل اقتصادی در دست بگیرند. هرگاه از بخش 
دولتی به بخش خصوصی و تعاونی گذر کردیم و به 
بخش تعاونی روی آوردیم، موفق ش��دیم. از اینکه 
دولت متولی همه چیز باش��د دل بکنیم. دولت هم 
باید امکانات را به تشکل ها و مجموعه های فرهیخته 
بدهد. ف��ارغ التحصیالن کش��اورزی بای��د بتوانند 
ش��رکت مکانیزاسیون به وجود بیاورند و کشاورزان 
را نی��ز به عنوان س��هامداران در کنار خود ببینند. 
دول��ت هم باید امکانات و مدیریت آبی را در اختیار 
آن ه��ا قرار دهد که هم بهره برداری و نگهداری این 
کانال ها درست ش��ود و هم اینکه به ظرفیت سازی 
بپردازیم. به طور مثال ساخت آب بندان. محاسبات 
می گوید آب بندان ظرف دوس��ال س��رمایه  ای که 
برایش خرج ش��ده را برمی گرداند. اگر این اقدامات 
صورت بگیرد دیگر کس��ی جرات نمی کند از عدم 
سودآوری فعالیت های کشاورزی در کشور سخن به 
میان آورد. ما از نظر اقلیمی به کشور آلمان نزدیک 
هس��تیم. اعداد و ارقام می گوید مازندران 420هزار 
مس��احت زیر کشت دارد. قریب به 800هزار هکتار 
زمین زیر کش��ت کشور آلمان ذرت علوفه ای است. 
برای چه استفاده می ش��ود؟ آن ها ذرت علوفه ای 
کش��ت می کنند تا از آن به عنوان فضوالت گیاهی 

در صنعت تولید بیوگاز استفاده کنند. 
بعد از راکتور های هسته ای آلمان که بزرگترین 
راکتور های جهان محسوب می شود. دومین بخش 
انرژی آلمان صنعت بیوگاز اس��ت. کشاورزی آلمان 

در خدمت صنعت انرژی است. 

ی��ادداشت

 سه دهه ناتوانی مازندران 
در مکانیزه کردن کشاورزی

اش�اره: بابک مومن�ی دارای مدرک دکت�رای علوم و 
مهندس�ی س�ازه های آبی از دانش�گاه مازندران است. 
وی از س�ال 1385 وارد س�ازمان جهاد کشاورزی شد و 
مس�ئولیت بخش مطالعات مدیریت آب و خاک سازمان 
جهاد کش�اورزی را بر عهده گرف�ت. مومنی در مقطعی 
مسئول بخش روش های آبیاری شرکت خدمات مهندسی 
آب و خاک کش�ور بود. او از س�ال 87 ت�ا به امروز عضو 
هیئت علمی دانشگاه پیام نور است. مومنی و همکارانش 
بنیان گ�ذار مطالعات و نظارت بر پروژه های آبیاری تحت 
فش�ار در اس�تان مازن�دران از طریق خدمات مش�اوره 
هس�تند. این استاد دانش�گاه از زمان ش�روع مدیریت 
عظیمی در سازمان جهادکشاورزی مازندران، به عنوان 
مشاور فنی با این س�ازمان همکاری می کرد. مومنی در 
سال 91 مشاور عامل چهارم طرح جامع زهکشی اراضی 

اس�تان مازندران ب�ود. پس از اینکه عظیم�ی به عنوان 
مجری طرح تجهیز و نوس�ازی اراضی ش�الیزاری شمال 
کش�ور در وزارت جهاد کش�اورزی منصوب شد، مومنی 
به عنوان مشاور فنی و اجرایی وی انتخاب گشت. شش 
عنوان مقاله ی علمی پژوهشی، تالیف سه کتاب در حوزه 
مهندس�ی آب و ارائه 15مقاله علم�ی در کنفرانس های 
مل�ی و بین المللی که دو مورد آن اخیرا در همایش ملی 
مدیریت آب در مزرعه ارائه ش�د، نمون�ه ای از عملکرد 
دانش�گاهی و پژوهشی مومنی اس�ت. همچنین تدوین 
سند راهبردی کشاورزی استان مازندران در 13محور از 
فعالیت های ماندگار مومنی در حوزه ی کشاورزی استان 

مازندران به حساب می آید.
گفت و گوی موثق با این چهره ی دانشگاهی در خصوص 

معضالت حوزه ی کشاورزی مازندران را می خوانیم:

بابک مومنی عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور استان و پژوهشگر حوزه ی کشاورزی در گفت وگو با موثق؛

اش�اره: علی اکب�ر فرجادی�ان دانش�جوی 
دکترای رشته کارآفرینی دانشگاه تهران این 
روزها کسب وکاری در حوزه ی میوه را مدیریت 
می کن�د. در گفت وگوی�ی کوت�اه به بررس�ی 
فعالیت اقتصادی او پرداختیم که مش�روح آم 

از نظرتان می گذرد.

ــوه دات کام و طرح ــری می ــکل گی ــتان ش  داس
 اولیه ی ایده چه بوده؟

از سال 90 وارد فروشگاه های اینترنتی شدم. سال گذشته 
هم فروش��گاهی به نام آسان کاال داشتم که بعد از فروش آن 
)به یکی از س��رمایه گذاران بزرگ کش��ور( به سمت فروش 
کاالهای smtg )کاالی س��وپرمارکتی و کاالی فرش( رفتم. 
نتایج تحقیقات بازار کار فروشگاه سوپر مارکتی ما می گفت 
مردم تمایل بیش��تری به خرید گوشت ومیوه اینترنتی دارند 
تا محصوالت سوپرمارکتی. این موضوع را با یک مجموعه که 
قبال ایده ی فروشگاه اینترنتی میوه در سر می پروراندند، در 
میان گذاش��تم و آقای علی هوش��مند ایده ی فروشگاه میوه 
دات کام را با این دامنه ای که هس��ت مطرح کردند که مورد 
موافق��ت قرار گرفت و ما به عن��وان بازوی اجرایی و آن ها به 

عنوان بازوی سرمایه گذار کار مشترک خود را آغاز کردیم.

آیا شما تجربه شکست و ناکامی در کسب و کار و 
یا استارتاپی داشتید؟

بله، من از س��ال 85 )زمانی که 23 سالم بود( وارد فضای 

استارتاپی کش��ور شدم و تقریبا 10 کس��ب و کار )صادرات 
صنایع دستی، صادرات گل، واردات کاال با شرکت های نفتی 
و گازی، فروشگاه اینترنتی تبلت شاپ دات آی آر، فرووشگاه 
اینترنتی ش��اپ برند( را راه اندازی می کردم. 8 بارهم سابقه 

شکست داشتم اما نا امید نشدم.

ــتن خانواده ثروتمند را  ــیاری از جوانان نداش بس
ــتغال و کار آفرینی خود می  ــرای عدم اش دلیلی ب
دانند، آیا برای شما این دلیلی قابل پذیرش هست؟ 

آیا خودتان خانواده ی ثروتمندی داشتید؟
ببینید، خانواده ی ما در حد خانواده های متوسط جامعه 
بودند نه آن چنان مرفه و نه آن چنان نیازمند. ولی سرمایه ای 
از آن ه��ا برای کارها و فعالیت هایم دریافت نکردم. در حالت 
کلی با این ایده که چون خانواده ثروتمند نداریم نمی توانیم 
کار کنیم، مخالف هستم. نه لزوما به خاطر تجربه و باور خودم، 
بلکه به خاطر آنچه در زمینه  کارآفرینی به صورت علمی یاد 
گرفتیم. من دانشجوی س��ال آخر کارآفرینی دانشگاه تهران 
هس��تم و از همان سال 85 که ش��روع به راه اندازی کسب و 
کار کردیم به رش��ته کارآفرینی )که یکس��ال از شکل گیری 
اش می گذشت و ما جزو اولین وردی دانشگاه تهران در این 

رشته بودیم( رفتم. 
بزرگتری��ن رم��ز کارآفرین��ی و راه اندازی کس��ب و کار، 
تشخیص یک فرصت مناس��ب، ارزیابی، اقدام و بهره برداری 
که الزمه آن ابتدا تش��کیل تیم و پس از آن تزریق س��رمایه 
اس��ت. یعنی شما قبل از س��رمایه نیاز به موارد کلیدی تری 
مثل تش��خیص یک فرصت صحیح توسعه دادن یک بیزنس 
مدل و پس از آن تشکیل تیم دارید. کسب و کارهای کمی در 
دنیا هستند که این مراحل را گذرانده باشند اما سرمایه شان 
مهیا نش��ده باش��د. امروز در ایران دسترسی به سرمایه گذار 
خیلی آس��ان است و مواردی که ما سال85 در کتب خارجی 

در مورد فرشتگان کس��ب و کار، سرمایه گذار مخاطره پذیر 
می خواندیم در ایران اصال وجود نداشت. ما باید فعالیت های 
خود را از صفر شروع و با سود آن کار می کردیم. یعنی برنده 
کس��انی بودند که با تالش و فعالیت کسب سودآوری کردند 
و مث��ل دیجی کاال یا تبلت ش��اپ دات آی آر، مدام بزرگ و 
بزرگ تر شدند و پس از کسب اعتبار، اقدام به جذب سرمایه 

گذار کردند.

ــتقیم از  ــتقیم و غیر مس چند نفر به صورت مس
طریق میوه دات کام مشغول به کار هستند؟

25 نفر ثابت و 15 نفر هم به صورت پاره وقت )مجموع 40 
نفر( با ما همکاری می کنند.

ــت ؟ آیا می  ارزش برند میوه دات کام چقدر اس
تواند با استارتاپ های بزرگ رقابت کند؟

در ارزش آن همی��ن ب��س که می��وه دات کام بزرگترین 
فروش��گاه اینترنتی میوه در کشور اس��ت و چون رو به رشد 

است قابلیت رقابت با استارتاپ های بزرگ را نیز دارد.

برنامه ای برای گسترش فعالیت هایتان در سطح 
کشور دارید؟

بل��ه ما به دنب��ال فرانچایز کردن )انحص��اری کردن حق 
امتیاز( آن هس��تیم و در ادامه به رش��د فعالیت های مان در 
خود تهران هس��تیم. همچنین ما روی صادرات میوه کار هم 
کردیم و در دو مورد تجربه روی صادرات میوه هم. داشتیم. ما 
به دنبال گسترش فعالیت های مان در سطح کشور هستیم.

میوه   دات .کام

مدیریت یا رهبری ، بررسی 
 هدایت کالن یک 
کسب و کار بزرگ

این روزها آموزش های آکادمیک در حوزه ی 
مدیریت به ش��کل وسیعی رواج یافته است و 
همین عامل باعث شد تا دنیای امروز از حضور 
مدی��ران خصوص��ا در حوزه ی کس��ب و کار پر 
شود. مدیرانی که همه ی آن ها در روز نخست، 
خود را در یک قدمی موفقیت می بینند. غافل 
از اینکه در نهایت موفقیت نصیب کسی خواهد 
شد که قدرت رهبری باالتری نسبت به دیگران 

داشته باشد.
صاحبنظران بس��یاری در حوزه مدیریت بر 
این موضوع اتفاق نظ��ر دارند که همه ی افراد 
می توانند در س��طح خودشان یک رهبر باشند، 
اما چیزی که سبب تفاوت میان آن ها می شود، 
اختالف س��طح رهبری در افراد مختلف است. 
در اولین گام الزم است بدانیم، رهبر کیست و 

چه تفاوت یا تفاوت هایی با مدیر دارد؟
صاحبان ایده و کس��ب وکار بعد از مشخص 
نمودن س��اختار س��ازمانی، نقش و وظیفه ی 
اف��راد، در مس��یر موفقی��ت اس��تراتژی های 
متفاوتی را پ��ی می گیرند. برخی بر اس��اس 
چارت س��ازمانی و با در نظر گرفتن سلس��له 
مراتب اداری تالش می کنند تا با کمک افرادی 
ک��ه آن ها را کارمند س��ازمان می دانند مس��یر 
موفقیت را طی کرده و ایده یا کس��ب و کار خود 

را به هدف تعیین شده نزدیک کنند.
مدیران کس��انی هستند که با در نظر گرفتن 
اهداف س��ازمان و ب��ا دریاف��ت گزارش های 
مس��تمر عملکرد کارمن��دان را می س��نجند و 
متناسب با آن، حقوق، مزایا و تنبیهاتی را برای 
آن ها در نظر می گیرند. ب��رای مدیر هیچ چیز 
ب��ه اندازه ی اهداف س��ازمان اهمی��ت ندارد و 
تمام برنامه ریزی های او بر این پایه اس��ت که 
س��ازمان به نتیجه مطلوب خود نزدیک شود. 
مدی��ران معموال افرادی قانون مند هس��تند که 
به ندرت درگیر احساسات می شوند و خارج از 

چارچوب و ضوابط اقدام نمی کنند.
در س��طح دیگ��ری از مدیری��ت، رهبرانی 
حضور دارند که به روایت برخی صاحب نظران، 
تاثیرگذارتری��ن افرادعالم هس��تند. رهبران با 
 اس��تفاده از ه��وش هیجانی ب��االی خود به 
دل ه��ای هم��کاران خ��ود نف��وذ ک��رده و از 

حمایت های آنان بهره مند می شوند.
مقبولی��ت قلبی و یا اصطالحا کاریزمایی که 
رهبران دارند س��بب می ش��ود تا افرادی که با 
آن ها در همکاری هس��تند با تمام وجود برای 

موفقیت آن ها و سازمان بکوشند .
احساس��ات  درگیرک��ردن  ب��ا  رهب��ران 
زیرمجموع��ه ی خ��ود آن ها را با خ��ود همراه 
می سازند و انگیزه ناشی از رفتار و گفتار رهبران 
باع��ث ایجاد روابطی ورای معمول بین آن ها و 
مریدانشان می ش��ود. الزم به ذکر است اینطور 
نیست که رهبران از منطق خود استفاده نکنند 
و رفتاری صرفا احساس��ی از خود بروز دهند، 
بلکه آن ها منطق خود را طوری به کار می گیرند 

تا احساس پیروانشان را با خود برانگیزند.
آن ه��ا اغلب افرادی منعطف و با ش��اخصه 
صبر باال هس��تند، برای آن ها رضایت مندی زیر 
سیاست گذاری  اولویت هاس��ت.  جزو  دستان 
و تبیین اس��تراتژی مجموعه بر عهده ی آن ها 
اس��ت و بای��د در لحظه درس��ت ترین تصمیم 

ممکن را اتخاذ کنند.
همان طور که مش��اهده می ش��ود ریشه ی 
تفاوت میان مدیران و رهبران نگرشی است که 

باعث تفاوت عملکردشان می گردد.
مطالعات اخیر نش��ان می ده��د که رهبری 
امری مطلقا ذاتی نیست، هرچند پتانسیل های 
ذاتی در ایجاد رهب��ران موفق نقش دارند، اما 
همه افراد می توانن��د با آموزش های صحیح و 
مطالعه کتاب های سودمند، سطح رهبری خود 
را ارتقا دهند. نکته حائز اهمیت این اس��ت که 
برای موفقیت یک کسب وکار یا یک مجموعه، 
وج��ود توأمان رهبر و مدیر و هماهنگی این دو 

الزم و ضروری است.
البته ای��ده آل صاحبنظران این حوزه بر این 
است که مدیران با تالش فراوان، آموخته های 
خود را در این وادی افزایش دهند تا به سطح 
رهب��ری باالیی برس��ند و موفقیت بیش��تری 

برایشان حاصل شود.
همانطور که جان س��ی ماکسول از بزرگان 
حوزه رهبری می گوید: »تس��لط بر مهارت های 
فنی م��ی تواند باعث موفقیت محدود ش��ود، 
ولی آن چیز که دامنه همین موفقیت را وسیع 

می کند مهارت های رهبری است«.

 محمد رضا
غفـاری
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از اوبر تا آنتاکس
ــت که بعنوان پیشگام در  ــی های اینترنتی مدتی اس ــاره/  تاکس اش
عرصه ی حمل و نقل نوین، وارد ایران شده  است و با توجه به استقبال 

مصرف کنندگان توانسته جایگاه خود در ایران را پیدا کند.

آرمان شکریان

شرکت اوبر uber در س��ال 2009 در سانفرانسیسکو 
کالیفرنی��ا تاس��یس ش��د. اوبر یک س��رویس آنالین 
اس��ت که به کاربران این ام��کان را می دهد که از طریق 

اپلیکیشن سرویس مورد نظر خود را سفارش دهند. 
 این شرکت اس��تارتاپی موفق شد؛ در ابتدا 200 هزار 
دالر س��رمایه ی اولیه و این مبلغ در سال 2010 به 1.25 
میلیون دالر افزایش یافت. این س��رویس در اوت ۲۰۱۶ 
در ۶۶ کش��ور و ۵۰۷ شهر در س��طح جهان در دسترس 

است.
پ��س از موفقیت تاکس��ی های اینترنت��ی در جهان 
این صنع��ت وارد ایران ش��د که گردش مال��ی هزاران 
میلیاردی را در دست دارند و ماحصل این گردش مالی، 

اشتغال زایی قابل توجهی برای جوانان بوده است.
امروزه تاکسی اینترنتی طرفداران زیادی دارد؛ شاید 
بزرگ ترین برگ برنده ی تاکس��ی های اینترنتی، قیمت 
ارزان و در دسترس بودن آن باشد که به محبوبیت آن ها 

در میان مسافران افزوده است.
در ادام��ه گفت و گوی��ی داریم با سیدحس��ین نبوی، 
مدیرعامل برند آنتاکس که یکی از تاکسی اینترنتی های 

موجود در استان می باشد.
سیدحسین نبوی در ابتدای گفت و گو پیرامون معرفی 
برند آنتاکس بیان داشت: این برند از فروردین ماه سال 
گذشته شروع به کار کرده اس��ت و طی برنامه ریزی ها، 
از آذرماه ش��روع به فعالی��ت و تبلیغات مجازی کردیم؛ 

جامعه هدف آنتاکس نیز از رده س��نی 15 تا 45 س��ال 
مدنظر گرفته شد.

همچنی��ن نبوی در راس��تای نظر مدیران ش��هری و 
سازمان تاکس��یرانی مبنی بر اس��تفاده از تاکسی های 
ش��هری افزود: در برنامه های ما این مورد درنظر گرفته 
ش��ده  اس��ت و حتمًا با تعامل بین مدیران ش��هری و 
نیز س��ازمان تاکسی رانی، از تاکس��ی های شهر استفاده 
خواهیم کرد؛ این امر خود ابعاد متفاوتی دارد که یکی از 
آنان کاهش بار ترافیکی و نیز اشتغال زایی فزاینده برای 
صاحبان خودرو می باش��د. وی ادامه داد: در راس��تای 
اهدافی که برای برند خ��ود درنظر گرفته بودیم، از ابتدا 
بصورت قانونی درخواست خود را به سازمان تاکسیرانی 
و شهرداری ارس��ال کردیم تا بتوانیم در چارچوب قواعد 
و ضواب��ط کار خ��ود را آغاز کنیم و این در حالی اس��ت 
که بس��یاری از کس��ب و کارهای مش��ابه، فاق��د اعبتار 
قانونی از طریق مراجع ذکر ش��ده می باشند.  با توجه به 
گردشگرپذیر بودن مازندران و جمعیت باالی آن از یک 
س��و و همچنین تعدد دانش��گاه ها و حضور دانشجویان 
در اس��تان و مخصوصًا شهر ساری از سوری دیگر سبب 
ش��د تا این صنعت حمل و نقل نوین مورد استقبال قرار 
گرفته و چشم انداز امیدوارکننده ای برای آن وجود دارد.

نب��وی پیرامون خدم��ات کلی صنع��ت حمل و نقل 
اینترنتی بیان داش��ت: از مهم ترین دست آوردهای این 
صنعت، سهولت در آمد و شد شهروندان، ایجاد اشتغال 

برای جوانان و مالکان خودرو و مقرون به صرفه ش��دن 
هزین��ه ی حمل و نق��ل و جابجایی اس��ت. مدیر برند 
آنتاکس پیرامون مزیت های کس��ب و کار خود نس��بت 
به س��ایر رقبا بیان کرد: با توجه به این که شخصًا فرزند 
مازندران می باشم، در واقع این کسب و کار یک صنعت 
بومی و محلی برای هم اس��تانی هایم می باش��د و نیز 
صالحیت های تأیید ش��ده ی رانن��دگان همچنین تعدد 
ب��االی خ��ودرو از مهم ترین ویژگی ه��ای برند آنتاکس 
می باش��د. این کارآفری��ن موفق حول مح��ور تبلیغات 
برند خود اظهار داش��ت: با توجه به این که تاکسی های 
اینترنت��ی، بس��تر درخواس��ت راننده و پاس��خ دهی به 
مش��تریان از س��وی دیگر اینترنت می باش��د لذا سعی 
نموده ایم بیش��ترین تمرکز ما برای تبلیغات، در حوزه ی 
فضای مجازی و بس��تر اینترنت باش��د. وی همچنین 

اف��زود: ضم��ن این که براس��اس امار مراجع رس��می، 
مازندران پس از تهران بیش ترین ضریب نفوذ اینترنت 
در کش��ور را دارد و جزو اس��تان هایی اس��ت که دارای 
کاربران فضای مجازی بس��یاری است لذا یکی از بستر 
تبلیغ��ات ما فضای مجازی بوده و س��عی نموده ایم که 
به جای اس��تفاده از تبلیغات سنتی متناسب با ذائقه ی 

مشتریانمان، شیوه  ی تبلیغاتمان نیز نوین باشد.
این مدیر اس��تارتاپ ادام��ه داد: در حوزه ی تبلیغات 
با اس��تفاده از مش��اورین ذبده به این نتیجه رسیده ایم 
ک��ه امروزه ویدئوه��ا بیش ترین بازخورد و اس��تقبال را 
درمی��ان ان��واع ابزاره��ای اینترنت��ی دارد؛ از این حیث 
س��عی نموده ایم ویدئوهایی خالقانه، ج��ذاب و متنوع 
تولید نمایئی��م. ضمن آن که برای آم��وزش رانندگان و 
ش��هروندان نیز اقدام به تولید محتوای مناسب کرده و 
آن را در دسترس عموم قرار داده ایم. وی پیرامون رویکرد 
مردم نسبت به این کسب و کار و این برند بیان داشت: 
با توجه به نظرس��نجی های صورت گرفته، روند توس��عه 

و پیش��رفت این برند چش��م گیر بوده و شاهد استقبال 
زیادی از س��وی شهروندان و رانندگان بودیم و براساس 
رضایت س��نجی های صورت گرفته ی میدانی از زمان اغاز 
ب��ه کار این مجموعه در مرکز اس��تان تا ب��ه امروز روند 
رضایت شهروندان روبه رشد بوده  است. از سویی با توجه 
به نیازسنجی های انجام ش��ده توسط تیم مشاوران ما، 
اولوی��ت را بر آموزش حداکثری ش��هروندان در نحوه ی 
به کارگیری از اپلیکیش��ن های مربوطه ق��رار داده ایم و 
درنظ��ر داریم که حوزه ی حمل و نقل را در تمام بازه های 
سنی و کلیه ی شهرهای استان گسترش دهیم و آن را در 

استان های هم جوار توسعه دهیم.

اشاره/ برای آگاهی از آخرین وضعیت سازمان 
تاکسیرانی ساری به سراغ مدیرعامل این سازمان 
رفته ایم و گفت و گویی را با ایش�ان انجام داده ایم 

که به شرح ذیل می باشد.
ام�روزه ب�ا پیش�رفت تکنولوژی، بح�ث رونق 
تاکسی های اینترنتی در کش�ور بسیار داغ است 
و اس�تان مازن�دران نی�ز از این قاعده مس�تثنی 

نبوده است.

ــال در حوزه ی حمل ونقل  تعداد خودروهای فع
ساری 

تعداد 3007 عدد تاکس��ی در ساری فعال بوده که از این 
مقدار، تعداد 157 عدد از آن ها ون می باشند و مابقی آن ها 

پراید و پژو و سمند هستند. 
از این تعداد حدود 840 عدد ماش��ین هایی می باشند که 
کد و برچسب مخصوص سرویس مدارس را دارند و نزدیک 
به 200 عدد نیز تاکسی بی سیم در سطح شهر حضور دارند 

که در زیرمجموعه ی سازمان در حال فعالیت هستند.
شرایط اخذ مجوز برای راه اندازی تاکسی  اینترنتی و نیز 

تعامل سازمان تاکسی رانی با این نوآوری
ب��ا توجه به نام��ه ای که از وزارت کش��ور مبنی بر اینکه 
تاکس��ی های اینترنت��ی بای��د از ش��هرداری ها یا س��ازمان 
تاکس��ی رانی ک��ه مجوز بگیرن��د، در پیرامون آن یکس��ری 

بررسی هایی صورت گرفته است.
 تا به امروز پنج یا ش��ش ش��رکت برای اخذ مجوز اقدام 
کرده اند تا فعالیت خود را ش��روع کنند و طی بررس��ی های 
س��ازمان، نتیج��ه برآن ش��د که ب��ه علت ازدی��اد جمعیت 
تاکسی های شهرداری، یکی از لزومات اخذ مجوز استفاده از 

تاکسی های شهری است.
 این اقدام مزیت های زیادی دارد و اینکه شهروندهای ما 
امنیت داشته باشند. این امنیت به این دلیل است که تمامی 
خودروهای س��ازمان، مراحل قانونی و روند تأیید صالحیت 
را گذرانده اند و بدین ترتیب امنیت ش��هروندان به مخاطره 

نخواهد افتاد.
و اما بدون مجوزها!

تاکس��ی های اینترنتی که راننده های ش��خصی دارند و 
ب��دون مجوز در حال فعالیت هس��تند، بای��د جهت امضای 
تفاهم نامه و نیز استفاده از تاکسی های سازمان اقدام کنند؛ 
اگر هم تمایلی به استفاده از ناوگان حمل ونقل شهری ندارند، 

می توانند بصورت تاکس��ی بی سیم و با لحاظ کردن شرایط 
خاص رانندگان همچون دارا بودن گواهینامه ی پایه ی سوم، 
حداقل 23س��ال سن، متأهل، عدم سوءپیش��ینه و ... کد و 
برچس��ب مخصوص را بگیرند تا مجوز کار در تاکس��ی های 

اینترنتی را دریافت کنند.

ــازمان تاکسیرانی شهرستان  اوضاع ناوگان س
ساری

س��اری بر اساس س��رانه ی جمعیت و تعداد تاکسی های 
موج��ود در کش��ور، در بحث تبدیل ناوگان فرس��وده دارای 

رتبه ی اول می باشد. 
در س��ال 96 تعداد 530 عدد تاکس��ی تبدیل به ناوگان 
ن��و ش��دند و با توج��ه به نظرات مناس��بی ک��ه از رئیس و 
اعضای هیئت مدیره منتقل می ش��ود، قرار بر این شده است 
تاکس��ی هایی که در بخش گردشگری در حال انجام وظیفه 
هس��تند از بین 40 الی 50 تاکس��ی مدل ب��االی خارجی 
اس��تفاده ش��ود و راننده ها مس��لط به زبان انگلیسی باشند. 
برای تحقق این اقدام می بایست با همکاری اداره کل میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، تمام نقاط گردشگری 
س��اری و استان شناسایی ش��وند و رانندگان حداقل دارای 
مدرک تحصیلی باال باش��ند تا در فرودگاه از آن ها استفاده 
ش��ود و نیز بتوانیم نقاط گردش��گری س��اری و استان را به 

مسافران بشناسانیم تا شأن شهرمان هم در حوزه گردشگری 
حفظ شود. 

ــی های اینترنتی فعال و تاثیر آن در روند  تاکس
گردشگری و رفاه شهروندان 

 خواه و ناخواه تاکس��ی های اینترنتی وارد کشور شده اند 
و ما ش��اهد این هس��تیم که مردم نیز از ای��ن تکنولوژی ها 

استقبال کرده اند. 
بح��ث پیک موتوری ب��ا همین روند در حال پیش��رفت 
اس��ت پس باید قبول کرد که م��ردم دیگر پیاده تا مقصدی 
نمی روند و س��پس تاکسی بگیرند، در نتیجه از تاکسی های 
اینترنتی اس��تفاده می کنند؛ پس به این خاطر باید با ایجاد 
فرهنگ سازی در بین رانندگان سازمان، آنان را به استفاده از 

این تکنولوژی سوق دهیم.

واکنش راننده ها نسبت به این موضوع 
درحال حاضر رانندگان در حال مقاومت کردن هس��تند. 
با توجه به اینکه رانندگان تاکس��ی  اذعان داشته اند که نرخ 
کار در چنین اپلیکیش��ن هایی به نفع آنان نیست، جلسات 
متعددی که با رانندگان تاکس��ی  برگزار شد و بیان شد که 
این برنامه ها بجز این موضوع، مزایای زیادی از جمله کاهش 
وقت های تلف شده، فرسودگی، استهالک ماشین و سوخت 

خودروی شما می شود.
 بطورکل��ی برنامه های س��ازمان به س��مت آنالین گرایی 

رانندگان و نیز افزایش رفاه حال شهروندان است.

صحبت پایانی....
طبق دس��تورات ش��هردار س��اری که زحمات زیادی در 
بخش ساری کارت انجام دادند، ما در این مورد نیز در کشور  
رتب��ه ی اول را کس��ب کرده ایم مبنی برآنک��ه تمام ناوگان 
تاکس��یرانی مجهز به دس��تگاه کارتخوان هس��تند اما باید 
فرهنگ سازی ش��ود که مردم، ساری کارت را خریداری و از 

آن استفاده کنند.
 مزایای زیادی دارد و در بحث بهداشت نیز حدود 3000 
باکتری با پول های نقد در حال جابجایی است که با استفاده 
از س��اری کارت این اتفاق رخ نمی دهد.  اگر کس��ی سوالی، 
پیش��نهادی و یا انتقادی نسبت به راننده ای دارد می تواند از 
راه های پیامکی و نیز درگاه هایی که در سایت سازمان تعبیه 
شده اس��ت با ما تماس بگیرند تا مش��کل آنان مورد بررسی 

قرار بگیرد.

شاید بزرگ ترین برگ برنده ی 
تاكسی های اینترنتی، قیمت 

ارزان و در دسترس بودن آن 
باشد كه به محبوبیت آن ها در 
میان مسافران افزوده است. ،،

 رونق صنعت گردشگری با
تاکسی های اینترنتی

رئیس سازمان تاکسی رانی ساری در گفت وگو با موثق مطرح کرد؛

امیر حسین  ساداتی

سال سوم    شمـاره بیست و سوم    یکشـنبه 26 فروردین 1397


