
گزارش موثق از چهار دهه مدیریت پسماند در مازندران

پسماند!

دو نامزد احتمالی انتخابات مجلس 
در نوبت هیئت نظارت بر مطبوعات

مازنــدران طــی ســال های اخیــر یکــی از اســتان های پــر متقاضی 
بــوده  اســامی  ارشــاد  و  از وزارت فرهنــگ  کســب مجــوز رســانه  در 
کیفیت  گرفته و  غ از اینکه چگونه این رشــد قارچی شــکل  اســت، فار
رســانه های موجود چگونه اســت آنچه اینک جلــب توجه می نماید 
گذشــته دولت روحانی  رجوع برخی از چهره های سیاســی و مدیران 

کسب مجوز رسانه می باشد. و احمدی نژاد در مازندران برای 
که یک از مهمترین ابزارهای برندسازی  برکســی پوشیده نیســت 
همــه  میــان  در  می باشــد.  رســانه   انتخاباتــی  تبلیغــات  و  سیاســی 
ح دریافت مجوز رســانه، نام فرماندار اسبق ساری و  متقاضیان مطر

مدیرکل سابق دولت تدبیر و امید در مازندران نیز وجود دارد.
کاندیــدای احتمالــی انتخابــات مجلــس یازدهــم از دو حــوزه  دو 
که متقاضی دریافــت مجوز پایگاه  انتخابیــه مازندران یکی از ســاری 
خبــری و دیگــری از حــوزه انتخابیه شــرق مازندران متقاضی نشــریه 

منطقه ای می باشد.
غ ازاینکــه یک رســانه منتصب و برخاســته از نامــزد انتخابات  فــار
تا چه میزان می تواند برای صاحب امتیاز خود جریان ســاز باشــد اما 
باید توجه جدی تر نامزدهای انتخابات مجلس شــورای اســامی به 

گرفت. رسانه را به فال نیک 
پیشتر نیز نماینده فعلی ساری تجربه ناموفقی از صاحب امتیازی 
یک نشریه را داشته است این در حالی است که در انتخابات مجلس 
دهم نیز باســابقه ترین نشریه اســتان نتوانتست برای صاحب امتیاز 
خود در انتخابات مجلس دهم تا پیش از اعام نظر شورای نگهبان 

جریان سازی نماید.
کــه مدیرکل اســبق صدا ســیما مازنــدران پــس از نمایندگی  کاری 
مردم ســاری در مجلس شــورای اســامی و همچنین نماینده اسبق 
کــرده بودند اینــک دو نامــزد احتمالی  نــور و محمودآبــاد نیــز تجربــه 

انتخابات مجلس در نظر دارند تجربه نمایند.
کشــور نیز تجربه های موفقی از مدیریت رســانه برخی از  گرچه در  ا
که به نظر نمی رســد  نمایندگان مجلس دیده می شــود اما از آنجایی 
علــت و انگیــزه متقاضیان فــوق الذکــر از دریافت مجوز رســانه  انجام 
فعالیــت مطبوعاتــی باشــد شــاید بایــد برخــی نامزدهــای انتخابــات 
که در نظر دارند رســانه شــخصی را ابــزار تبلیغات  مجلــس یازدهــم را 
که:  انتخاباتی خود قرار دهند به این بیت از شــعر مولوی ارجاع داد 

گفته آید در حدیث دیگران« که سر دلبران  »خوشتر آن باشد 

پـــــس از اســـــتقرار دولت نهـــــم و نفوذ اســـــفندیار 
رحیم مشـــــایی در دولت های نهم و دهم از یک سو 
همچنین انتصاب برخی وزرا و مدیران ارشـــــد این 
دولت ها از میان رجال سیاســـــی مازنـــــدران به نظر 
می رسید عرصه فعالیت برای برخی خواص سیاسی 
که  استان در سطح ملی هموارتر شد، لذا همچنان 
برخی تازه به منصب رســـــیده ها آسمان و ریسمان 
بافتـــــه و در تعریف و تمجید از رئیـــــس دولت نهم و 
دهم قلم فرســـــایی یا نطق های آتشین می نمودند 
در مازنـــــدران نیز وضع بر همین منوال بود اما در دو 
ســـــال پایانی دولت دهم و با روشن تر شدن زوایای 
گردن  کمـــــی از رگ  مختلف دولـــــت احمدی نـــــژاد 

حامیانش فروکش نمود.
در مازنـــــدران نیـــــز حامیـــــان احمدی نـــــژاد طی 
سال های ۸4 تا ۹۰ مواضعی نزدیک به هم داشته اند 
تا اینکـــــه در نهایت با توصیه رهبـــــر انقاب مبنی بر 
کاندیداتوری احمدی نـــــژاد در انتخابات عما  عدم 
جمع وســـــیعی از حامیان احمدی نژاد در مازندران 

کرده و ترجیـــــح دادند در قالب  ریزش 
گفتمـــــان اصولگرایی مواضـــــع خود را 
امـــــا حلقه محدودی  پیگیری نمایند 
نیـــــز با نظریـــــه پردازی هـــــای خاص با 
تفسیرهای مختلف از نظر رهبری مبنی 
بر عدم شرکت احمدی نژاد در انتخابات 
نمایند  وانمود  این گونه  نموده اند  سعی 
کاندیداتـــــوری احمدی نژاد در انتخابات 
گفتمـــــان اصولگرایـــــی، اصاح  کنـــــار  در 

طلبـــــی و تکنوکرات ها چهار ضلعی انتخابات را شـــــکل 
خواهد داد.

که همـــــه منتقدین خود و حتی هم  این جریان 
طیف های سیاســـــی را با تیزی زبان و قلم می نوازند 
گذشته  طی چند ســـــال اخیر و مخصوصا یک سال 
رئیس جمهـــــور محبوبشـــــان ارکان مختلف نظام را 
مـــــورد تهاجم قرار داده اســـــت نه تنهـــــا از وی اعام 
برائت ننموده اســـــت بلکه نســـــبت به آن ســـــکوت 

اختیار نموده است.

در این میـــــان جریان شناســـــنامه دار و اصیل 
که با تطور ســـــال ها مواضع  اصولگـــــرای مازندران 
کمترین اعوجاج را داشـــــته اســـــت ضروری  آنـــــان 
است با مرور مواضع برخی از مدعیان اصولگرایی 
گفتمـــــان احمدی نژاد حاضر با  ســـــابق و حامیان 
کشی شفاف و مشـــــخص هوشیارانه فرصت  خط 
صحنه سازی انتخابات  مجلس یازدهم را از آنان 

بگیرد.
با رصد مواضع برخی از مسئولین دولت احمدی نژاد 

در مازندران می توان جریان اصیل و بلند 
که اســـــتاندار  طبع را شـــــناخت همچنان 
دولـــــت احمدی نـــــژاد در مازنـــــدران پس 
از رصـــــد مواضـــــع وی با صراحـــــت از این 
گفتمان فاصله می گیرد و یا با رصد مواضع 
معاون سیاســـــی دولـــــت احمدی نژاد در 
مازندران طی ســـــال های دولت روحانی 
که چگونه نجیبانـــــه به حوزه  می بینیـــــم 
دانشـــــگاهی پرداخته و برای بازگشت به 
کانه  قدرت صبوری می نماید نه آنکه هتا
طی تمام سال های دولت یازدهم به آن 
گفتمان اعتدال  حمله نماید و به تخریب 

بپردازد.
امروز نیز بخشـــــی از هزینه زایـــــی احمدی نژاد به 
سبب قرار نگرفتن در قدرت است لذا جریان اصیل 
که نه  اصولگرایـــــی مازندران ضروری اســـــت افرادی 
جنبه بهره گیری صحیح از قدرت سیاسی و مدیرتی 
را داشـــــته و نه جنبه دوری از قدرت را در هندســـــه 
انتخابـــــات مجلس یازدهم جـــــای ندهند تا آنان به 
گفتمـــــان احمدی نژاد به میدان آیند تا  زعم خود با 

سیه روی شود هرکه در او غش باشد.

گواهـــــی روحانی  نام حجـــــت االســـــام عبدالعلی 
که مســـــئولیت های  سرشناس شـــــرق مازندران بود 
کشوری نیز داشته است. در آستانه انتخابات مجلس 
گوش رسیده است. فردی  گذشته بیشتر به  در ادوار 
که در چندین دوره اخیر انتخابات مجلس به عنوان 
ح  گزینه های بالقوه جریـــــان اصولگرایی مطر یکـــــی از 
ح نام وی برای حضور  می باشد. شاید جدی ترین طر
در انتخابـــــات بـــــه انتخابات مجلس دهـــــم بازگردد؛ 
گواهی تا مدتی فعالیت های میدانی و بازدید  گرچه  ا
با چهره های شـــــاخص منطقه نیز داشته است اما در 
نهایت با اجماع جریان اصولگرایی بر سر »احمدعلی 
مقیمی« نام ســـــایر چهره هـــــا به حاشـــــیه رفت تا در 
کرســـــی نمایندگی  نهایت »علی محمد شـــــاعری« به 

مجلس دست باید. 
گواهی زمانی در تیتر  پیش از این اما نام عبدالعلی 
که نســـــبت به جریان  گرفت  گروهی قرار  رســـــانه های 

انحرافی اعام موضع شفاف نمود.
گواهـــــی صریح تریـــــن اظهار  که  تیرمـــــاه ۹1 بـــــود 
کرد  نظر خود راجع به جریـــــان احمدی نژاد را علنی 
گفت: »پس از رو شـــــدن نقشـــــه های وابســـــتگان  او 
که مدعـــــی بودند باید ظلم  جریان انجمن حجتیه 
و ســـــتم و فساد در جهان بیشتر شـــــود و ما باید این 
گروهـــــی نیز در زمان فعلی پا  زمینه را فراهم نماییم 
گفتند دوران ظهور صغری  گذاشتند و  را از این فراتر 
فرا رســـــیده و ما دیگر نیاز به واســـــطه نداریم و باید 

والیت فقیه محو شود.«
گواهی ادامه داد: »متأســـــفانه بعضی از افراد این 
گاهی در  کردند و  جریان در بدنـــــه دولت نفوذ پیـــــدا 
مجالس رســـــمی صندلی خالی برای نشســـــتن امام 
کنـــــار خود قرار می دادنـــــد و یا در نماز  زمان)عج( در 
جماعت در صف جلو جایی بـــــرای حضور آقا در نظر 
می گرفتنـــــد و بازاز این فراتر رفتنـــــد و فیلمی با عنوان 
»به ســـــوی ظهور« ســـــاختند و خود را یـــــاران واقعی 
کردنـــــد و آن را در بین مردم  امـــــام زمان)عج( معرفی 
که باز چیزی به جز رســـــوایی عایدشان  کردند  پخش 
کامل به ســـــر می برند و  کنون در انزوای  نشـــــد و لذا ا
که بخواهند با والیت  کســـــانی  در حقیقت سرنوشت 

دشمنی نمایند همین است.«
ح شـــــدن نام عبدالعلی  پرده ســـــوم مطر

کـــــه احمدی نژاد و  گواهـــــی اما زمانی بود 
یاران نزدیکش بست نشـــــینی در آستان 
امامـــــزاده صالح تهران را اجـــــرا نمودند 
گرچه چند برنامه آنان از سوی تولیت  ا
آستان تحمل شد اما در نهایت بار دیگر 
گواهی اقدام به موضع گیری  عبدالعلی 

شفاف نمود تولیت آستان امامزاده 
صالح در تجریش با اشاره به 

بست نشـــــینی هواداران 
حضور  و  احمدی نـــــژاد 

او در ایـــــن امامزاده 

کار را تحمل نمی کنند و  که دیگر ایـــــن  هشـــــدار داد 
از امروز بـــــه بعد، این طور افراد را راه نمی دهند تا به 

گفته این فرد، امنیت و آرامش زائران تأمین شود.
که خبرگزاری فارس  گواهی در سخنانی  عبدالعلی 
کرده است بدون اشاره مستقیم به نام  آن را منتشر 
که هشت سال مسئول  »احمدی نژاد«، افزود: کسی 
بوده باید پاسخگو باشد. اینکه بیاید چنین رفتاری 
را انجام دهد نامطلوب است. از هرکسی این حرکت 

پذیرفته نیست.
حضـــــور احمدی نـــــژاد در امامـــــزاده صالح مورد 
گواهی،  انتقـــــاد جدی حجت االســـــام عبدالعلـــــی 
کنش  گرفت. او در وا تولیت آستان این امامزاده قرار 
گفت: »من  هـــــواداران احمدی نـــــژاد  به اخالگری 
امروز مســـــئول هســـــتم، بنا نیســـــت وقتی فردا 
کســـــی آمد و مســـــئول اینجا شـــــد، من بیایم 
کنـــــم، بگویم این آقا  اینجا بست نشـــــینی 
که هشت  دارد خراب می کند. ...کســـــی 
سال مسئول بوده باید پاسخگو باشد. 
اینکه بیاید چنیـــــن رفتاری انجام دهد 

نامطلوب است.«
با  گواهی  عبدالعلـــــی  حجت االســـــام 
ایجاد  و  به بست نشـــــینی  اشـــــاره 
هـــــواداران  توســـــط  اخـــــال 
اســـــت:  گفته  احمدی نژاد 
کرده ایم  تحمل  امروز  »تا 

کرد و این طور  ولـــــی از این به بعد تحمل نخواهیـــــم 
افراد را راه نمی دهیم تا امنیت و آرامش زائران تامین 
گیری تولیت آســـــتان امام زاده  شـــــود.« این موضع 
صالح ســـــبب شـــــد تا در نهایت 2۹ فروردین ســـــال 
جاری دفتر احمدی نژاد با صـــــدور بیانیه ای از برگزار 
نشدن مراسم بست نشـــــینی در امام زاده صالح خبر 
دهد در آن بیانیه آمده اســـــت: »نظر به تهدیدهای 
گرفته و نگرانـــــی از هتک حرمـــــت امامزاده  صـــــورت 
که از این پـــــس برای حفظ  صالح، اعـــــام می داریم 
حرمت امامزاده صالح، مراسم بست نشینی، تظلم 
خواهی و دعا در این مکان شـــــریف برگـــــزار نخواهد 
که با تهدید و ارعاب،  کسانی را  شد. مایل نیســـــتیم 
کن متبرکه به روی مردم مومن  اقدام به بســـــتن اما
گذار نماییـــــم، اما از  کرده انـــــد، بـــــه صاحب حـــــرم وا
خداوند متعال برای خودمان و آن ها طلب هدایت 

می کنیم.«
گواهی با تجربه سال ها  حال باید دید عبدالعلی 
مســـــئولیت های خطیر از یک ســـــو و نیز خط کشی 
شـــــفاف با جریـــــان انحرافی و رئیـــــس دولت های 
نهـــــم و دهم از ســـــویی دیگـــــر و همچنین حرکت 
در مـــــدار جریان اصولگرایی تا چه میزان شـــــانس 
آن را خواهـــــد داشـــــت تـــــا اصولگرایـــــان منطقه از 
کاندیداتوری احتمالـــــی وی در انتخابات مجلس 
کرده و وی را در لیست انتخاباتی  یازدهم حمایت 

خود قرار دهند.

اضمحالل احمدی نژادیسم در مازندران
 هوشیاری اصولگرایان در انتخابات مجلس یازدهم

کاندیدای احتمالی شرق مازندران با جریان احمدی نژاد تقابل 

محمدحسن محمدی کیادهی، 
مشاور شهردار ساری:

دوره ی پنجم، 
دوره ی خودنمایی 

اعضای شورا

تحلیل موثق از تغییر احتمالی 
فرماندار میان دورود؛

مطالبه مردم 
میان دورود؛

 انتصاب فرماندار 
جوان و اعتدالگرا

انتظار افکار عمومی از نماینده ارشــد 
که برای این شهرستان  دولت این است 
فرمانــداری همســو بــا دولت و خواســت 

کثریت مردم این شهرستان برگزیند. ا

ک وارد صندوق  که آرای ناپــا زمانــی 
می شــود و فرد وارد شــورا می شود بعید 
کار خدا پسندانه  که فرد منتخب  است 

یا مردانه انجام دهد

صفحه 3صفحه 8

صفحه 5 صفحه 2

صفحه 5

صفحه 6

صفحه 11

کرد؛ گفت و گو با موثق عنوان  علی اصغر یوسف نژاد در 

لیت شورا ها غیر سیاسی باشد فعا
گانه مدیریت پسماند مازندران بررسی نواحی 9 

کامی گو  با محمدی تا گفت و   در 

60 شهرداری، یک معضل!
انتقاد تند مدیرکل حفاظت از محیط زیست مازندران 

از مدیریت پسماند؛ 

کثیف! تخلف 
یافت مازندران:   مدیر موسسه باز

از مخلوط شدن  زباله مطب ها با زباله شهری نگرانیم

7

6

8

مدیرکل آموزش و پرورش مازندران
گفت و گو با موثق خبر داد:   در 

پرداخت مطالبات فرهنگیان 
تا پایان اردیبهشت

مهدی عبوری؛ 
یار شهرداران شهر

گردشگری مازندران 
کشور؛فرزانه شد گفتمان عمل گرایی در  گزارشی از بسط 

کــه  اســت  واژه ای  عمل گرایــی  گفتمــان   
شــخصیت های سیاســی، دانشــگاهی و حتــی 
گفتمانی  مدیران اجرایی نیز از آن وام می گیرند 
کــه ســاری نــه تنهــا از آن دور نبــوده بلکــه طــی 
سال های اخیر با این ادبیات بسیار آشناست.
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نیکــزاد  عســکری  4اردیبهشــت  روز  صبــح 
مدیرکل جدید آموزش و پرورش اســتان مازندران 
طــی اولیــن دیــدار مردمــی خــود بــه شــهر تنکابن 
کوتاهی اســت تصدی این  که مدت  رفــت. نیکزاد 
گرفته است در حاشیه این دیدار  پست را بر عهده 

به سواالت خبرنگار ما پاسخ داد.

 مدیریت راهبرانه و مشارکتی را دنبال می کنیم 
پــرورش اســتان مازنــدران  آمــوزش و  مدیــرکل 
کرد:  گونه دیدار هــا اظهار  بــا اشــاره به اهداف ایــن 
کاری و  هــدف از ایــن دیــدار در درجــه اول ارتبــاط 
عاطفی با همکاران اســت. ســپس باعث می شــود 
که از سیســتم آموزش و  کســانی  روند حل مشــکل 

پرورش بهره بردار هستند، تسریع شود.
مهم تریــن  خصــوص  در  نیکــزاد  عســکری 
گفــت: در بحــث مدیریــت مــا  برنامه هــای خــود، 
مدیریــت راهبرانــه و مدیریــت مشــارکتی را دنبــال 
بــر آن ســرمایه گذاری در بخــش  عــاوه  می کنیــم. 
آمــوزش ابتدایی را پیگیری می کنیم. همچنین در 

بخش آموزش های متوســطه آموزش های مهارتی 
امیدواریــم  می دهیــم.  قــرار  اولویــت  در  بیشــتر  را 
غ  التحصیل می شوند؛ از این  که فار دانش آموزانی 

گرفته باشند. به بعد حداقل یک مهارت را یاد 

  پرداخت مطالبات تا پایان اردیبهشت
وی در پایــان بــا اعــام خبــری به عنــوان عیدی 
کثــر  بــرای همکارانــش، افــزود: طبــق اعــام وزیــر، ا
مطالبات همکاران ما تا پایان اردیبهشت پرداخت 

خواهد شد.
مراســم  در  پش تــر  نیکــزاد  اســت  ذکــر  شــایان 
کید بر ادامه برنامه های مدیریت  معارفــه خود با تا
قبلــی آموزش و پــرورش مازندران، افزود: اســتمرار 
کــردن برنامه های  گذشــته بــا اضافــه  برنامه هــای 
کار مدیریــت جدیــد ایــن نهــاد  جدیــد در دســتور 

گسترده تعلیم و تربیت قرار دارد.

  رضایت مندی فرهنگیان و دانش آموزان 
مدیــرکل جدیــد آمــوزش و پــرورش مازنــدران 

و  موجــود  ظرفیت هــای  از  اســتفاده  هم چنیــن 
افــراد خبــره در  داشــته ها و اندوختــه تجربیــات 
گفــت: در  را هــم ضــروری دانســت و  نهــاد  ایــن 
ایــن خصــوص دســت نیــاز و همراهــی بــه ســوی 
تمامــی افــراد متبحر در حوزه تعلیــم و تربیت دراز 

می کنیم.
و  فرهنگیــان  رضایت منــدی  تامیــن  وی 
دانش آمــوزان را مهم تریــن هــدف مــورد نظــر در 
کرد و افزود: ســعی می کنیم  دوره جدیــد معرفــی 

کوششی فروگذار نکنیم. در این مسیر از هیچ 
کارگیری  نیکزاد اســتفاده از مدیریت دانش، به 
افــراد متخصــص برای رســیدن به اهــداف، اجرای 
تشــکل های  بــه  توجــه  بنیادیــن،  تحــول  ســند 

دانش آموزی و ارتقای ســامت روانی دانش آموزان 
ابتدایــی را هم به عنــوان برنامه های محوری خود 

کرد. اعام 
گذشــته عســکری  اســت هفتــه  ذکــر  شــایان 
مســئوالن  مشــاور،  معــاون،  همــراه  بــه  نیکــزاد 
در  تنکابــن  پــرورش  و  آمــوزش  مدیــر  و  اداره کل 
اداره ایــن شهرســتان حضور یافته و پاســخگوی 

مراجعان شد.
وی ســپس با فرماندار شهرستان تنکابن دیدار 
کــرده و از غرفه دســت ســاخته های دانــش آموزان 
هنرســتان حضرت نرجس )س( شامل بخش های 
خیاطــی،  چهره پــردازی،  حســابداری،  گرافیــک، 

کرد. لباس مزون عروس و... نیز دیدن 

شــبنم لشــگری / پس از جنگ تحمیلی همراه 
غ التحصیل  با افزایش چشمگیر شمار دختران فار
آمــوزش عالــی در دهــه 70  کــز  مرا و  دانشــگاه ها 
زنــان ســهم بیشــتری در دانشــگاه ها و اشــتغال 
گرچــه زنــان اســتان  اســتان بــه دســت آوردنــد. ا
کشــور، در مقایسه  مازندران همانند ســایر نقاط 
با مردان از فرصت های شغلی بسیار محدودتری 
محدودیت هــا،  ایــن  علیرغــم  ولــی  برخوردارنــد 
کل شــاغلین به تحصیل استان در  ســهم زنان در 
طــول دو دهه گذشــته افزایش چشــمگیری یافته 
و از 36/3 درصــد در ســال 1355 بــه بیــش از 60 

درصد در سال های اخیر رسیده است.

  نارضایتی جــدی در میان زنان تحصیل 
کرده استان

بــا آن کــه رشــد زنان شــاغل بــه تحصیــل در 
تمامی ســطوح ابتدایی، راهنمایی، متوسطه 
و عالــی بیــش از مــردان بــوده اســت ولــی ایــن 
افزایش در مقطع دانشــگاهی بســیار بیشــتر از 
که  سایر مقاطع تحصیلی بوده است. و از آنجا 
کثــر رشــته های آموزش دانشــگاهی تعداد  در ا
می باشــد.  مــردان  از  بیشــتر  زن  دانشــجویان 
گرایش زنــان برای ورود  که  لــذا انتظار مــی رود 
کار و تقاضــای آنــان برای اشــتغال به  بــه بــازار 
مشــاغل تخصصــی و مدیریتــی در ســال های 
آتــی شــدیدًا افزایش یابد. با ایــن همه افزایش 
حضــور زنــان در مشــاغل مدیریتــی، علمــی و 
کندتر از  تخصصی، مشــاغل اداری و... بســیار 
آهنگ رشد سطوح آموزشی زنان بوده است و 
که تداوم چنین شــرایطی سبب  بدیهی اســت 
بــروز نارضایتــی جــدی در میان زنــان تحصیل 
گردید.بــا افزایش شــمار  کــرده اســتان خواهــد 
کــز آمــوزش عالــی،  غ التحصیــل از مرا زنــان فار
کار در اســتان مازنــدران،  ورود زنــان بــه بــازار 
آهنــگ شــتابان یافتــه و الگــوی اشــتغال زنان 
آنــان  رونــد  ایــن  اســت.اما  گردیــده  متحــول 
کــرده  زنــان تحصیــل  زیــرا  نمی کنــد  راضــی  را 
خواســتار تامیــن عدالــت در توزیــع امتیــازات 
حــق  آن هــا،  مهم تریــن  جملــه  از  اجتماعــی، 
از  پــرورش یکــی  آمــوزش و  اشــتغال هســتند. 
که در شــاغل شــدن زنان  نهادی هایــی اســت 

بسیار نقش داشته است.

و  آمــوزش  مدیریــت  در  زنــان  جایــگاه    
کجاست؟ پرورش مازندران 

شــاید آمــوزش و پــرورش بعــد از اســتانداری 
مهم تریــن نهــاد اجرایی برای هر اســتان باشــد. 
و  معلمــان  و  کارمنــدان  بــاالی  بســیار  تعــداد 
نیــز حــدود نیــم میلیــون دانــش آمــوز در ســطح 
اســتان مازنــدران جایگاه آمــوزش و پرورش را در 
مازنــدران بســیار مهــم و حســاس نمــوده اســت 
کــه حــدود نیمی از  در ایــن میــان امــا هم چنان 
معلمــان ایــن اســتان را زنــان تشــکیل داده انــد 
بــه همین میــزان نیز مدارس مازنــدران را دانش 

آموزان دختر از خود پر نموده  اند.
هم چنیــن جامعــه دانشــجویی مــا نیــز بیش 
از 6۰ درصــد خــود را بــه قشــر بانــوان اختصــاص 
داده اســت امــا افــکار عمومــی بــا عامت ســوال 
که جایگاه زنان در مدیریت  بزرگی مواجه اســت 

کجاست؟ آموزش و پرورش مازندران 

کافی سید علی قاسمی کوشش نا   
کــه ربیــع فــاح جلــودار  ایــن درحالــی اســت 
اســتاندار پیشــین مازنــدران در مراســم تودیــع 
و معارفــه مدیــرکل آمــوزش و پــرورش مازندران 

در باشــگاه فرهنگیــان ســاری بــا بیــان اینکه در 
دولــت تدبیر و امیــد عرصه مدیریت، جنســیت 
کــرد: بهره گیــری  بــود، تصریــح  معیــار نخواهــد 
از تــوان بــاالی مدیریتــی بانــوان هــم در عرصــه 
آمــوزش و هــم مدیریت هــا، راه گشــای آموزش و 
پــرورش اســتان خواهــد بــود. اســتاندار چندی 
بعــد نیــز در جلســه شــورای آمــوزش و پــرورش 
مازنــدران بــا بیــان اینکــه بانــوان می تواننــد در 
بهتریــن  پــرورش  و  آمــوزش  مدیریتــی  ســطوح 
عملکــرد را داشــته باشــند، خطاب بــه مدیرکل 
در  زنــان  از  گفــت:  پــرورش  و  آمــوزش  جدیــد 
و  آمــوزش  معاونت هــای  و  ادارات  مدیریــت 
پرورش اســتانی و شهرســتانی بیشــتر اســتفاده 
گرچــه »ســیدعلی قاســمی« بــه عنــوان  شــود. ا
اولیــن مدیرکل آموزش و پــرورش دولت تدبیر و 
امیــد در مازنــدران بــرای ورود زنان به هندســه 
گام هایی برداشــت  مدیریتــی آمــوزش و پرورش 
پــرورش  و  آمــوزش  رئیــس  بــار  اولیــن  بــرای  و 
شهرســتان ســاری را از میــان بانــوان برگزیــد اما 
کوشــش های قاســمی در مقابل مطالبات قشــر 
کــه  کــه یکــی از مســائلی  کافــی بــود چرا زنــان نا
کید  آقــای رئیس جمهور در هنــگام انتخابات تا

شدید داشتند انتخاب مدیران جوان و زنان در 
مدیریت های میانی بود.

  سهم ۳0 درصدی زنان از مدیریت 
همچنیــن معصومــه ابتــکار معاونت ریاســت 
جمهــوری در امور زنــان و خانواده چندی پیش 
بیــان داشــت: مجدانــه عملکــرد دســتگاه های 
اجرایی را برای تحقق ســهم 3۰ درصدی زنان از 
مدیریــت در دو برش ملی دســتگاهی و اســتانی 
ســتاد  شــدن  فعــال  می کنــد.  پیگیــری  و  رصــد 
ملــی زن و خانــواده بــه منظــور هماهنگی هــای 
بین بخشــی از جمله دغدغه هــای این معاونت 
که نزدیک به نتیجه شده است. به شمار می آید 
23 آبان سال گذشته »سیدمحمد بطحایی« 
وزیــر آمــوزش و پرورش در اولین نشســت خبری 
که اســتحضار  گونــه  خــود بیــان داشــت: همــان 
ح شــده اســت سیاست دولت  دارید و مکرر مطر
که به همه وزارتخانه ها و از جمله وزارت آموزش 
و پرورش اباغ شــده اســت و در اباغیه ریاســت 
که به همه وزرا از جمله بنده  جمهور به پیوست 
کیــد قرار  داده شــده اســت ایــن موضــوع مورد تا
گرفتــه اســت واقعــا اســتفاده بیشــتر از نیروهــای 
جــوان بــه ویــژه در مدیریت هــای میانــی و حتی 
ارشــد وزارتخانه ها و دســتگاه ها اســت ما به این 
ســمت در حال حرکت هستیم.اما واقعا آموزش 
و پرورش چه در رده استان ها و چه در مناطق و 
چه در حوزه ســتادی مان ماهیت ماموریت اش 
و جنــس و ذات وظیفه آموزش و پرورش جوری 
کــه هیجانــی و شــتاب زده و عجوالنــه  نیســت 
که  کنــد تــاش می کنیم  بخواهــد تصمیم گیــری 
هــم از بانــوان در رده هــای مدیریتــی اســتفاده 

شود.

کیدات وزیر؛ تمکین مدیرکل؟   تا
کل اســتان ها هــم  مــن صریحــًا بــه مدیــران 
که در  کردم  کتبًا اباغ  کردم و هم  کید  شــفاها تا
رده های مدیریتی در سطح مناطق و در سطح 
که  اســتان ها  از بانوان استفاده شود به نحوی 
حداقل 2۰ درصد از رده های مدیریتی امسال و 

سال آینده به زنان اختصاص یابد.
که مــا در آمــوزش و پرورش 6۰  به عــاوه ایــن 
درصد از نیروی انسانی مان را خانم ها و بانوان 
تشــکیل می دهنــد از این جهت دســت ما بازتر 
کنیــم امــا  اســت و می توانیــم از زنــان اســتفاده 
کــه ما در  متاســفانه بایــد ایــن اعتــراف را بکنــم 
ایــن دو  بــرای  کادر ســازی  گذشــته  ســال های 
کم تر  بخــش یعنــی هــم  جوان ها و هــم بانــوان 

اتفــاق افتاده اســت و ایــن نیازمنــد چندماهی 
نیروهــا  بــه صــورت رده ای  بتوانیــم  کــه  اســت 
کنیــم و ان شــاء اهلل از ایــن دو نیــرو  را جابه جــا 
یعنــی جوانــان و بانــوان در رده هــای مدیریتی 
کنیم.وزیرآموزش و پرورش همچنین  استفاده 
کل امــور  در در آئیــن تکریــم و معارفــه مدیــران 
زنــان و خانــواده ایــن وزارتخانــه بیــان داشــت: 
امســال  شــهریورماه  اوایــل  رئیس جمهــوری 
دســتورالعمل اجرائی نحوه انتخــاب و انتصاب 
مدیــران حرفه ای و افزایش تعداد مدیران زن و 
جوانان در دستگاه های اجرایی به 3۰ درصد تا 

کرد. پایان برنامه ششم را اباغ 
حــال بایــد دیــد عســکری نیکــزاد بــه عنوان 
دومیــن مدیــرکل دولــت تدبیــر امیــد بــا وجــود 

کیــدات رئیــس دولــت و  اســناد باالدســتی و تا
وزیر آموزش و پرورش از یک سو و ظرفیت های 
بســیار بانوان فرهنگی مازندران از ســویی دیگر 
تــا چــه میــزان حاضــر اســت در تحقــق ســهم 
پــرورش  و  آمــوزش  مدیریتــی  هندســه  از  زنــان 
کیــدات رئیس جمهور  گام بــردارد و تا مازنــدران 
که  و وزیــر آمــوزش و پرورش را تکمیــن نماید چرا
انســانی  نیــروی  از 3۸هــزار  بیــش  بــا  مازنــدران 
کاس درس در چهار  آموزشــی و اداری، 22هــزار 
هــزار و 7۸ مدرســه و بیــش از 53۰ هــزار دانــش 
آمــوز می توانــد از تــوان مدیریتــی بانــوان جــوان 

مازندران بیشتر بهره ببرد.

گزارش موثق از عدم به کارگیری بانوان در جایگاه مدیریتی آموزش و پرورش مازندران؛

5 سال انتظار زنان از آموزش و پرورش مازندران

اســتان ها  کل  مدیــران  بــه  صریحــا 
 
ً
کتبــا کــردم و هــم  کیــد   تا

ً
هــم شــفاها

کــه در رده هــای مدیریتی  کــردم  ابــالغ 
در سطح مناطق و در سطح استان ها  
نحــوی  بــه  شــود  اســتفاده  بانــوان  از 
رده هــای  از  درصــد   20 حداقــل  کــه 
مدیریتی امســال و سال آینده به زنان 

اختصاص یابد

گفت و گو با موثق خبر داد:  مدیرکل آموزش و پرورش مازندران در 

لبات فرهنگیان تا پایان اردیبهشت پرداخت مطا
کارشناس  کارشناس و  کیا /   اشاره: عسکری نیکزاد متولد فروردین 1347  سید محمد مهدی 
ارشــد حســابداری بــا بیــش از یکســال حضــور داوطلبانــه در هشــت ســال دفــاع مقــدس جانباز 
15درصــد می باشــد. نیکــزاد مســئولیت خــود در آمــوزش پــرورش را از مربــی امــور تربیتــی مدارس 
کرد. از ســال های 76 تا 81 مسئولیت آمار و بودجه ی ناحیه ی  شهرســتان ســاری از سال 69 آغاز 
گرفت. او بعدها معاون اداری و مالی ناحیه ی دو شهرستان ساری  دو شهرستان ساری بر عهده 
شــد و نیــز به معاونت برنامه ریزی و توســعه ی مدیریت همین ناحیه ارتقــا یافت. نیکزاد در دولت 
کل آموزش و پرورش استان مازندران شد. او همچنین  تدبیر و امید رئیس اداره ی بودجه اداره ی 
از ســال 94 تا ســال 96 معاون توســعه ی مدیریت و پشتیبانی اداره  کل آموزش و پرورش مازندران 
بود تا در نهایت در ســال 97 به ســمت مدیرکل آموزش و پرورش مازندران نائل آمد به مناســبت 

که در ادامه می آید. گفت وگویی با ایشان داشتیم  هفته معلم 

مدیرکل آموزش و پرورش مازندران:
1۷ درصد مدارس مازندران 

مقاوم سازی شدند
مدیرکل آموزش و پرورش مازندران از 
مقــاوم ســازی 17 درصد مدارس اســتان 
درس  کاس  هــزار   ۹ گفــت:  و  داد  خبــر 
اســتاندارد  گرمایشــی  سیســتم  بــه  نیــز 
مجهز شدند.عســگری نیکزاد در جلســه 
شــورای آموزش و پرورش اســتان، شــمار 
کاس  مــدارس اســتان را 21 هــزار و 44۰ 
درس در قالــب ســه هــزار و ۹27 مدرســه 
 3۰ شــمار  ایــن  از  گفــت:  و  کــرد  اعــام 
درصــد مــدارس تخریبی هســتند.وی با 
اشــاره به مقاوم سازی 17 درصد مدارس 
ادامــه داد: 7۰ درصــد  اســتان  تخریبــی 
کاس درس اســتان از  مجمــوع 21 هــزار 
امکانــات نســبی بهره منــد هســتند.وی 
کاهش  برلزوم تــاش و برنامه ریزی برای 
آســیب های اجتماعی و توجــه به ورزش 
گفــت: بیــش از  کــرد و  کیــد  در مــدارس تا
535 هــزار دانش آموز در مدارس اســتان 
تحصیــل می کننــد و باید بــرای پویایی و 
گیرد. نشــاط در مــدارس تــاش صــورت 
نیــز  ســاری  شــهردار  عبــوری  مهــدی 
ک  خواهــان تعیین تکلیــف و تبدیل اما
بایــد  گفــت:  و  شــد  آموزشــی  فرســوده 
بــا فضاهــای  را  مجتمــع هــای آموزشــی 
خواســتار  دهیــم.وی  افزایــش  مناســب 
استفاده از ظرفیت خیران برای تعیین و 
تکلیف فضاهای آموزشــی در استان شد 
گفت: شــهرداری برای تعیین و تکلیف  و 

ک اعام آمادگی دارد. این اما

قائم مقام آموزش و پرورش مازندران 
خبر داد:

ح ملی »ایران مهارت«  اجرای طر
در 100 مدرسه مازندران

قائم مقام آموزش و پرورش مازندران 
ح ملی »ایران مهــارت« در 1۰۰  گفت: طــر
مدرسه ۹ شهرســتان استان و بین چهار 
هــزار دانش آمــوز متوســطه اول اجرا می 
شود.اســفندیار نظری در مراســم افتتاح 
ح ملــی »ایــران مهــارت« با اشــاره به  طــر
فرمایشــات مقــام معظم رهبــری، اظهار 
ح ملی ایران مهارت بطور  داشــت: در طر
رســمی آمــوزش حداقــل یــک مهــارت را 
در راســتای هــم آوایی با ســازمان فنی و 
حرفــه ای رقــم می زنیم.نظــری بــه عقــد 
و  پــرورش  و  آمــوزش  بیــن  نامــه  تقاهــم 
کــرد و  ســازمان فنــی و حرفــه ای اشــاره 
ح ایران مهارت  افزود: بر این اســاس طــر
همزمــان با چند اســتان دیگر در اســتان 
مازندران بصورت پایلوت اجرا می شود و 
دانش آموزان متوسطه اول درپایه هفتم 
2۰ ســاعت و در پایه هشــتم 2۰ ســاعت و 
در پایــه نهــم 4۰ ســاعت از آموزش هــای 
فنی و حرفه ای وکســب مهارت برخوردار 
ح  کــرد: ایــن طــر می شــوند.وی تصریــح 
در ۹ شهرســتان مازنــدران و در بیــن 1۰۰ 
مدرســه و 4 هــزار دانــش آمــوز متوســطه 
اول اجــرا می شــود. قائم مقــام آموزش و 
پــرورش مازندران حافظه محوری را درد 
بــزرگ آموزش و پرورش دانســت و افزود: 
پیام اصلی سند تحول بنیادی مبتنی بر 
تبدیــل نظام آموزشــی به نظــام فرهنگی 
کــه دانش آمــوزان را بــه  و تربیتــی اســت 
کســب مهــارت  کســب مهــارت و دانــش، 
کسب مهارت زندگی سوق  کار و  کســب و 

می دهد./مهر

مدیرکل آموزش و پرورش مازندران
نتیجه ی تجهیز 

کاهش  کارگاه  های آموزشی، 
غ  التحصیالن بیکار است فار

مدیــرکل آمــوزش و  پــرورش مازندران 
و  آموزشــی  کارگاه هــای  تجهیــز  گفــت: 
هدایــت دانش آمــوزان بــه مهارت آموزی 
کــه در آینــده بــا  بــه معنــای ایــن اســت 
بیــکار  غ التحصیــان  فار تعــداد  کاهــش 
مواجــه می شــویم. عســکری نیکــزاد  بــا 
اشاره به اسقرار پایه دوازدهم در مدارس 
گفت: نبرای تأمین تجهیزات و فضاهای 
آموزشــی نیازمنــد حمایــت و مســاعدت 
ج از دســتگاه  افراد حقیقی و حقوقی خار
 : افــزود  هســتیم.او  پــرورش  و  آمــوزش 
هدایــت  و  آموزشــی  کارگاه هــای  تجهیــز 
کنار  دانش آمــوزان به مهارت آمــوزی، در 
کار  اینکــه موجب موفقیت آن هــا در بازار 
که در  می شــود، به این معنــا خواهد بود 
غ التحصیان  کاهش تعــداد فار آینده بــا 
بود.مدیــرکل  خواهیــم  مواجــه  بیــکار 
آمــوزش و پرورش مازندران با بیان اینکه 
شــهرداری ها می تواننــد فضای مناســب 
کارگاه هــای آموزشــی را در اختیــار  ایجــاد 
کرد:  آموزش و پــرورش قرار دهند، اظهار 
بــا توجه بــه اهمیت مهارت آمــوزی برای 
آینده دانش آموزان و از طرف دیگر نیاز به 
کارگاهی  تکنولــوژی روز دنیا و تجهیــزات 
مــدرن، می تــوان خیــران مدرسه ســاز و 
مدرســه یار را به ســمت تامین تجهیزات 

کرد. کارگاهی هدایت 

جدول بررسی تعداد زنان در 12 وزارتخانه

دستگاهردیف

مشاور 
وزیر

معاون 
معاون مدیرکلوزیر

مدیرکل

زنمردزنمردزنمردزنمرد

۸۰1112۰2716وزارت آموزش و پرورش )ستاد(1

51۹۰4715۰4وزارت ارتباطات و فناوری )ستاد(2

۸1۸۰3613۸۰وزارت امورخارجه3

13۰۹۰4۹211۰17وزارت امور اقتصادی و دارایی4

کار و رفاه اجتماعی)بدون احتساب 5 وزارت تعاون، 
152۸۰6۹521۹2۸سازمان های تابعه(

کشاورزی6 1۰11۰۰۸21۹۹5وزارت جهاد 

1711614311۹6663۹وزارت راه و شهرسازی7

13111۰5۹5۹6۰وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی۸

14312۰34325۰وزارت صنعت،معدن و تجارت۹

کشور)ستاد(1۰ 3-1-۰-1-وزارت 

۹1۹125۰312وزارت نفت11

7۰6124332۸وزارت ورزش و جوانان12

کل جمع 
11۹121۰۹4۸76431437112

131113۹1۹154۹

آخرین وضعیت
 تغییر تقویم آموزشی 

بــا  رابطــه  در  ســید محمــد بطحایــی 
آخریــن وضعیت تغییــر تقویم آموزشــی و 
از اواســط  پیشــنهاد بازگشــایی مــدارس 
گفــت: ایــن تغییــر نیازمنــد  شــهریور مــاه 
مصوبــه مجلس شــورای اســامی اســت. 
بررســی  دســت  در  آن  ح  طــر کنــون  هم ا
اســت، اما هنوز به نتیجه نرسیده است؛ 
یعنــی اتفــاق نظــر واحــدی در ایــن بــاره 
حاصــل نشــده اســت تــا بتوانیــم الیحــه 
کنیــم.وی ادامه  آن را بــه مجلس ارســال 
ایــن  در  اجمــاع  می رســد؛  نظــر  بــه  داد: 
بــاره در حــال به دســت آمدن اســت و به 
کــرد. زودی الیحــه آن را آمــاده خواهیــم 
حــذف  دربــاره  پــرورش  و  آمــوزش  وزیــر 
کنکــور و آمادگی وزارت آمــوزش و پرورش 
کنکور  در ایــن باره اظهار داشــت: حــذف 
از اختیــارات وزارت علــوم اســت، امــا مــا 
آمادگــی الزم را بــه عنــوان وزارت آمــوزش 
و پــرورش داریــم تــا اطاعــات مــورد نیــاز 
در  را  دانش آمــوزان  دربــاره  علــوم  وزارت 

اختیارشان قرار دهیم.

کمیته مشترک  تشکیل 
صدا و سیما و آموزش و 

پرورش استان

بــا  علی صــادق مقدســی در نشســت 
که  مدیــرکل آموزش و پــرورش مازندران 
رئیــس اداره روابــط عمومــی  بــا حضــور 
مشــاور  و  پــرورش  و  آمــوزش  کل  اداره 
اجرایــی مدیــرکل آمــوزش و پــرورش در 
صــدا و ســیمای مرکز اســتان برگزار شــد، 
کید بر اینکه تمایل صدا و ســیمای  بــا تأ
کــه ارتبــاط بــا  مازنــدران بــر ایــن اســت 
اجــرای  بــه  پــرورش محــدود  و  آمــوزش 
کــرد:  آیین هــای خــاص نباشــد، اظهــار 
بنــا داریــم در ایــن نهــاد زیر نظر شــورای 
کــه  اســتان  پــرورش  و  آمــوزش  عالــی 
ضمانت های اجرایی و قانونی مناســبی 
جدیــدی  برنامه هــای  دارد،  اختیــار  در 
بــا همــکاری آمــوزش و  پــرورش بــه اجــرا 
درآوریــم و در صــورت ضــرورت، می توان 
اعضــای جدیــدی از نهادهای مؤثر دیگر 

کرد. نیز وارد این شورا 

رفهنگی

خی
شی

ما 
نی
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نیازآذری: حاشیه نشینی را جدی بگیرید 
گفــت: برنامه توانمندســازی  کمیســیون عمــران مجلس،  عضــو هیات رییســه 
ســکونتگاه های غیررســمی تســریع یابــد و تدابیــر الزم بــرای جلوگیری از حاشــیه 
کمیســیون  نشــینی اتخاذ شــود.نماینده مردم بابل در خصوص جلســه اعضای 
عمــران مجلــس شــورای اســامی بــا معــاون وزیــر راه و شهرســازی و مدیرعامــل 
شــرکت عمران و بهسازی شهری ایران، اظهار داشت: شهرداری ها و ادارات راه و 

کنند. ح های بازآفرینی شهری توجه  شهرسازی  باید به اجرای طر

دامادی: متوفی حوادث 
همیشه مقصر است!

کمیســیون عمــران مجلــس، از تعلــل مســئوالن در  عضــو 
شفاف ســازی علت بروز ســوانح مختلــف از جمله ATR72 و 
گفت: متاســفانه شخص فوت شده در  کرد و  ســانچی انتقاد 

حادثه همیشه مقصر شناخته می شود.

کشاورزان است رضیان: واردات نارنگی ظلم به 
کشاورزی نسبت  نماینده مردم قائمشهر در مجلس از بی توجهی وزارت جهاد 
کشــاورزان اســتان مازندران به ویــژه در زمینــه واردات نارنگی انتقاد  بــه وضعیت 
کرد.عبــداهلل رضیــان، رئیس مجمع نمایندگان اســتان مازندران، اظهار داشــت: 
کنون یک میلیون و 200 تن مرکبات در  کشاورزی به رغم اینکه هم ا وزارت جهاد 
کشــاورزان و تاجران اســتان مازنــدران وجود دارد؛ اما متاســفانه مقدار  انبارهــای 

کنند. کستان وارد می  زیادی نارنگی از پا

کم آبی شاعری: تبدیل شدن بحران 
به مطالبات اجتماعی و امنیتی

کرد:  کیــد  کشــاورزی، آب و منابــع طبیعــی مجلــس، تا کمیســیون  ســخنگوی 
گر روند  کم آبــی در حال تبدیل به مطالبات اجتماعی و امنیتی اســت اما ا بحــران 
اداره منابــع آب بــه ایــن صورت تداوم یابــد، جنگ آب حتمی اســت.علی محمد 
کم آبی  گلوگاه در خصوص تبدیــل بحران  شــاعری، نماینده مردم بهشــهر، نــکا و 
گفت: بســیاری از اندیشــمندان توسعه بر این باورند  کشــور،  به بحران امنیتی در 

که موضوع آب یکی از عوامل مهم در ایجاد امنیت پایدار در جهان آینده است

 یوسفیان مال: تاراج 42 میلیارد دالر 
در دولت احمدی نژاد

کید  کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تا عضو 
کــه جایگزینی یورو به جای دالر به بیش از 2 ســال زمان  کــرد 
گفت:  نیــاز دارد.عزت اهلل یوســفیان ما، نماینده مــردم آمل، 
در دوران دولت احمدی نژاد،  42 میلیارد دالر به بانک های 
کردن  عمومــی و خصوصی داده انــد و بانک ها به جای برطرف 
نیاز مردم، ارز را چمدانی به جاهای دیگر بردند و فروختند و بانک 

کرد. کتابی نمی  مرکزی هم حساب و 

یوسف نژاد: انتقال آب دریای خزر
 انجام شدنی نیست

نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس، انتقال آب دریای خزر از مازندران 
گفت: اجازه انتقال نمی دهیم. علی اصغر یوســف نژاد  کاری نشــدنی دانســت و  را 
گفت:  کرد و  ح انتقال آب دریای خزر اشاره  در شــورای برنامه ریزی اســتان، به طر
کار بــه دالیل مختلف  مــردم مازنــدران اجــازه انتقــال آب دریــا را نمی دهند و این 

شدنی نیست.

تغییــر  مازنــدران شــاید  اســتاندار  انتصــاب  بــا 
فرمانــداران، اولیــن مطالبه افــکار عمومی خواص 
گرچــه  ا بــود.  اســتاندار  از  سیاســی  نخبــگان  و 
اســتاندار جدید مازنــدران ترجیح داد جابه جایی 
کار  فرمانــداران را به جــای تغییــر آنــان در دســتور 
خــود قــرار دهــد امــا معــدود تغییراتــی نیــز در تیم 
اجرایــی خــود در شهرســتان ها ایجــاد نمود. پس 
از انتصاب احمد حســین زادگان به عنوان معاون 
سیاسی و امنیتی استاندار شاید انتخاب فرماندار 
کانون توجــه نخبگان  ســاری مهم تریــن موضــوع 
گرچــه اســماعیل حســن زاده در  سیاســی باشــد ا
حــال حاضــر سرپرســت فرمانــداری مرکــز اســتان 
اســت اما همچنــان زمزمه هایی از تغییــر یا ابقای 

وی در این سمت شنیده می شود.
فرمانداری دیگری که در حوزه انتخابیه ساری 
وجــود دارد فرمانــداری شهرســتان میــان دورود 
که زادگاه یکــی از نمایندگان  اســت. شهرســتانی 
گزینه هــای متعــددی بــرای  ســاری اســت اخیــرًا 
محافــل  در  شهرســتان  ایــن  فرمانــداری  پســت 
خصوصــی و حتــی برخی رســانه ها شنیده شــده 
گزینه های فرمانداری  اســت. یکی از جدیدترین 

کوروش یوسفی ساداتی است. میان دورود اما 
کــه پدیــده انتخابــات مجلــس دهــم بــوده  او 
وارد  مســتقل  به صــورت  اینکــه  ضمــن  اســت 
اولیــن تجربــه  و  انتخابــات مجلــس دهــم شــد 
شــرکت در انتخابــات مجلــس را بــا تنهــا ســه روز 
فرصــت تبلیغات تجربــه  کرد نتیجــه قابل قبولی 
که نشــان دهنده اقبال و اعتماد  به دســت آورد 

عمومی به او بوده است.
کمی به عقب برگردیم و در زندگی سیاسی  گر  ا
کنیم، شاید بتوان او  کنکاش  کوروش یوســفی را 
که در  را جــزو چهره هــای شــاخص اصاح طلــب 
کند  گذشــته توانســته راه خــود را بــاز  ســال های 
و به عنوان نســل دوم اصاح طلبان مرکز اســتان 
گرفت. شهرستان ساری  شــناخته شــود در نظر 
گرایــش اصاح طلبــی در آن زیــاد اســت  باآنکــه 
و همــواره در انتخابــات مختلــف چــه در بحــث 
ریاست جمهوری و چه در عرصه مجلس شورای 
کثریــت آرا متعلق به ســبد نامزدهای  اســامی، ا
گذشــته  امــا در ســال های  بــوده،  اصاح طلــب 
که عیــار اصاح طلبی  نتوانســته چهره ای جوان 
مشــخص و روشــنی داشــته باشــد را بــه ســپهر 
کنــد و هنوز نســل اول  سیاســت اســتان تقدیــم 
بزنگاه هــای  در  اصلــی  بازیگــر  اصاح طلبــان 
کــوروش  میــان  ایــن  در  هســتند.  سیاســی 
که  یوســفی جــوان، از معدود چهره هایی اســت 
به عنوان یک فعال سیاســی اثرگــذار حرفی برای 
گفتــن دارد و توانســته مقبولیتــی چــه در میــان 

خــواص و چه در میــان عوام برای خود به وجود 
کنون  کــه آیا تا بیاورد؛ اما پاســخ به این پرســش 
از این ظرفیت به درســتی استفاده شــده است یا 
خیــر و تــا چه میزان از طرف بــزرگان اصاح طلب 
که  موردحمایــت قرارگرفته اســت مبحثی اســت 

باید با جدیت بیشتری به آن پرداخت.

کیست؟ کوروش یوسفی    
در   1351 متولــد  ســاداتی  یوســفی  کــوروش 
شهرســتان ســاری و از منطقه چهاردانگه اســت. 
23 ســال ســابقه خدمــت در آموزش وپــرورش از 
کامــًا فرهنگــی و مقبــول در میــان  او یــک چهــره 
کنــار  در  یوســفی  اســت.  ســاخته  فرهنگیــان 
جریانــات  بــا  ســازنده  تعاملــی  همــواره  معلمــی، 
گروه هــای سیاســی اســتانی و شــهری داشــته و  و 
کــه از خود نشــان داد،  بــا توجــه بــه توانایی هایی 
کنــد.  توانســت در ســمت های مختلــف خدمــت 

کارنامــه فعالیت هــای فرهنگــی وی، مدیریــت  در 
کارشــناس  کانــون فرهنگــی و تربیتــی )2 ســال(، 
بازرسی استان )3 ســال(، دبیری مرکز تیزهوشان 
ساری، ریاست آموزش وپرورش بزرگ ترین بخش 
مرکز اســتان )4 ســال، به عنوان جوان ترین رئیس 

کشور( دیده می شود. آموزش وپرورش وقت 
که یوسفی در میان جامعه داشت  مقبولیتی 
باعث شــد به فکر شرکت در انتخابات چهارمین 
دوره شــورای اســامی شــهر ســاری در ســال ۹2 
بیفتد. یوسفی در آن انتخابات با حمایت اقشار 
کامــل  حمایــت  به خصــوص  و  مــردم  مختلــف 
فرهنگیــان و معلمــان، توانســت بــا اخــذ حدود 
15 هــزار رأی )کــه آرای قابل توجهــی محســوب 
می شــد( وارد شــورای شــهر ســاری شــود. ایــن 
از  برخــی  بــا  مقایســه  در  کــه  اســت  حالــی  در 
که بــا هزینه های هنگفتی  نامزدهــای انتخابات 
هزینه هــای  بــا  وی  امــا  شــدند  انتخابــات  وارد 

کارزار انتخابات شــد تا تنها به رأی  حداقلی وارد 
پنهان خود تکیه نماید.

ایــن  در  حضــورش  ســال  دو  طــی  در  یوســفی 
ح و برنامه ریزی  کمیسیون طر پارلمان محلی عضو 
شــورای  بــه  توانســت  البتــه  و  شــد  ســاری  شــهر 
نماینــده  به عنــوان  ازآنجــا  و  یابــد  راه  شهرســتان 
شهرستان ساری در شورای اسامی استان حضور 
کمیسیون فرهنگی و اجتماعی  کند و ریاست  پیدا 

شورای اسامی استان را در اختیار بگیرد.
نزدیــک  از  را  یوســفی  کــوروش  کــه  کســانی 
از  وی  کــه  می دهنــد  گواهــی  می شناســند 
و  کــت  بانزا اخاق مــداری،  سیاســت مداران 
مبــادی آداب اســت و در ســامت اخاقی و مالی 
کســی نتوانســته شک و شبهه ای به  کنون  وی تا
وجــود بیاورد. شــاید به علت همین اشــتهار نکو 
کــه صاحیــت وی بــرای شــرکت  کــه زمانــی  بــود 
در انتخابــات مجلــس تائید نشــد، باعث تعجب 

گرایش سیاســی  همگان شــد و اذهان به ســمت 
که همواره مواضع معتدل  وی رفت؛ اما یوســفی 
سیاســی داشــته و در عیــن پافشــاری بــر اصــوِل 
کرد و  اصاح طلبی، چارچوب ها را همواره رعایت 
که در آخرین روزها و در  شاید به همین علت بود 
میــان حجم باالی پرونده ها، توانســت در اولین 
دیدار با اعضای شورای نگهبان، تائید صاحیت 

کند. خود را دریافت 
که برای  یوســفی اولین عضو شورای شهر بود 

حضــور در انتخابــات مجلــس اســتعفای خود را 
کــرد. برخــی ایــن را نشــان از جدیت وی  تقدیــم 
کشور قلمداد  برای رســیدن به باالترین پارلمان 
که  که بود نشان از آن داشت  می کردند اما هرچه 
نمی خواست خدماتش در شورا شائبه تبلیغاتی 
به خود بگیرد و از نام )عضو شــورای شــهر( برای 

کند. فعالیت های انتخاباتی استفاده 
در  مســتقل  عنــوان  بــا  یوســفی  درنهایــت 
کرد و توانســت چیزی حدود  انتخابــات شــرکت 
انتخابــات شــورا  ازآنچــه در  بیــش  1۰ هــزار رأی 
کــرده بــود، بــه ســبد رأی خــود بی افزاید  کســب 
کســب  تــا درنهایت حــدود 25 هزار رأی از مردم 
کنــد. وی، پس از اعــام نتایج انتخابات، ضمن 
تبریــک بــه هر دو نامــزد پیــروز و آرزوی موفقیت 
گفــت: »همــواره مطیــع قانــون و  بــرای آن هــا، 
نظــر مراجع ذیصاح هســتم و این را به حســاب 
مقدرات الهی می گذارم شــاید قسمت این بوده 
کشورم خدمت  در لباسی دیگر به مردم، نظام و 
کنم. بنده فرهنگی ام در دبیرســتان تیزهوشان 
تدریــس می کــردم و پس ازاین نیز به این شــغلم 
ادامــه می دهــم تــا خواســت خــدای بــزرگ چــه 

باشد.«
تائیــد  از  پــس  مصاحبــه  اولیــن  در  یوســفی 
کــه بــا پایــگاه خبــری مازندمجلــس  صاحیتــش 
گفت: »مــن یــک اصاح طلب بــا رویکرد  داشــت، 

اعتدالــی در چهارچــوب نظــام هســتم و خط قرمز 
من رهبری انقاب و قانون اساســی اســت و همه 
اصاح طلبــان را بــه شــرکت در انتخابــات دعــوت 
پذیرفــت  بایــد  هســت  کــه  هرچــه  می نمایــم.« 
کوروش یوســفی ســاداتی همواره ایمــان و اعتقاد 
کرده اســت  خــود را بــه جریــان اصاح طلبی ثابت 
و فــردی اعتدال گــرا و تکنوکــرات اســت. بــر همین 
ســاری  پنجــم  شــورای  انتخابــات  در  او  اســاس 
کاندیــدا شــد و بــا 2۰ هــزار و 33 رأی یعنــی چیزی 

حــدود 5 هــزار رای بیشــتر نســبت بــه انتخابــات 
شــورای چهارم به عنــوان نفر هفتــم انتخابات به 

پارلمان مرکز استان راه یافت.
نشــان  را  نتیجــه  ایــن  عمومــی  افــکار  رصــد 
کــه مــردم همــواره جلوتــر از نخبــگان  می دهــد 
سیاســی بــه دنبال اعاده جایگاه و شــانیت افراد 
وی  انتصــاب  خواهــان  نیــز  کنــون  ا و  بوده انــد 
میــان دورود  شهرســتان  فرمانــداری  به عنــوان 
که یوســفی سال ها سابقه  هســتند. شهرستانی 
خدمــت در آن را داشــته اســت و در انتخابــات 
ســوی  از  ویــژه ای  حمایــت  دهــم  مجلــس 
اصاح طلبــان آن شهرســتان شــده بــود و اینک 
نیــز چهره هــای شــاخص ســتاد روحانــی در این 
شهرستان برای فرمانداری او پیشگام شده اند. 
حال باید دید استاندار مازندران تا چه میزان به 
مشورت فعالین ستاد روحانی در این شهرستان 
و تجربیات و سوابق یوسفی جوان توجه نمود و 
گام دیگــری بــرای به کارگیــری نیروهــای جوان و 

همسو با دولت برمی دارد.
انتظــار افــکار عمومی از نماینده ارشــد دولِت 
که با حدود 2۰ هزار رای منتخب  حسن روحانی 
انتخابــات  در  میانــدورودی  شــهروندان  اول 
که برای  ریاست جمهوری بوده است این است 
ایــن شهرســتان فرمانــداری همســو بــا دولــت و 

کثریت مردم این شهرستان برگزیند. خواست ا

تحلیل موثق از تغییر احتمالی فرماندار میان دورود؛

ود؛ لبه مردم میان دور مطا
 انتصاب فرماندار جوان و اعتدالگرا

حــال بایــد دیــد اســتاندار مازنــدران تــا چــه میــزان بــه مشــورت فعالین ســتاد 
گام  روحانی در این شهرســتان و تجربیات و ســوابق یوسفی جوان توجه نمود و 

دیگری برای به کارگیری نیروهای جوان و همسو با دولت برمی دارد.

که بــا حدود 20  انتظــار افــکار عمومــی از نماینده ارشــد دولِت حســن روحانی 
هــزار رای منتخــب اول شــهروندان میانــدورودی در انتخابــات ریاســت جمهوری 
کــه بــرای ایــن شهرســتان فرمانــداری همســو بــا دولت و  بــوده اســت ایــن اســت 

کثریت مردم این شهرستان برگزیند. خواست ا

سیاسی

همراه با نمایندگان در خانه ملت



شــهری  ســکونتگاه های  بخواهیــم  گــر  ا
اســتان را بــر حســب جایــگاه عملکــردی آنها 
مورد بررسی قرار دهیم باید برای این منظور 
اســتان  شــهرهای  جمعیتــی  جایــگاه  ابتــدا 
کشــور بررســی شــده و  در بیــن نقاط شــهری 
ســپس به بررســی آنچه در خصــوص نقش و 
عملکرد شــهرهای استان در اسناد فرادست 

آمده توجه نماییم. 
آســتانه  مازنــدران  اســتان  شــهرهای 
 3۰ حــدودًا  کــه  دارنــد  متفاوتــی  جمعیتــی 
شــهر آن از آســتانه جمعیتــی زیــر 1۰ هــزار نفر 
برخــوردار هســتند. طبــق تعاریــف و از منظــر 
گذشته  کشور ما در  آستانه های جمعیتی در 
نه چندان دور، نقاط با جمعیت 5 یا 1۰ هزار 
نفــر بــه عنــوان نقــاط روســتایی بــه حســاب 
کــه در حال  می آمدنــد. ایــن در حالی اســت 
که دارای شهرداری  کشــور  حاضر هر نقطه از 
ک  مــا و  می شــود  محســوب  شــهر  باشــد 
کمتــر مــد نظــر قــرار می گیــرد. لــذا  جمعیتــی 
در تعییــن نقاط شــهری جدیــد، تصمیمات 
سیاســی بیشــترین تاثیــر را در افزایش تعداد 

شهرهای استان داشته است. 
بررسی جایگاه جمعیتی شهرهای استان 
کشــور نشــان  بــه جمعیــت شــهری  نســبت 
کــه بزرگتریــن شــهر اســتان از نظــر  می دهــد 
جمعیتــی یعنــی شــهر ســاری در رتبــه 25 در 
گرفته است. این در  کشور قرار  بین شهرهای 
که شــهر بابل به عنــوان دومین  حالی اســت 
کشــوری واقع شده  شــهر اســتان در رتبه 37 
است. لذا رتبه جمعیتی شهرهای استان در 
کشور از رتبه 25 الی رتبه 1۰16  بین شهرهای 
در نوســان می باشــد. بر این اســاس اســتان 
کشــور  مازندران در جایگاه هشــتم جمعیتی 

قرار دارد.
بررســی رتبه هــای جمعیتی مذکور نشــان 
که بین رتبه شــهر نخســت اســتان  می دهــد 
و شــهر دوم آن 12 رتبــه اختــاف وجــود دارد 
و ایــن اختــاف بیــن رتبــه در ســطحی ملــی 
بین قائمشــهر و بهشــهر بــه 56 رتبه اختاف 
کــه از ایــن  می رســد. ســاده ترین نتیجــه ای 

که  اختاف رتبه ها بدســت می آید این است 
رتبــه جمعیتی شــهرهای اســتان بر ســاختار 
منطبــق  کشــور  شــهرهای  جمعیتــی  رتبــه 
کــم بــر  نیســت و ایــن بــه دلیــل ســاختار حا
نظــام شــهری اســتان و غالب نبــودن پدیده 

بزرگ تری در آن است. 
پرســش اولیه و اساســی در ایــن بین این 
که آیا شهرهای با رتبه جمعیتی خاص  است 
در ســایر شــاخص ها بــه غیــر از جمعیــت نیــز 
چنیــن رتبــه ای را در ســطح ملی دارا اســت. 
بــه عنــوان مثــال آیــا ســاری بــا رتبــه حــدودًا 
رتبــه  جمعیــت،  شــاخص  در  کشــوری   25
اقتصــادی یــا خدماتــی و یــا وزن اجتماعــی 
25 را در بیــن بیــش از هزار نقطه شــهری دارا 
گرچه بررسی تفصیلی این امر نیاز به  است؟ ا
مطالعات خاص دارد ولیکن آنچه از شــواهد 
و قرایــن برمی آیــد این اتفاق نیفتاده اســت. 
بــه عنــوان مثــال ســاری بیســت و پنجمیــن 
کشور نیست  قدرت اقتصادی بین شهرهای 
و یا همین رتبه را در بسیاری از شاخص های 
خدماتــی و اجتماعــی ندارد. و مازنــدران نیز 
کشــور  به عنوان هشــتمین اســتان جمعیتی 
از حیث توســعه صنعتــی و خدماتی حتی در 
نیمــه باالیی رتبــه بندی اســتان ها نیز جای 
گذاشــتن شرایط  کنار  که با  ندارد. در صورتی 
خــاص و ویــژه )اســتثنائات( بــه نظــر بســیار 
کــه شــهرها هــم انــدازه وزن  منطقــی اســت 
جمعیتــی شــان برخوردار از ســایر معیارهای 
توســعه باشــند و بــه همــان اندازه در ســطح 

کارکرد داشته باشند.  ملی نقش و 
طبیعــی،  فــراوان  پتانســیل  باوجــود  امــا 
نیــروی انســانی جــوان و نیــز امکاناتــی چون 
حمــل و نقــل دریایــی و منابــع غنــی موجود 
در دریــا، نزدیکی به پایتخــت و ظرفیت های 
ظرفیت هــای  ســایر  و  گردشــگری  بــاالی 
اســتان  ســاخت،  انســان  و  خــدادادی 
مازنــدران در ســایر شــاخص ها همســطح بــا 
شــاخص جمعیتــی آن رشــد ننمــوده اســت 
کــه برخی از علت های آن را می توان در ســوء 

کرد. مدیریت جستجو 

شــهری  مدیریــت  اهــداف  مهم تریــن  از 
جمعیــت  زندگــی  و  کار  شــرایط  ارتقــای 
گروه هــای مختلف  کن در قالــب اقشــار و  ســا
اجتماعــی و اقتصــادی و حفاظــت از حقــوق 
شــهروندان، تشــویق بــه توســعه اقتصــادی 
محیــط  از  حفاظــت  و  پایــدار  اجتماعــی  و 
مســایل  بــر  اشــراف  می باشــد.  کالبــدی 
تنظیــم  فرهنگــی،  ارزش هــای  و  اجتماعــی 
بخــش شــهر، سلســله  اعتــدال  برنامه هــای 
کاربــری زمیــن، اعتــدال در ســکونت  مراتــب 
و نیازمندیهــای شــهری، حفــظ هویت هــا و 
ج نهــادن بــه آنهــا، آموزش، رفع مشــکات  ار
کاهش  و عــوارض اجتماعــی، رفــع بیــکاری، 
جــرم و جنایــت، رعایــت حقوق شــهروندی، 
زیبا ســازی بصری و حفظ ســیمای شهری، 
تامیــن نیازمندیهــای عمومــی و زیربنایــی، 
نظارت بر زمین و ساختمان از جمله وظایف 
انکار ناپذیر مدیریت شهری است همچنین 
از مســایل مهــم و قابــل توجــه در پیشــبرد 
مدیریــت صحیــح شــهری و از عوامــل مهــم 
کارآمــدی شــهرداری و شــورای شــهر روابــط 
ســازمانی شــهردار و اعضای شــورای اسامی 
کــه آنهــا را در انجــام وظایــف  شــهر می باشــد 

خود موفق تر می کند.
از دیگر موضوعات مهم در زمینه مدیریت 
زمینــه  در  الزم  تخصــص  وجــود  شــهری 
مدیریت تشــکیاتی و آشنایی عملی با فنون 
شهرســازی و مدیریت شــهری نزد مسئولین 
که فقدان نیروی انسانی و  امر می باشــد. چرا
متخصــص از جمله مشــکات مهــم دامنگیر 
مدیریت شــهری محســوب می شــود. با این 
کارکنان شــهرداری ها یا افراد فاقد  کثر  همــه ا
کــه با وجود  کســانی  تخصص می باشــند و یا 
داشتن تخصص، رشته و حوزه شغلی آنها با 
مشــخصات تخصصی شان هم خوانی ندارد 
که توجه به این امر از ضروریات خواهد بود.

کــه اداره  مهم تریــن نهــاد محلی منتخب 
امور شــهرها را بر عهده دارد شــورای اسامی 
شهر اســت. این شورا ســازمانی است محلی 
کــه به صورت  با شــخصیت حقوقی مســتقل 
شــکل  دو  بــه  را  شــهر  بــر  مدیریــت  جمعــی 
از  می کنــد.  اعمــال  تصمیم گیــری  و  نظــارت 
گامی به ســوی  منظــر دیگر شــورای اســامی 

تحقــق جامعــه مدنــی و نظــام عــدم تمرکــز 
است در همین راستا بررسی نظارت اعضای 
شــوراهای شــهر اســتان مازنــدران و مطالعه 
از  کــه منتخبیــن بافصــل  ســاختار شــوراها 
ســوی مردم هستند از اهمیت ویژه ای برای 

برنامه های توسعه دارد.
مازنــدران  سیاســی  فرهنــگ  ســاختار 
نیــز متأثــر از نظــام اقتصــادی و شــیوه تولیــد 
معیــار  و  تصمیم گیــری  روش  می باشــد.  آن 
قضــاوت در ســاختار ســنتی بــر مبنــای ســن 
و  اســت  بــوده  اســتوار  ســفیدی  ریــش  و 
انتخابشان براساس ریش سفیدی و اعتماد، 
کارآمدی و ســواد بوده  نه بر مبنای تخصص، 
چنیــن  در  پیونــد  و  اعتمــاد  مبنــای  اســت. 
که  جوامعــی، فامیلــی و خویشــاوندی اســت 
در آن به سختی به دیگران اعتماد می کنند.

و  شــده  حفــظ  قرنهــا  ســاختاری  چنیــن 
دســت نخورده باقی ماند؛ امــا بعد از انقاب 
اســامی، ســاختار سیاسی روســتاها باتوجه 
به شــکل گیری انجمن های اسامی و بسیج 
و افزایــش تعامــل آن بــا شــهرها دچــار تحول 
نظیــر  جدیــد  نهادهــای  گردیــد.  اساســی 
شــوراهای اســامی نیــز تاثیــرات شــگرفی در 

این تحول داشته اند.
در مازنــدران مناصــب مختلف مخصوصا 
در مناصــب انتخابــی در انتخــاب مدیــران، 
»قومیــت« بــر »علــم و تجربــه« می چربــد. به 
انتخابــات  ادوار مختلــف  گــر  ا عنــوان مثــال 
شــوراهای شــهر و بعضــا انتخابــات مجلــس 
شــورای اســامی اســتان را بررســی نماییــم 
کــه قومیت گرایــی و روابط، عامل  در میابیــم 
رقابت هــای  در  اشــخاص  موفقیــت  اصلــی 
انتخاباتی می شــود و همچنین همین عامل 
نیز ســبب جذب و اســتخدام نیرو ها از سوی 

مدیران.
متقابــل  خدمــت  ایــن  از  بخشــی  شــاید 
قومیت هــا و مدیــران بــه یکدیگــر طبیعــی و 
قابــل توجیــه باشــد ولــی بخــش اعظمــی از 
آن، تزریق شــده از ســوی مدیرانی می باشــد 
مدیریتــی  پشــتوانه  و  مدیریتــی  حیــات  کــه 
خــود را در مقابــل خیــل عظیم علــم و تجربه 
نخبگان، همین نگاه قومی قبیله ای جامعه 

می بینند.

یادداشت کارشناسدریچهیادداشت مدیرمسئول

جامعه شناسی شورای اسالمی شهرهای مازندرانشاخصی در توسعه نیافتگی شهرهای مازندران
 25 کشوری در شاخص جمعیت، رتبه اقتصادی یا خدماتی 

ً
آیا ساری با رتبه حدودا

و یا وزن اجتماعی 25 را در بین بیش از هزار نقطه شهری دارا است؟

محمد ذبیحیرحمت عزیزی محمد منطقی
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گذشته نمودار حضور اعضای دوره پنجم شورای اسالمی شهر و روستای استان در ادوار 

نمودار  سطح تحصیالت اعضای دوره پنجم شورای اسالمی شهر و روستای استان

نمودار  زمان تولد اعضای دوره پنجم شورای اسالمی شهر و روستای استان

نمودار  جنسیت اعضای دوره پنجم شورای اسالمی شهر و روستای استان

1۰۰

۸۰

6۰

4۰

2۰

1۰

۰

دوره اول
دوره دوم

دوره سوم

دوره چهارم

11 درصد 13 درصد

20 درصد

32 درصد

کار شورای دارند. 1- 76 درصد اعضای فعلی شورای اسامی شهر و روستای مازندران تجربه 
2- 24 درصد اعضا برای اولین بار عضو شورا شدند

درصد

دکتری: 5درصد
کارشناسی ارشد:4۰ درصد

کارشناسی 41 درصد
فوق دیپلم: 1۰ درصد

دیپلم: 3 درصد
سیکل: یک درصد

قبل از انقاب: 65 درصد
بعد از انقاب: 35 درصد

مرد : ۹5 درصد
 زن: 5 درصد

که باید رفت شهر الکترونیک؛ راهی 
جهــان در چنــد ســال اخیــر هــر روز بیش تر از روز قبــل، به ســمت الکترونیکی شــدن حرکت 
کــه اهمیت تکنولــوژی را منکر شــود. این اهمیــت به جایی  کســی وجــود دارد  کم تــر  می کنــد و 
ک پیشــرفته بــودن جوامــع مختلــف نیز همین مســئله  کــه در بســیاری از مواقــع، مــا رســیده 

شناخته می شود.
پیشــرفت دنیای الکترونیک و نیز افزایش ســطح تکنولوژی، زندگی بشــر را بســیار راحت تر و 
ســریع تر نمــوده و این موضوع ســبب شــد تا همــه ی جهان تمرکز خود را بر ســاخت شــهرهای 

الکترونیک قرار دهند؛ شهری بدون ساختمان های بلند، ترافیک و آلودگی.
کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه  که این روزها محبوبیت زیادی در  شهر الکترونیک 
دارد، تحولی عمیق در ارتباطات و انتقال اطاعات به وجود آورده  است به طوری که شهروندان 
در آن هــا بــدون حضور فیزیکی در ادارات و ســازمان های موردنظر خــود و همچنین روبه رویی 
ک اداری، با سرعت و شــفافیتی باال و بدون محدودیت زمان انواع  با بروکراســی های وحشــتنا

فعالیت های شهری خود را به انجام می رسانند.
گر شــرکت های مختلف  گفــت ا کــه می توان  شــهر الکترونیــک آن قــدر در دنیا همه گیر شــده 
کنند، بعد از مدتــی از صحنه رقابت  کم تر خود را بــا آن هماهنگ  تجــاری نســبت به ســایر رقبا 

کنار خواهند رفت.
کــه شــهر الکترونیک بــرای شــهروندان و  دلیــل ایــن همه گیــری، مزایــای بی شــماری اســت 
گسترش شهر الکترونیک باعث  جامعه به همراه دارد؛ عاوه بر صرفه جویی در زمان و سوخت، 

کاهش آلودگی هوا نیز می شود. 
گســترش ارتباطات  در این شــهرها دامنه اطاعات مخابراتی بســیار وســیع اســت و به علت 

جهانی سرمایه گذاری های بیشتری در آن صورت می گیرد و تجارت ها رونق می یابد.
در شــهرهای الکترونیــک، بــه علت حذف اســکناس به عنوان عامل انتقــال دهنده بیش از 

کتری، سطح بهداشت شهروندان باال می رود. 3000 نوع با
همچنیــن توزیــع عادالنه امکانات و زمان اختصاص داده به هر شــهروند، باعث می شــود تا 
همه برای اســتفاده از آن ها شــانس برابری داشــته باشند و این سبب افزایش شهروندساالری 

در جوامع نوین می گردد.
کتاب ها و  عــاوه بــر ایــن تســهیل در ســاخت و تهیــه بســته های فرهنگــی ماننــد نشــریات، 
آموزش های الکترونیکی بر دامنه اطاعات افراد می افزاید و این بخشــی از فواید فرهنگی شــهر 

الکترونیک است.
همچنین جهانگردی ها و تورهای مجازی، رفاه بیشتر شهروندان را به دنبال دارد؛ افزایش 
اطاعات بهداشــتی و درمانی و نیز راه های ارتباطی آســان با پزشکان در شهرهای الکترونیک، 

افزایش سامتی شهروندان را درپی داشته است.
گفته شــد شــهر الکترونیک در زمینه های متعددی همچون مســائل بانکی،  که  همان طور 
گســترش یافتــه و ایــن زمینه ها روز بــه روز در حال  اداری، تجــاری، تفریحــی، علمــی و درمانــی 
گفتــه می شــود، در آینده ای نه چنــدان دور در زمینه های سیاســی  افزایــش اســت به طوری که 

مانند انتخابات نیز از قابلیت های شهر الکترونیک استفاده شود. 
گســترش شــهرهای الکترونیک در قســمت های مختلف ایران متفاوت است و این موضوع به 
مسائلی چون ظرفیت های موجود در آن شهر و همچنین توانایی و تمایل شهروندان در آموختن 
و اســتفاده از قابلیت هــای شــهر الکترونیــک بســتگی دارد. با این وجــود آموزش به شــهروندان از 

کار خود قرار دهند. که دولت مردان و مدیران شهری باید در دستور  جمله مسائلی است 
کشــور و نیز پیشــرفت تکنولوژی، اهمیت  که با توجه به مدرنیته گرایی در  الزم به ذکر اســت 
تغییــر رویه ی مدیران شــهری نســبت به ایجاد شــهر الکترونیــک و پویا باید از طــرف نهادهای 

گامی به سوی مدیریت شهری نوین برداشته شود.  گیرد تا  ذی ربط مورد بررسی قرار 
همچنیــن بــا توجــه به اهمیــت اســتفاده از قابلیت هــای شــهر الکترونیک در جــا نماندن از 

گیرد. گسترش آن به صورت مصوبه های الزم االجرا در اختیار عموم قرار  قافله ی تمدن، باید 

که مدیران دستگاه ها  آنچه 
باید از قوانین شوراها بدانند

اســامی  شــوراهای  قوانیــن  مجموعــه 
ســوم  فصــل  باشــد.  مــی  فصــل  شــامل5 
ایــن قوانیــن بــه وظایــف متعــدد شــورا هــا 
ح  اشــاره دارد. مــاده 76 فصــل ســوم، شــر
در  کــه  کنــد  مــی  بیــان  را  شــوراها  وظایــف 
34مــورد دســته بندی شــده اســت. عنــوان 
32 از مــاده 76 قانــون شــوراهای اســامی 
شــهر بیــان می کنــد: واحد های شهرســتانی 
و  دولتــی  موسســات  و  ســازمان ها  کلیــه 
کــه در زمینه  موسســات عمومــی غیردولتی 
ارائــه خدمــات شــهری وظایفــی را بــر عهده 
در  خــود  ســاالنه  برنامــه  موظفنــد  دارنــد، 
که در چارچوب  خصوص خدمات شهری را 
تنظیــم  خــود  ســاالنه  بودجــه  و  اعتبــارات 
که  شــده بــه شــورا ارائــه نماینــد. همان طور 
مشخص اســت این قانون در جهت تدوین 
ح جامــع شــهری وضــع شــده و تاحدود  طــر
زیــادی از موازی کاری دســتگاه های اجرایی 
کرد. ارائه برنامه ساالنه به  جلوگیری خواهد 
شــوراهای اسامی شهر موجب تقویت نهاد 
شــورا و اجــرای اختیارات قانونــی آن خواهد 
شــد، همچنیــن دیگــر شــاهد خنثی ســازی 
برنامه های شهرداری از سوی برخی ادارات 
نخواهیــم بــود. بــا بــه طورکلــی اجــرای ایــن 
قانون زمینه ســاز پاســخگویی هرچه بیشــتر 
مدیــران دســتگاه هــای اجرایی بــه اعضای 
بــه  با توجــه  و  شــد  خواهــد  شــهر  شــورای 
انتخاب اعضای شورا با رای مستقیم مردم، 
ســبب تقویــت دموکراســی و نقــش آفرینــی 
می شــود. خــود  سرنوشــت  در  شــهروندان 
همچنین حفظ اســتقال نهاد شورای شهر 
که  و عــدم تبدیــل آن به شــورای شــهرداری 
همواره مورد بحث بسیاری از رسانه ها بوده 
اســت، بــا اجــرای صحیــح ایــن بنــد از ماده 
76 فصــل3 قانون شــوراهای اســامی شــهر 
محقــق خواهــد شــد. لذا بــا توجه بــه موارد 
که به آن اشــاره شــد، شایســته است  مهمی 
اجــرای  و  بــرای تحقــق  تمامــی دســتگاه ها 
یقینــا  بکوشــند.  قانــون  ایــن  بهتــر  هرچــه 
اجــرای دقیــق قوانیــن و وظایــف شــوراهای 
اســامی شــهر موجب تســهیل امور و بهبود 

شرایط مدیریت شهری خواهد شد. 
امیرحسین ساداتی

 

نگاه موثق

دمرییت شهری

منبع: روابط عمومی شورای اسامی استان مازندران



  لزوم اصالح قانون شورا ها
ســاری  نماینــده  یوســف نژاد  علی اصغــر 
اســامی،  شــورای  مجلــس  در  میانــدورود  و 
چــه  گــر  ا شــورا ها  انتخابــات  قانــون  گفــت: 
نــکات برجســته و ظرفیت هــای خوبــی بــرای 
دموکراسی و اعمال شرایط برای حضور بخش 
عمــده ای از جامعــه در تصمیم گیری هــا دارد؛ 
کــه باید اصاح  امــا دارای نقاط ضعفی اســت 
کمیســیون های مختلــف  در  شــود. مجلــس 
کرده اســت و در  کار  در خصــوص این موضوع 
قانون اساســی در مواضع 1۰۰، 1۰1 و 1۰2 راجع 
بــه آن بحــث شــده اســت. امــا طبیعی اســت 
بــرای اینکــه از ظرفیــت قانــون اساســی بــرای 
کنیــم، بایــد قوانیــن مرتبــط و  شــورا اســتفاده 
کنیم.  الزم با امور مربوط به شــوراها را تنظیم 
بخشــی از آن به خود شورا برمی گردد. بخشی 
در  تخصصــی  کمیســیون های  بــه  هــم  آن  از 

مجلس مربوط می شود.
قانــون  از ســه طریــق می تــوان  افــزود:  وی 
اول  قانــون  تصویــب  فرآینــد  منشــا  نوشــت. 
که با امضای 15 نفر از نمایندگان  طرحی است 
الیحــه ای  دوم؛  می شــود.  پیشــنهاد  مجلــس 
که بــا مصوبــه هیئت وزیــران به مجلس  اســت 
که شورای  ارائه می شــود. ســوم؛ طرحی اســت 
اساســی  قانــون  مبنــای  بــر  اســتان ها  عالــی 
می تواند به مجلس ارائه دهد. منتهی شــورا ها 
کنــون از ایــن ظرفیــت قانــون اساســی بــرای  تا

ارائه الیحه به مجلس استفاده نکردند.

 دولت بخشی از مسئولیت ها را 
کند گذار  به شوراها وا

و  شــوراها  کمیســیون  عضــو  ایــن 
جمعــا  داشــت:  بیــان  کشــور،  امورداخلــی 
حــدود 35هــزار شــورای شــهر و روســتا در 
گــر میانگیــن 5 نفــر در این  کشــور داریــم. ا
شوراها عضو باشند بیش از صد هزار عضو 
که در حال فعالیت هســتند.  شــورا داریم 
این موضــوع قابل توجه اســت و ظرفیت 
بســیار باالیی برای دولت ایجــاد می کند؛ 
همچنیــن در امــور اقتصــادی، سیاســی، 
اجتماعــی و فرهنگــی می توانــد مبنــا قــرار 

گیــرد. قانــون شــورا ها نیاز به اصاحیــه و به روز 
شــدن دارد. شــورا ی عالی اســتان ها و شــورای 
شهرســتان ها بــا توجــه بــه اینکــه بیشــتر درگیر 
امــور هســتند بهتریــن مرجــع بــرای نــگارش و 
پیش نویس قانون می باشــند. خــود دولت نیز 
کــه شــورا ظرفیــت بســیار خوبــی  بایــد بپذیــرد 
کــرد. دولت  که می تــوان از آن اســتفاده  اســت 
باید بپذیرد بخشــی از مسئولیت ها و وظایف را 
که به صورت تصدی هستند و در اختیار دارد، 
کنــد. البته خود شــوراها نیز  گذار  بــه شــورا ها وا
باید این قابلیت را به اثبات برســانند. شــوراها 
بایــد این اعتمــاد را در دولت به وجــود بیاورند 

کرد. که می توان از ظرفیت شورا ها استفاده 
عضــو مجمــع نماینــدگان اســتان مازنــدران 
کیــد مجــدد بــر ظرفیــت بــاالی شــورا ها،  بــا تا
که در شــورا هســتند چه  کــرد: افــرادی  عنــوان 
کــه بیــش از صدهــزار نفر هســتند  کمــی  از نظــر 
کیفــی، تحصیــات و تجربیــات از  و چــه از نظــر 
ظرفیت هــای بســیار باالیــی برخوردارنــد. مــی 
توان از این ظرفیت ها به عنوان یک وزن برای 
تصمیم گیری هــا در مشــکات و امــور اجرایــی، 
آموزشــی  امــور  و  اقتصــادی  فرهنگــی،  اداری، 
کــه  گروهــی  کــرد. بهتریــن  و ورزشــی اســتفاده 
می توانــد پیشــنهادات اجرایــی و عملیاتی و به 
نفع شــورا ها ارائه دهد، خود شــوراها هســتند. 
کار را  چون شــوراها مشکات و زوایای مختلف 

بهتر از دولت و مجلس می دانند.

  استاندار نسبت به منطقه ی آزاد
 حساسیت بیشتری نشان دهد

مجلــس  در  میانــدورود  و  ســاری  نماینــده 
شــورای اسامی بیان داشــت: موضوع منطقه 
ح در صحن علنی مجلس قرار  آزاد در نوبت طر
که مدیران اســتانی،  دارد. البته طبیعی اســت 
دســتگاه های اجرایی مرتبــط و دولت هم باید 
نســبت بــه این قضیــه توجه بیشــتری داشــته 
که مدیریت ارشــد اســتان  باشــد. توقــع داریــم 
نســبت به پیگیری وضعیت و شــرایط اســتقرار 
منطقــه آزاد در مازندران حساســیت بیشــتری 
نشــان دهد. پیگیــری منطقه آزاد یک موضوع 
تخصصی و اجرایی مربوط به دولت است. بعد 

ح شــد  از اینکــه موضــوع در صحــن علنــی مطر
کنــد. به هرحال  نماینــده می توانــد اظهــار نظر 
در بین نمایندگان مسئله خاصی وجود ندارد.

  پرونده ی سپنتا نیکنام 
در مجمع تشخیص مصلحت قرار دارد

علی اصغــر یوســف نژاد در خصوص حواشــی 
مربــوط بــه عضــو زرتشــتی شــورای شــهر یــزد، 
کمیســیون شــوراها در خصوص  کــرد:  تصریــح 
نیکنــام  ســپنتا  مســئله  بــه  مربــوط  حواشــی 
کــرده  تهیــه  ح  طــر اســت  داشــته  اقداماتــی 
اســت و بــه صحــن علنــی ارجــاع داده اســت. 
ح بــه شــورای نگهبــان رفتــه و مــورد ایــراد  طــر
گرفته اســت. بار دیگر هم  شــورای نگهبان قرار 
کمیســیون شــوراها بــر نظر  صحن علنــی و هــم 
ح در مجمع  کردند و االن طر قبلــی خود اصــرار 
تشــخیص مصلحــت نظــام قــرار دارد و در حال 
که این موضوع به  بررسی می باشد. امیدواریم 

نحو مناسبی به پایان برسد. 

  فعالیت شورا ها باید غیر سیاسی باشد
امورداخلــی  و  شــوراها  کمیســیون  عضــو 
کشــور، بیــان داشــت: شــورا ها ظرفیــت و تــوان 
کشــور دارند.  بســیار خوبــی بــرای اداره امور در 
کشــور هم حضوردارند  حتی در دورترین نقطه 
و ایــن ظرفیــت برای جمهوری اســامی و برای 
که باید از آن استفاده شود. مملکت ما است؛ 

وی ادامــه داد: عملکرد شــورا ها در ســالیان 
گرچه  گذاشته است. ا اخیر معدل مثبتی برجا 
در بعضــی شــوراها مشــکات و مســائلی نیــز به 
وجود آمده است؛ اما این موضوعات در مقابل 
که شــوراها دارند ناچیز است. به  فعالیت هایی 
هرحال ممکن اســت در جایــی تخلفی صورت 
کار  گرفته باشــد و اشــکالی وجود داشته باشد. 
کار تیمی باید در شــورا ها اولویت قرار  گروهــی و 
گیرد. فعالیت شــوراها باید غیرسیاســی باشــد. 
کارهای اجرایی و حوزه ی وظیفه  آن ها باید به 
که  و مســئولیت خــود بپردازند. طبیعی اســت 
در چنیــن جایگاهــی هــم باعــث رشــد محلــه و 
منطقــه ی خــود شــوند و هم در مجمــوع برای 

کشور اثرگذار باشند.

که از تیر ۹1 سکان شهرداری   مهدی عبوری 
و  جوانــی  تــوان  بــا  گرفــت  برعهــده  را  ســاری 
جهــادی  روحیــه  ضمــن  خــود  بــاالی  انگیــزه 
توانســت عــاوه بــر جذب اعتبــارات ملــی قابل 
توجــه مشــارکت شــهروندان ســاری در توســعه 
گفتمــان  شــهر را وســعت بخشــیده و در قالــب 
عمل گرایــی اقــدام بــه تعریف و اجــرای پروژه ها 
نماید نگاه ویژه عبوری به توسعه متوازن شهر، 
ســرعت در انجام پروژه ها، هم ســنگ دانســتن 
فرهنــگ با عمران ســبب شــد به جــرات بتوان 
تاریــخ مدیریــت شــهری پــس از انقــاب را بــه 
پیش و پس از مدیریت مهدی عبوری تقســیم 
کــه اینک با رای شــهرداران مازندران به  کــرد او 
عنــوان شــهریار شــهرداران اســتان به ســازمان 
گردید برای توسعه  کشور معرفی  همیاری های 
کشــور مســیر  گفتمــان عمل گرایــی بــه سراســر 
هموارتــری را جلــوی دیــدگان خــود دارد چــه 
گردهمایی شهرداران استان  اینکه اخیرا اولین 
مازنــدران در ســال جــاری بــا حضــور مدیــرکل 
دفتر شــهری و شوراهای استانداری مازندران، 
شــهردار ســاری و شــهرداران اســتان مازنــدران 
بــه میزبانــی شــهرداری مرکــز اســتان در هتــل 
ســاالردره برگــزار شــد، مهــدی عبوری شــهردار 
ســاری به عنــوان نفــر اول، به شــورای ســازمان 

کشور معرفی شد. همیاری شهرداری های 
طبــق مــاده ۹ اساســنامه ســازمان همیاری 
کشــور، شــورای ایــن ســازمان  شــهرداری های 
عمرانــی  امــور  هماهنگــی  معــاون  از  متشــکل 
کشــور بــه عنــوان رئیس شــورا، نماینده  وزارت 
کشور و  رئیس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی 
کشور به انتخاب شهرداران  3 نفر از شــهرداران 
در دو مرحله درون استانی و بین استانی برای 
که انتخاب مجــدد آنها بامانع  مدت دو ســال 
کــه مهــدی عبــوری بــا رای شــهردارای  اســت 

مازنــدران در دور نخســت انتخابــات به عنوان 
همیــاری  ســازمان  بــه  اســتان  اول  منتخــب 

کشور معرفی شد. شهرداری های 
که محدود به  اما عمل گرایی واژه ای نیست 
ســاری باشــد حضرت آیت اهلل خامنــه ای رهبر 
کبیر  معظم انقاب در سالگرد رحلت بنیانگذار 
انقاب در سال ۹5 به ایراد سخنرانی پرداختند 
گذاشتن میان  ایشــان در آن ســخنرانی با فرق 
»عمل گرایــی افراطی« و »عمل گرایــی واقعی«، 
حــال  در  مــدام  کــه  را  افراطــی  عمل گرایــی 
کردن،  آتوگرفتــن، تخریــب، زخــم زدن، حملــه 
ســنگ اندازی و تغییر مســیر اســت، محکوم به 
شکســت دانســتنه و »اســتقامت« را بــه عنوان 
یکــی از اصلی تریــن راه های تحقــق عمل گرایی 

واقعی برشمردند.
و  کاری  محافظــه  »تنبلــی،  انقــاب،  رهبــر 
ناامیدی« را نقطه مقابل عمل گرایی دانســتند 
کردنــد: راه پیشــرفت، تمــام نشــدنی  کیــد  و تأ

اســت و باید با انقابی گری، مدام در این مسیر 
کرد. حرکت 

مختلــف  ســطوح  در  عمل گرایــی  اهمیــت 
کــه آبــان ۹4  کشــور بــه حــدی بــاال رفته اســت 
دانشــکده مدیریــت دانشــگاه تهــران اقــدام به 
کنفرانــس مدیریــت اجرایی بــا رویکرد  برگــزاری 

عمل گرایی می نماید.
برگــزاری  بــا  مهــر  خبرگــزاری  نیــز  مــرداد۹5 
میزگــرد »نســبت انقابی گــری و عمل گرایــی« از 
کارشناسان خود بیان داشت: عمل گرایی  زبان 
نیــز در ذات انقابی گــری اســت خــرداد ۹6 نیــز 
بیــان  میزگــردی  برگــزاری  بــا  ایرنــا  خبرگــزاری 
داشــت: »دیدگاه های سیاســی و رویکرد عمل 
گرایــی امام خمینی)ره( در مقاطع حســاس به 

کمک انقاب اسامی آمد.
گذشــته نیــز احمــد میــدری،  اســفند ســال 

رفــاه اجتماعــی در  کار و  تعــاون،  معــاون وزیــر 
داشــت:  بیــان  عمل گرایــی  و  امیــد  همایــش 

کرد؟  گــذر  »چگونــه می تــوان از یــأس بــه امیــد 
تاریــخ بــرای مــردم ایران فشــرده شــده اســت. 
گذشــته در  تجربه هــای بــزرگ و متوالــی 4 دهه 
کدام دوره تاریخی قابل قیاس اســت؟  ایران بــا 
انقابــی بــزرگ، جنــگ، ســازندگی، اصاحات، 
که  دولــت اصولگــرا و برجــام همه ایــن تحوالت 
هرکــدام حامــل اندیشــه هایی نافــذ و دنیایــی 
حــوادث  از  مجموعــه ای  بــه  بــود  امیدبخــش 
ناخوشــایند انجامیــده اســت. چگونــه امیــدوار 
که راهی باقی مانده اســت تا امید را در  باشــیم 
وجود فعاالن اجتماعی و سیاستمداران دلسوز 
کــه مــن بــه این  کنیــم؟ پاســخی  و مــردم زنــده 
پرسش می دهم، عمل گرایی اجتماعی است.«

که محمد علیخانی  اخیرا نیز در خبرها آمده 
عضــو شــورای شــهر تهــران و فرزنــد قــدرت اهلل 
ح و نماینده ســابق  علیخانی سیاســتمدار مطر
مجلــس؛ در خصوص مهم ترین شــاخصه های 
کرده است. شهردار تهران به عمل گرایی اشاره 
کــه  دارد  ایــن  از  نشــان  نظــر  اظهــار  ایــن 
از  پــس  نیــز  تهــران  شــهر  شــورای  اعضــای 
گذرانــدن چالش های متعدد برای شــهرداری 
که  تهــران؛ در نهایــت بــه این نتیجه رســیدند 
برای توســعه هرچه بیشــتر پایتخت نمی توان 

کرد. جناحی عمل 
بــه نظر می رســد تخصص گرایی، عمل گرایی 
و روحیــه جهادی امروز شــاخصه هــای مدنظر 
انتخــاب  بــرای  تهــران  شــهر  شــورای  اعضــای 

شهردار باشد.
گفتمــان عمل گرایــی واژه ای اســت  اینــک 
و  دانشــگاهی  سیاســی،  شــخصیت های  کــه 
حتــی مدیــران اجرایی نیــز از آن وام می گیرند 
کــه ســاری نــه تنهــا از آن دور نبوده  گفتمانــی 
بلکه طی سال های اخیر با این ادبیات بسیار 

آشناست.
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کرد؛ گفت و گو با موثق عنوان  علی اصغر یوسف نژاد در 

لیت شورا ها غیر سیاسی باشد فعا

مجید ساجدی فر/ 
اشاره: علی اصغر یوسف نژاد، منتخب 
دوره  دهمیــن  در  ســاری  مــردم  نخســت 
کــه پــس از ۳0  مجلــس شــورای اســالمی 
ســال تجربــه تقنینــی و اجرایــی، ســومین 
شــورای  مجلــس  در  خــود  حضــور  دوره 
یوســف نژاد  می کنــد.  تجربــه  را  اســالمی 
پیــش از این ســمت هایی چون شــهردار 
ســاری، معاونــت وزیــر اقتصــاد، عضویت 
بــا  دولــت  مصوبــات  تطبیــق  هیئــت  در 
قوانیــن، دو دوره نمایندگــی مجلس و... 
نخســتین  وی  دارد.  خــود  کارنامــه  در  را 
که در ادوار پــس از انقالب  ســاروی اســت 
را  مجلــس  رئیســه  هیئــت  در  عضویــت 
نماینــدگان  معــدود  از  و  می کنــد  تجربــه 
در  عضویــت  ســابقه  کــه  اســت  شــمالی 
کمیســیون صنایــع و معــادن، آئیــن  ســه 
نامــه داخلــی و اصــل 44 را در دوره هــای 
در  یوســف نژاد  دارد.  مجلــس  گذشــته 
کمیســیون شوراها  مجلس دهم نیز عضو 
کســیون ورزش اســت.  و نائــب رئیــس فرا
ضمــن آنکــه بــا ارائــه الیحه بودجه ســال 
9۷ از ســوی دولت به مجلس مســئولیت 
کمیســیون تلفیق بودجه را نیز  سخنگوی 

برعهده داشته است.

که بــه صورت تصدی  دولــت بایــد بپذیرد بخشــی از مســئولیت ها و وظایف را 
کند. گذار  هستند و در اختیار دارد، به شورا ها وا

کار  گروهی و  کار 
تیمی باید در شورا ها 

گیرد.  اولویت قرار 
فعالیت شوراها باید 

غیرسیاسی باشد. 
کارهای  آن ها باید به 

اجرایی و حوزه ی 
وظیفه و مسئولیت 

خود بپردازند.

که  توقع داریم 
مدیریت ارشد استان 

نسبت به پیگیری 
وضعیت و شرایط 

استقرار منطقه آزاد در 
مازندران حساسیت 
بیشتری نشان دهد.

کشور؛ گفتمان عمل گرایی در  گزارش موثق از بسط 

یار شهرداران مهدی عبوری؛ شهر
که آبــان 94 دانشــکده  کشــور بــه حــدی بــاال رفته اســت  اهمیــت عمل گرایــی در ســطوح مختلــف 
کنفرانس مدیریت اجرایی با رویکرد عمل گرایی می نماید. مدیریت دانشگاه تهران اقدام به برگزاری 

دمرییت شهری
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یکــی از مهمتریــن عوامــل آلودگــی در ســطح 
کن  کــه از اما اســتان، مــواد زاید جامد می باشــد 
بیمارســتان ها،  نظیــر  خدماتــی  و  مســکونی 
دفــع  زهکش هــا  و  کشــتارگاه ها  رســتوران ها، 
می شــود. بی توجهــی بــه امــر جمــع آوری و دفع 
کیفیــت  و  کمیــت  علــت  بــه  جامــد  زائــد  مــواد 
شــهرها،  بی رویــه  توســعه  مــواد،  گــون  گونا
محدودیــت و نبود فناوری، مشــکات مدیریت 
خصوصیــات  دلیــل  بــه  اســتان  در  پســماند 
و  پرهزینــه  روش هــای  اجتماعــی،  اقتصــادی، 
ســنتی در جمــع آوری و حمــل زبالــه و اســتفاده 
سنتی از جایگاه دفع دائمی، پیامدهای زیست 
محیطی منفی بســیاری را باعث شده است. به 
کلی مشــکات مدیریت پســماند در استان  طور 

مازندران عبارتند از:
ح دفع بهداشتی. - عدم ارایه و اجرای طر

- عدم انجام تفکیک از مبدأ.
و  کمپوســت  کارخانــه  انــدازی  راه  - عــدم 

زباله سوز به ویژه برای زباله های بیمارستانی.
کز دفع زباله در مجاورت  - وجــود بعضی از مرا
مناطــق  و  جنــگل  داخــل  دریــا،  رودخانــه، 

مسکونی.
بــزرگ  بــاالی تولیــد زبالــه در 4 شــهر  حجــم 
حــوزه ســاری، بابــل، آمــل و قائم شــهر بــا توجــه 
همجــواری  و  زیرزمینــی  ســفره های  ســطح  بــه 
ایــن شــهرها بــا رودخانه هــای بزرگی مثــل تجن 
محیطــی  زیســت  پیامدهــای  می توانــد  تــار  و 
منفــی باالیــی را بــر جــای بگــذارد. در بســیاری 
از شــهرهای اســتان مازنــدران بــه علــت وجــود 
پارامترهایی چون موقعیــت خاص جغرافیایی، 
از حــد معمــول،  باالتــر  کــم جمعیــت بســیار  ترا
وضعیت آب و هوایی، باالبودن ســطح آب های 
زیرزمینــی، حاصل خیــزی خــاك منطقــه، عــدم 
وجــود زمین هــای با اســتفاده و نیــز از طرفی به 
دلیــل نامناســب بودن وضع فعلــی دفع زایدات 
جامــد در ایــن شهرســتان ها، برنامه ریــزی برای 
مکا ن یابی زباله امری اجتناب ناپذیر می باشــد. 
به عنوان مثال محل فعلی دفع زباله های شــهر 
کیلومتری جنوب شرقی  ســاری در فاصله  چند 
کــه از نظر موقعیــت مکانی  آن واقع شــده اســت 
و شــرایط زیســت محیطــی، مناســب بــرای دفع 
مواد زاید جامد شهری نمی باشد. در این مکان 
روزانــه چند صد تن زباله به صــورت روباز تلمبار 
می شود. به دلیل عدم حصارکشی و فقر پوشش 
کافی خاك، امکان دسترسی حیوانات وحشی و 
اهلی، موذی، سگهای ولگرد و پرندگان وحشی 
و ... آســان بــوده و یقینــًا در اشــاعه آلودگــی در 
گیردار  محیــط و ایجــاد بیماری هــای انگلــی و وا

سهیم می باشد.

بــه دلیــل عدم توجه به مدیریــت علمی دفن 
پســماندها و مکان یابــی غیراصولــی، بیش از ۸۰ 
در ســواحل  زبالــه  دفــع  از جایگاه هــای  درصــد 
جنوبــی دریــای خــزر موجــب آلودگــی آب هــای 

آلودگــی  باعــث  درصــد   6۰ از  بیــش  و  ســطحی 
آب های زیــر زمینی می گردنــد. محدودیت های 
در  نارســایی  همــراه  بــه  محیطــی  و  فیزیکــی 
سیستم فعلی مدیریت پسماندها، عامل اصلی 
آلودگــی هــای زیســت محیطــی و تخریــب منابع 

طبیعی در این مناطق محسوب می شود.
بی رویــه  دفــن  پیامدهــای  بحرانــی  اثــرات 
پســماندها با توجه به رونــد رو به افزایش میزان 
کــه عمدتــًا بــه دلیــل تغییــر الگــوی مصرف و  آن 
افزایــش جمعیــت اســت، یکی از مشــخص ترین 
زمینه هــای پدیــد آورنــده پیامدهــای اجتماعی 
گاه  - اقتصــادی، بهداشــتی، زیســت محیطی و 
سیاســی در نــوار ســاحلی دریای خزر در اســتان 
کلیه شــهرهای اســتان  مازنــدران می باشــد. در 
مازنــدران، روش دفــع متکی بــر تخلیه مواد زاید 
از شــیوه های  اســتفاده  بــا  و  جامــد در محیــط 
اجــرای  بــدون  یعنــی  غیربهداشــتی،  و  ســنتی 
کــود آلــی و بازیافــت  عملیــات پــردازش، تولیــد 

می باشد.

در بیــش از 5۰ درصد شــهرداری های اســتان 
جنگل هــا  در  زایــدات  دفــع  محــل  مازنــدران 
می باشد و بقیه شهرداری ها زایدات و زباله های 
شــهری را در مراتع، حاشــیه شــهرها، حاشــیه و 
داخــل رودخانه ها، داخل شــهرها و در حاشــیه 
کوه ها و جاده ها، تخلیه و به  ســواحل و حاشــیه 
که  کاما غیراصولی دفع می نمایند  شــیوه هایی 
ایــن امــر نمود تاســف بــار وضعیت دفــع زباله در 
که منجر به تخریب بســیار شدید  اســتان اســت 
منابــع طبیعــی و بــروز آلودگی هــای بســیار زیــاد 
گفت مســئله  می شــود. شــاید به جــرات بتــوان 
زایــدات و دفــع زبالــه از مهمتریــن بحران هــای 
کــه  اســت  مازنــدران  اســتان  محیطــی  زیســت 
زاییده دســت بشر می باشــد. فاصله محل دفن 
کمتر از 5۰۰ متری روســتاها قرار  زایدات بعضا در 

دارد. 
دامنــه  دلیــل  بــه  آبــی  کوسیســتم های  ا
تخریــب  و  آلودگــی  معــرض  در  گســترده 
گرفته اند. به دلیل دسترســی  فزاینده تــری قرار 

گذر  ســهل و آســان و وجــود راههــای ارتباطی، 
رودخانه هــا از مناطــق شــهری در بســیاری از 
شــهرها و روســتاها، پســماندها مســتقیمًا بــه 
یــا  و  تاالب هــا  نظیــر رودخانه هــا،  آبــی  منابــع 

سواحل دریا تخلیه می شوند. احتمال آلودگی 
با آب های زیرزمینی نیز بسیار زیاد و در شرایط 
منابــع  ایــن  در  آلودگــی  می باشــد.  نامناســب 
بــه دلیــل اینکــه پــس ماندهــای تخلیــه شــده 
عمومــًا حــاوی زایــدات صنعتــی و بهداشــتی، 
درمانــی بــوده و در پســماندهای خانگــی نیــز 
عناصــر ســمی و بیمــاری زا وجــود دارد، ســریعًا 
ایجــاد می شــود. دفع نهایی زباله شــهری یکی 
کثر شــهرهای اســتان  از مشــکات اساســی در ا
گرفته شده برای دفع  می باشــد. مکان در نظر 
زباله شــهری عمدتًا نامناسب است و تقریبًا در 
تمامــی ایــن مناطق مــکان مورد نظــر از لحاظ 
زیرزمینــی  و  ســطحی  آب هــای  بــه  دســتیابی 
بی تناســب  توپوگرافــی  و  اراضــی  اســتعداد  و 
و  اقلیــم  نظیــر  محیطــی  شــرایط  هســتند. 
وضعیــت هیدرولــوژی تعیین محل مناســب را 
کرده اســت.  جهــت ایــن امر بــا مشــکل مواجه 
راهیابــی آالینده هــا و شــیرابه زبالــه بــه منابــع 
آب موجــب آلودگــی می شــود. دفــع زباله ها در 
حاشــیه رودخانه هــا از دیگر مشــکات زیســت 
کــه منجــر به  محیطــی ناشــی از زباله هــا اســت 
آلودگــی شــدید رودهــا می گــردد. رودخانه هراز 
زبالــه شــهر آمــل و رســتوران های مســیر خود را 
و  ســیاهرود  رودخانه هــای  می کنــد.  دریافــت 

تجن نیز با این مشکل مواجه هستند.
در هــر صــورت نیاز بــه مطالعــه و برنامه ریزی 
جامع دفع زایدات در استان باتوجه به ساختار 

و نظام شهری آن اجتناب ناپذیر است.
ایــن درحالــی اســت در بنــد -ج- مــاده 4۸ 
برنامه ششــم توســعه آمده اســت: »نظــارت بر 
پســماند  مدیریــت  جامــع  ح هــای  طر اجــرای 
رودخانه هــا،  دریاهــا،  ســواحل  در  بویــژه 
و  تاالب هــا  حاشــیه  دشــت های  و  جنگل هــا 
مدیریت ســاالنه حداقل بیست درصد از حجم 

پسماندهای موجود با روش های مناسب«
همچنیــن در بنــد -ن- الیحه بودجه ســال 
۹7 آمده است: »در راستای بهبود شاخصهای 
کاهش اثرات مخرب مدیریت  محیط زیست و 
غیراصولــی پســماندهای عادی، ســازمان امور 
کشور موظف است تا سقف نیم  درصد  مالیاتی 
کــه مصــرف آنهــا منجــر به  کاالهایــی  از فــروش 
تولید پســماند مخرب محیط زیســت می گردد 
را دریافــت و تــا ســقف 1۰ هــزار میلیــارد ریال به 
ردیف شماره 16۰1۸۹ واریز نماید تا برای ایجاد 
تأسیســات منطقه ای تبدیل پســماند به مواد 
و انــرژی بــا اولویت مشــارکت بخــش خصوصی 
پــس از مبادلــه موافقتنامه با ســازمان برنامه و 
کشــور در اختیار ســازمان شــهرداری ها  بودجه 

گیرد.« کشور قرار  ودهیاریی های 

بیــش از 80 درصــد از جایگاه هــای 
دفــع زباله در ســواحل جنوبی دریای 
خزر موجب آلودگی آب های ســطحی 
آلودگــی  باعــث  از 60 درصــد  بیــش  و 

آب های زیر زمینی می گردند

در بســیاری از شــهرها و روســتاها، 
آبــی  منابــع  بــه   

ً
مســتقیما پســماندها 

نظیر رودخانه ها، تاالبها و یا ســواحل 
دریا تخلیه می شوند

از  فراتــر  مازنــدران  در  محیط ز یســت   
کرد وظیفه ی خود عمل 

کارنامی با اشــاره بــه ماده 7 قانون  ابراهیمی 
مدیریــت  داشــت:  بیــان  پســماند،  مدیریــت 
پســماند عادی داخل شــهر به عهده شــهرداری 
و  دهیــاری  عهــده  بــه  روســتا  پســماند  اســت. 
ج از شــهر و روســتا به عهده بخشــداری ها و  خار
راهــداری هاســت. مــاده 36 آیین نامــه اجرایی 
گر ارگانی  قانون مدیریت پســماند بیــان می کند ا
مســئولیت های محولــه را انجام نــداد وظیفه ی 
پیگیــری، بررســی و برخورد با وزارت بهداشــت، 
 23 مــاده  اســت.  پزشــکی  آمــوزش  و  درمــان 
قانــون پســماند می گویــد ناظــر عالی ایــن قانون 
محیط زیســت اســت. محیط زیســت در اســتان 
کــرد.  مازنــدران فراتــر از وظیفــه ی خــود عمــل 
بررســی و پیگیری هــای الزم را انجــام داده  و بــه 
کرده ایــم. در این میان  مرجــع قضایی شــکایت 
تعدادی از شــهرداران به دادگاه معرفی شــدند و 
بــرای برخی حکم محکومیت صادر شــد. برخی 

کنون در جریان است.  از پرونده ها نیز ا
اولویت هــای  شــهرداری ها  داد:  ادامــه  وی 

متعــددی هماننــد المان شــهری و فضای ســبز 
ح است،  که بحث ســامتی مطر دارند اما زمانی 
موضــوع  زیرمجموعــه ی  بایــد  مســائل  باقــی 
جامعــه  ســامتی  گیــرد.  قــرار  جامعــه  ســامت 
وابسته به حفظ محیط زیست است. در استان 
اولویت هــا  صــدر  در  محیط زیســت  حفــظ  مــا 
قــرار نگرفــت. امــروز میــراث دار چنــد دهــه عدم 
مدیریت پســماند در شــهر ها و روستا ها هستیم 
که تبدیل به یک معضل حاد شــده است. البته 
عــدم  و  مــردم  مشــارکت پذیری  عــدم  موضــوع 

آموزش صحیح نیز مزید بر علت شد.

کشوری   نیاز به تخصیص اعتبارات 
اســتان  زیســت  محیــط  از  حفاظــت  مدیــرکل 
بــا  اخیــر  ســالیان  در  گــر  ا گفــت:  مازنــدران 
موضــوع  ایــن  ســراغ  بــه  مســئولیت پذیری 
می رفتیــم امــروز با ایــن معضل مواجــه نبودیم. 
به طور مثال شــورا ها مســئله پسماند را در صدر 
برنامــه هــای بودجــه قــرار می دادنــد، دوســتان 
اختصاصــی  بودجــه ای  می توانســتند  مجلــس 
کنند و...  کسب  برای مدیریت پســماند شوراها 
جمیع این مسئولیت پذیری ها می توانست این 
کند. معضل پسماند  معضل را برای استان حل 
قابــل درمان اســت. به یکی از نماینــدگان حوزه 
ســاری و میاندورود در خصوص معضل پسماند 
را جهــت خریــد دســتگاه هایی  اعتبــاری  گفتــم 

مطابق با تکنولوژی روز اختصاص دهید.
فــرا  مازنــدران  کارکــرد  افــزود:  ابراهیمــی 
نــوروز  ایــام  منطقــه ای و فــرا اســتانی اســت. در 
15میلیــون مســافر در مازندران حضور داشــتند. 
ایــن موضــوع به معنــای تولید حــدود 15هزارتن 
زباله اضافی است. بنابراین در هزینه ی خدمات 
کشــور مشــارکت داشــته باشند. بدین  باید تمام 
ترتیــب نیــاز به ردیــف اعتباری خــاص در بودجه 
کنیم. که بتوانیم پسماند را مدیریت  کشور داریم 

  مســئوالن در حــوزه ی پســماند به افکار 
عمومی پاسخگو باشند

کــرد:  کارنامــی عنــوان  حســینعلی ابراهیمــی 
که پســماند  امــروز بزرگتریــن مشــکل ایــن اســت 
از  توقــع  نــدارد.  قــرار  مــا  اولویت هــای  در صــدر 
که خودمان به آن ها رای دادیم  شــوراهای شهر 
که مدیریت پسماند را در صدر اولویت  این است 
قرار دهند. براســاس قانون برنامه پنجم توسعه 
از پایان ســال چهارم برنامه پنجــم دفن زباله در 
شــهر های ســاحلی و شــهر های بــاالی دویســت 
که دفن  هــزار نفــر ممنوع اســت. در حال حاضــر 
گرفتن اســت؛ پس تخلف  زبالــه در حــال صورت 
کثیف صورت  در مدیریت پسماند و دفن طای 
می توانســتیم  اســتانی  اعتبــارات  از  می گیــرد. 

پروژه هــای دفن بهداشــتی، جمــع آوری زباله در 
محلی مشخص، تفکیک از مبدا و فرهنگ سازی 
کــه متاســفانه صــورت نگرفــت.  را انجــام دهیــم 
که  یــک مســئول بــه افــکار عمومــی پاســخ دهد 
بــرای موضــوع پســماند چقــدر بودجــه از دولت 
دریافت شد؟ شهرداری ها بگویند این اعتبارات 
کرده اند؟ توقع از اعضای شــورا این اســت  را چه 
که بــرای انجام امور حداقلی، مانند فنس کشــی 
کپوشانی و آهک پاشی اعتبار  تصفیه شیرآبه، خا
اختصــاص دهنــد و انجــام آن را بــه ســال های 
آینــده موکــول نکننــد. شــهروندان نیــز بایــد در 
کننــد. مردم  موضــوع تفکیــک از مبدا مشــارکت 
نگران مســئله پســماند هســتند. از طرفی حفظ 

امنیت روانی مردم برعهده مسئولین است.

  پسماند های پزشکی تفکیک نمی شوند
ایــن مســئول در خصــوص پســماند پزشــکی 
گذشــته در راســتای ایفــای نقــش  گفــت: ســال 
نظارتی محیط زیســت مکاتباتی با علوم پزشــکی 
داشــتیم. همکاران معاونت بهداشتی اقدامات 
کردنــد.  آغــاز  مکاتبــات  ایــن  از  پــس  را  خوبــی 
کنــم بخــش اعظمــی از  بایــد بــا صراحــت اعــام 
که باید تفکیک  پسماند های پزشکی ما آنچنان 
ک اســت.  نمی شــود. ایــن موضع بســیار خطرنا
علوم پزشــکی بابــت موضوع تفکیک نامناســب 
زبالــه هــای بیمارســتانی بایــد بــه افــکار عمومی 
پاســخگو باشــد. بر اســاس قانون بی خطرسازی 
تولیدکننــده  عهــده  بــر  بیمارســتانی  زباله هــای 

است.
مدعــی  علوم پزشــکی  داد:  ادامــه  ابراهیمــی 
تکنولــوژی  بــه  دولتــی  بیمارســتان های  اســت 
تنهــا  اینجــا  شــده اند.  مجهــز  بی خطرســازی 
ح نیســت بلکــه راهبری  مســئله ی تجهیــز مطــر
بخــش  از  مــا  طرفــی  از  اســت.  مهــم  نیــز  آن 
خصوصــی اطاعات دقیقی نداریــم، نمی توانیم 
کنیــم و پایــش دقیقــی داشــته باشــیم.  نظــارت 
کــه بررســی و پیگیری و  گفتــه اســت  قانون گــذار 
برخــورد در خصــوص زباله هــای بیمارســتانی بر 

عهــده دانشــگاه علــوم پزشــکی اســت. در آمــل 
که  گرفته اســت. شــرکتی  اتفــاق خوبــی صــورت 
تمامــی پرســنل و دانــش فنــی آن بومــی اســت 
کــرده  جمــع آوری  را  بیمارســتانی  زباله هــای 
می کننــد.  اجــرا  را  بی خطر ســازی  عملیــات  و 
کــز  کــه شــهرداری ها هــم مرا مشــکل اینجاســت 
دفن بهداشــتی ندارند. وقتی زباله بیمارســتانی 
تبدیــل  عــادی  زبالــه  بــه  شــود  بی خطر ســازی 
می شود. اما بخش اعظمی از این پسماند ها در 
ج از بیمارستان به درستی دفن نمی شوند.  خار
کــه مــا پــس از  عامــت ســوال دیگــر ایــن اســت 
عمل هــای جراحــی در بیمارســتان ها با موضوع 
که  پســاب آلــوده مواجــه می شــویم و نمی دانیم 

کجا منتقل می شود؟ این پساب به 

  بــه دنبــال سیســتم های نویــن مدیریت 
پسماند هستیم

پایــان  در  کارنامــی  ابراهیمــی  حســینعلی 
گفت وگــو بــا اشــاره بــه وضعیــت دفــن زبالــه در 
اســتان، بیــان داشــت: وضعیــت دفــن زبالــه در 
تمامی شهر ها نامطلوب است. موضوع پسماند 

که وقتی  قابل حل اســت فقــط اراده می خواهد 
زبالــه را دفــن می کننــد محــل دفن را بهداشــتی 
کارگــروه مدیریــت پســماند  کننــد. اســتانداری، 
دنبــال  بــه  محیط زیســت  حفاظــت  ســازمان  و 
سیســتم های نوین مدیریت پســماند هســتند. 
بــه بیــوگاز، بــرق و ... امــا ایــن پروســه  تبدیــل 
زمــان بر اســت و تا اجرایی شــدن آن باید فکری 
اساسی به حال موضوع پسماند داشته باشیم. 
کنند هر شهری  شوراها در آستانه روز شورا اعام 
کردن محل سایت  بودجه ای را برای بهداشــتی 

دفن زباله اختصاص دهد.

کارنامی فرزنــد هدایت در ســال 1351 در  امیرحســین ســاداتی / اشــاره: حســینعلی ابراهیمــی 
چهاردانگــه ســاری متولد شــد. حســینعلی ابراهیمی لیســانس خود را در رشــته منابــع طبیعی از 
کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری می باشد. مدیرکل  گرفت و دارای مدرک  دانشگاه چالوس 
محیط زیســت اســتان های ســمنان، فارس و اســتان مرکزی برخی از مســئولیت های اجرایی وی 
ح پژوهشــی و مقاالت علمی می باشد وی از سوی  کتاب، ده ها طر بوده اســت او مولف 4 مجلد 
ســازمان حفاظت محیط زیســت به عنوان قهرمان ملی تاالب نیز معرفی شــده اســت، پیرامون 

که در ادامه می آید. گفت و گویی داشتیم  مدیریت پسماند مازندران با وی 

گفت و گو با موثق؛  انتقاد تند مدیرکل حفاظت از محیط زیست مازندران از مدیریت پسماند در 

کثیف! تخلف 
وضعیت دفن زباله در تمامی شهر ها نامطلوب است 

تعدادی از شهرداران به دادگاه معرفی شدند
میراث دار چند دهه عدم مدیریت پسماند هستیم

براســاس قانــون برنامــه پنجم توســعه 
از پایــان ســال چهــارم برنامــه پنجم دفن 
زبالــه در شــهر های ســاحلی و شــهر های 
بــاالی دویســت هــزار نفــر ممنــوع اســت. 
کــه دفــن زبالــه در حــال  در حــال حاضــر 
در  تخلــف  پــس  اســت؛  گرفتــن  صــورت 
کثیــف  مدیریــت پســماند و دفــن طــالی 

صورت می گیرد

میــان تعدادی از شــهرداران بــه دادگاه 
حکــم  برخــی  بــرای  و  شــدند  معرفــی 
محکومیت صادر شد. برخی از پرونده ها 

کنون در جریان است نیز ا

بخــش  کنــم  اعــالم  صراحــت  بــا  بایــد 
مــا  پزشــکی  پســماند های  از  اعظمــی 
کــه بایــد تفکیک نمی شــود. این  آنچنــان 

ک است موضع بسیار خطرنا

رپونده

گزارش موثق از چهار دهه مدیریت پسماند در مازندران

پس ماند!

ی ه�ی
�ف �ف �ف : ام�ی  کار�ت
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بــرای  جــذاب  پروژه هــای  تعریــف  لــزوم 
سرمایه گذار

کامی مدیرکل دفتر  ســید محمد محمدی تا
امور شــهری و شــوراها در خصــوص برنامه های 
را  هــدف  دو  مــا  کــرد:  عنــوان  اداره کل،  ایــن 
جــدی  طــور  بــه  و  دادیــم  قــرار  کار  دســتور  در 
درحــال پیگیــری آن بــا شــهرداری ها هســتیم. 
گروهی  نشســت های متعددی را هم به صورت 
و انفرادی با شهرداران و اعضای محترم شورا ها 
برگــزار نمودیــم. یکــی از آن دو هــدف، داشــتن 
برنامه ی استراتژیک است. همه ی شهرداری ها 
بایــد یــک برنامه ی راهبردی داشــته باشــند؛ بر 
کــه در پنــج یــا ده ســال آینــده این  ایــن اســاس 
شــهرداری می خواهــد بــه چــه نقطه ای برســد. 
کشــور یــا دنیا به  ایــن جایــگاه حتی می تواند در 
حســاب بیایــد. چــون مــا در اســتان مازنــدران 
که ظرفیــت جهانی دارند. حدود  نقاطــی داریم 
اســتراتژیک  برنامــه ی  ایــن  در  شــهرداری   6۰
حضور دارند و براســاس چشــم انداز مشــخصی 
کنند. بــرای عملیاتی  قرار اســت به جلــو حرکت 
شــدن ایــن برنامه ها امکاناتی پیش بینی شــده 
که این موضــوع نیازمند اعتبــار و بودجه  اســت 
می باشد. بخشی از این اعتبارات مردمی است. 
اعتباراتــی از قبیــل نیــروی انســانی را می توان از
که  NGO  هــای مردمــی و در واقع خود شــوراها 
بــه نوعــی NGO تلقــی می شــوند بدســت آورد. 
بحــث دیگر منابع مالی اســت. بخشــی از منابع 
مالی از بودجه ی شــهرداری ها به شکل عوارض 

محقق می شود. 
که  وی ادامه داد: هدف دوم ما این است 
در شهر ســرمایه گذاری داشــته باشیم. یعنی 
که ما بتوانیم جذب  برنامه هایی فراهم شود 
خوشــبختانه  باشــیم.  داشــته  ســرمایه گذار 
کــه در شــهر های ما وجــود دارد  زمینه هایــی 
امکان ســرمایه گذاری را باال برده است. فقط 
که برای ســرمایه گذار  نیاز به برنامه ای اســت 
کند.  کمک  جذاب باشــد و به توسعه ی شهر 
باید در راســتای توســعه ی پایدار پروژه هایی 
کنیم تا بتوانیم در جذب سرمایه گذار  تعریف 
موفق باشیم. در خال ساخت و بهره برداری 
از ایــن پروژه هــا تعــداد زیادی اشــتغال ایجاد 
می شود. در این پروژه ها هم افراد متخصص 
و هم افراد خدماتی می توانند دخیل باشند.

  تاسیس دو شهر جدید در مازندران
این مسئول در خصوص تعداد شهرداری های 
استان مازندران و وضعیت شهرداری های جدید 
ح آبــاد از  بیــان داشــت: امســال دو شــهرداری فر
ســاری و اجبارکا از آمل بــه مجموعه ی  ما اضافه 
ح آباد انتخاب و مســتقر شده  شــدند. شــهردار فر
کارهای شــهرداری اجبارکا هم در دست  اســت. 
ایجــاد  می شــود.  اعــام  بــزودی  و  اســت  انجــام 
شــهرهای جدیــد فرصت هــا و تهدیدهایــی را نیز 
به همراه دارد. به هر حال فرهنگ شهر نشــینی یا 
زندگی شهری با شرایط و فضای زندگی روستایی 
متفــاوت اســت. از طرفی انتظــارات زیادی مبنی 
بر اینکه تغییرات محسوســی داده شــود تا فضا از 
حالت روســتایی به ســمت شــهری طی شــود؛ از 
که مدیریت شــهرها را بــه عهده می گیرند  کســانی 

وجود دارد.

کارخانه کمپوست    بهره برداری مجدد از 
بهشهر

مدیرکل دفتر امور شهری و شورا های استان 
مازنــدران بــا اشــاره بــه نواحــی ۹گانــه پســماند 
گفــت: اســتان مازنــدران در  اســتان مازنــدران، 
کــه برای پســماند نوشــته شــده  ح جامعــی  طــر
به ۹ ناحیه تقســیم شده اســت. این ۹ ناحیه از 
شــرق به غرب عبارت اســت از: بهشــهر، ساری، 
قائم شــهر، بابــل، آمــل، بابلســر، نــور، نوشــهر و 
ناحیــه تنکابــن. هرکــدام از این نواحــی نام برده 
که زباله هایشــان  کنار خود دارند  شــهرهایی در 
کز مشــخصی حمل و در آنجا سازماندهی  به مرا
کارخانه ی  می شــود. ناحیه اول بهشــهر اســت. 
که این  کمپوســتی در آن قســمت مســتقر شــده 
کارخانــه به مدت یکســال به علت مســائل فنی 

که ظرف یکســال این  و مدیریتــی تعطیــل بــود؛ 
کارخانه شب عید سال  مشکات حل شد. این 
گذشــته دوباره به مرحله ی بهره برداری رســید. 
کارخانــه حمــل می شــود و  زباله هــای بــه ایــن 
کــه زباله هــای شــهر های  برنامــه بــر ایــن اســت 
گلوگاه، رستم کا، نکا و خلیل شهر هم به سمت 

کارخانه حمل و ساماندهی شوند.  این 
کامــی افــزود: فرهنگ مصرف ما به شــکلی  تا
کــه همه ی زباله هــا امکان تبدیل شــدن  اســت 
کــه قابــل  کــود را ندارنــد. بخشــی از زباله هــا  بــه 
آن  از  و بخشــی  اســت جــدا می شــود  بازیافــت 
کــه اصطاحا  کمپوســت می شــود یــک مقداری 
که نه  ریجکتــی نــام دارنــد و چیز هایی هســتند 
کود و  قابــل بازیافت انــد نــه قابلیــت تبدیل بــه 
کمپوســت دارنــد؛ قــرار بر این اســت تا پــروژه ای 

زباله هــا  مــدل  ایــن  آن،  طــی  و  شــود  تعریــف 
سوزانده شده و تبدیل به انرژی شوند. 

  افتتــاح زباله ســوز ســاری شــاید پایــان 
سال 9۷ 

کامی در خصوص ناحیه پسماند  محمدی تا
دو  ســاری  ناحیــه ی  در  کــرد:  عنــوان  ســاری، 
پروژه به شــکل مــوازی در حال پیگیری اســت. 
کوه  اول بحــث حمــل زبالــه به منطقه ی پشــت 
که به دلیل مســافت طوالنی و  کیاســر می باشد 
انتخاب محل نامناســب آنچنان رضایت بخش 
نیســت. از ســال ها قبل پروژه ی دیگــری به نام 
کــه  زباله ســوز در ســاری تعریــف شــد  پــروژه ی 
پیشــرفت بسیار خوبی داشته است. امیدواریم 
بــا بهره بــرداری از این پــروژه، انتقــال زباله ها به 

کنیم. همزمان پروژه ی  باال دست متوقف 
دیگری به نام تصفیه شیرابه تعریف کردیم. 
کــز دفن  مــا از ابتــدای ســال ۹7 از همــه مرا
اســتان بررســی های هفتگــی داریــم. تمــام 
کریزی،  کــز را رصد می کنیم تا ببینیم خا مرا
نمــک پاشــی و مدیریــت شــیرابه ها بــه چه 

صورت است. 
اتفــاق  بــه  هرمــاه  هشــتم  افــزود:  وی 
و  شهرســتان  محیط زیســت  مأموریــن 
که در واقع به  شهرداری ها جلســاتی داریم 
کز می پردازیم. بررسی و رفع اشکال این مرا

این مســئول در خصوص زباله ســوز ساری و 
کرد: زباله ســوز  زمان بهره برداری از آن، تصریح 
ســاری بزرگتــر از زباله ســوز نوشــهر می باشــد اما 
زمیــن زباله ســوز ســاری مشــکات ژئوتکنیــک 
کردن  داشــت. بــر همیــن اســاس بــرای پیــاده 
سازه مشــکات باید برطرف می شــد. زباله سوز 
پیشــرفت  درصــد   45 حــدود  کنــون  ا ســاری 
داشــته و حــدود 5۰ درصد از تجهیــزات آن هم 
رســیده اســت. منتظریــم تا در اردیبهشــت ماه 
کننــد؛  را مســتقر  تــا وســایل  بیاینــد  چینی هــا 
زیــرا ایــن تکنولــوژی از چیــن وارد شــده اســت. 
امیداریــم تــا پایــان ســال ۹7 ایــن پــروژه هم به 

پایان برسد. 
کامــی افــزود: ایــن پروژه هشــت  محمــدی تا
ســال در دســت چینی هــا اســت و هــر مشــکلی 
پیــش بیایــد شــریک چینــی موظف بــه حل آن 
کردن آالینده های  اســت. اتاق هایی برای رصد 
زیســت محیطــی تعبیه شــده و خود مســئولین 
گر  محیط زیســت همــه چیــز را زیــر نظــر دارنــد. ا

آالینده از حد مجاز بگذرد تذکر خواهند داد.

در   RDF بــه  زبالــه  تبدیــل  پــروژه  از    
کمپوست بابل کارخانه  قائمشهر تا 

کامی در خصوص ناحیه پسماند  محمدی تا
زباله هــای  داشــت:  بیــان  بابــل  و  قائمشــهر 
قائمشــهر از ســال های بســیار دور در حــال دپــو 
می باشــند. محل دپو مناســب نیســت. در این 
کارهــای ســرمایه گذاری در حــال نهایی  ناحیــه 
که در آنجا تعریف شده بر  شدن است. پروژه ای 
که زباله را به RDF )چیپس ها  این اساس است 
کــه از زبالــه   و بنا هــای نــازک ســوختی هســتند 
کنیم. RDFهــا ارزش  تهیــه می شــوند( تبدیــل 
حرارتی بسیار باالیی دارند. در حد مازوت قابل 
ســوختن هســتند. در همین پــروژه یک  نیروگاه 
که بتواند زباله هایی  RDFسوز هم تعبییه شده 
کــه تبدیــل به RDF شــده اســت را بســوزاند و از 
کــرات  کنــد. در ایــن پــروژه مذا آن بــرق تولیــد 
بــا ســرمایه گذار در حــال نهایــی شــدن اســت و 
گرفته ایــم و امیدواریــم این  مصوبه هــای الزم را 
کند. وی ادامه داد:  کار  پــروژه به زودی آغاز بــه 
کــه ظرفیت  کمپوســت داریم  کارخانــه  در بابــل 
افزایــش داده ایــم و پیش بینــی می کنیــم  را  آن 
کــه ظرف یکــی دو ماه آینده افتتاح شــود و ما با 
کل زباله های بابــل و مناطق  ظرفیــت 25۰ تــن 
کنیــم. معضــل شــیرآبه در  اطــراف را مدیریــت 
کمپوســت بابل هم حل شــده و در حد  کارخانه 
کنتــرل اســت. همچنیــن بــرای  مجــاز در حــال 
کشاورزی پس از تصفیه مورد استفاده  آب های 

قرار می گیرد. 

  بابلسر، آمل و نور در آستانه تعیین تکلیف
مدیرکل دفتر امور شــهری و شــوراها در ادامه 
تشریح وضعیت نواحی ۹گانه پسماند در استان 
مازنــدران با اشــاره به نواحی بابلســر، آمل و نور، 
کــه با  کــرد: در منطقــه بابلســر پــروژه ای  ح  مطــر
که  ســرمایه گذاران تعبیــه شــده پــروژه ای اســت 
زباله هــا را بــه ذرات ریــز تبدیل می کننــد و ذرات 
کفپوش اســتفاده  پــس از ریــز شــدن بــه عنــوان 
می شــوند. صحبت هــای نهایــی انجــام شــده و 
ســرمایه گذار در حال اخذ مجوز زیست محیطی 
آمــل در منطقــه  زبالــه شــهر  اســت. همچنیــن 
نامناســبی موســوم بــه عمــارت در مســیر جــاده 
بــرای آنجــا پــروژه نیــروگاه  هــراز دپــو می شــود. 
زباله ســوز پیش بینــی شــده و پیشــرفت بســیار 
که محلی  خوبی نیز داشته است. تصمیم داریم 
که در  کننــد تــا آلودگی بــرای افــرادی  را انتخــاب 

این شهر زندگی می کنند نداشته باشد. 
کامــی افــزود: بــرای منطقــه نــور  محمــدی تا
کمپوســت تعبیه شــده اســت. مقداری  کارخانه 
اعتبــار از ســازمان شــهرداری ها برای ایــن پروژه 
گرفته ایــم. احتمــاال ظــرف یکــی دو مــاه آینــده 

تکلیف این پروژه مشخص خواهد شد.

کثر    بهره برداری از زباله سوز نوشهر حدا
تا شش ماه آینده

کامی با اشــاره به ناحیه نوشــهر و  محمدی تا
تنکابن و همچنین سرنوشــت زباله سوز نوشهر، 
کارخانه  گفت: در ناحیه  نوشــهر همانند ســاری 
زباله ســوز داریــم. در این شــهر پیشــرفت بســیار 
خوبــی داشــتیم فکــر می کنیــم در شــش ماهــه 
اول ســال بتوانیــم پــروژه زباله ســوز نوشــهر را به 
بهره بــرداری برســانیم تا زباله ها در این قســمت 

سوزانده شود.
کامــی ادامــه داد: پــروژه آخــر مــا  محمــدی تا
گاهًا  پــروژه تنکابن خواهد بود. بــرای این پروژه 
دو جلسه در هفته برای ساماندهی به وضعیت 
انجــام  پیگیری هایــی  می شــود.  دایــر  موجــود 
که انتظار ما این اســت در شش ماهه اول  شــده 

امسال پروژه به بهره برداری برسد.

  شوراها اتاق فکری برآمده از آرای مردم
کامــی، مدیــرکل امــور شــهری و   محمــدی تا
کید بر جایگاه شــورا، بیان داشــت:  شــوراها بــا تا
کــه  بــه حضــور شــورا ها بــه عنــوان اتــاق فکــری 
برآینــد افکار مردم آن شــهر اســت بســیار احترام 
بــه  می تــوان  را  شــورا  انتخابــات  می گذاریــم. 
یــک مســابقه شــباهت داد؛ امــا موضــوع اصلــی 
که رســیدن بــه شــورا باعــث ورود به  ایــن اســت 
که بســیار ســخت تر  مرحله ی جدیدی می شــود 
گیرد.  است و باید تاش بیشتری برایش صورت 
کــه مــا از عزیــزان شــوراها داریــم ایــن  انتظــاری 
کــه وارد صحــن شــورا  کــه در ایــن مرحلــه  اســت 
شــدند؛ ارتباطشــان بــا مــردم را حفــظ و بیشــتر 
کرده  کننــد تا بتوانند نظــرات مردم را جمع آوری 

ک فکری خوبی به شهرداران بدهند. و خورا
جــدی  بســیار  وظایــف  شــوراها  افــرود:  وی 
در  شــورا  عزیــزان  امیدواریــم  و  دارنــد  مهمــی  و 
ح  جلســات خــود مســائل مهــم شــهری را مطــر
کــه  کننــد  کارهایــی  کــرده و شــهرداری را درگیــر 

رضایت مردم جلب شود. 
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کارخانهنام ناحیهردیف توضیحاتوضعیت بهره بردارینوع 

کارخانه شب عید سال فعالکمپوستبهشهر1 که ظرف یکسال این مشکات حل شد. این  به مدت یکسال به علت مسائل فنی و مدیریتی تعطیل بود؛ 
گذشته دوباره به مرحله ی بهره برداری رسید

کردن سازه مشکات باید برطرف می شدنیمکارهزباله سوزساری2 زمین زباله سوز ساری مشکات ژئوتکنیک داشت. بر همین اساس برای پیاده 

کنیم.مطالعاتRDFقائمشهر3 که از زباله  تهیه می شوند( تبدیل  زباله را به RDF )چیپس ها و بنا های نازک سوختی هستند 

کنیم.فعالکمپوستبابل4 کل زباله های بابل و مناطق اطراف را مدیریت  کارخانه تا 25۰ تن تا  افزایش ظرفیت 

کف پوشبابلسر5 کفپوش استفاده می شوند.در حال اخذ مجوز زیست محیطیتبدیل به  که زباله ها را به ذرات ریز تبدیل می کنند و ذرات پس از ریز شدن به عنوان  پروژه ای 

کارهزباله سوزآمل6 زباله شهر آمل در منطقه نامناسبی موسوم به عمارت در مسیر جاده هراز دپو می شود. نیمه 

گرفته ایمدو ماه آیندهکمپوستنور7 مقداری اعتبار از سازمان شهرداری ها برای این پروژه 

پیشرفت بسیار خوبی داشتیمشش ماهه اول سالزباله سوزنوشهر۸

دو جلسه در هفته برای ساماندهی به وضعیت موجود دایر می شود.شش ماهه اول سالزباله سوزتنکابن۹

کامی در  کارشناس ارشد ام بی ای )مدیریت اجرایی( است. تا کارشناسی عمران و  کامی دارای مدرک  علی نوری / اشاره: سید محمد محمدی تا
کارگاه ها  کرد. از سال 75 در »جهاد نصر« به عنوان مدیر  غ التحصیلی خدمت سربازی اش را در جهاد کشاورزی آغاز  سال 72 و یک سال پس از فار
کرد. ســپس وارد اداره منابع طبیعی شــده و پس از آن به راه و شهرسازی وارد شد. در سال 79 وارد  کارگاه های اســتان شــروع به فعالیت  و مســئول 
که 10 ســال عضو هیئت مدیره و شــش ســال هم ریاســت آن را بر عهده داشــت. از ســال 88 هم عضو هیئت مدیره  کانون مهندســین ســاری شــد 
ســازمان نظام مهندســی شــد. ریاســت اداره مســکن و شهرســازی و پس از ادغام دو اداره راه و مســکن، مدیر فنی و اجرایی اداره راه و شهرسازی 
کاری او قرار دارد. پس از آن به عنوان مدیرکل سازمان و مدتی هم به عنوان مدیرکل دفتر شهری  و شوراهای استانداری مشغول  کارنامه  استان در 
به خدمت بوده اســت و پس از آن جانشــین مدیرکل راه و شهرســازی اســتان مازندران در حوزه های مســکن و شهرســازی و برنامه ریزی و بودجه 
کامی نیز آذر 96 مجدد به مسئولیت ســابق خود یعنی مدیرکل دفتر شهری و شوراهای  شــد و پس از اســتاندار شــدن محمد اســامی در مازندران تا
گشــت. باتوجه به توجه بیشتر دولت و نماینده ارشد آن در مازندران به مدیریت پسماند پیرامون همین مسئله  اســامی اســتانداری مازندران باز

گفت وگو نشستیم؛ کامی به  با تا

کرد؛ گفت و گو با موثق مدیریت پسماند مازندران را تشریح  کامی در  محمدی تا

60 شهرداری، یک معضل!
سرنوشت زباله سوز ساری و نوشهر چه شد؟
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   دوره ی اول؛ معرفی جایگاه شورا 
اول  دوره  تحلیــل  در  کیادهــی  محمــدی 
گفت: دوره ی اول شــورا دوره ی معرفی  شــوراها، 
بود. شروع تشکیل شورا در زمان آقای خاتمی به 
انجام رســید. در قانون اساســی فصل مشــخصی 
بــه آن  اختصــاص داده شــده اســت؛ در همیــن 
البتــه  بنــا شــد، شــوراها تشــکیل شــوند.  راســتا 
قبــل از آن هــم بنــا بــه تشــکیل شــورا بــود امــا بــا 
موفقیــت همراه نبــود. پس از اعــام نتایج اولین 
انتخابات شــوراها شاهد بودیم به یکباره 200 هزار 
نفــر در شــهر و روســتا بــه بدنــه ی تصمیم گیــری 
شــهری  روســتایی،  محلــه ای،  تصمیم ســازی  و 
واقــع خــود  در  کردنــد.  پیــدا  ورود  و منطقــه ای 
اعضای شــورا، مردم و حتی مسئولین هم نسبت 
بــه موضــوع شــورا آشــنایی نداشــتند. امــا مــردم 
هــم  بحــث  ایــن  در  انتخابات هــا  دیگــر  هماننــد 
حضور پرشوری داشتند. همچنین شاهد بودیم 
کــه بالغ بر شــش یــا هفت وزیر ســابق برای حضور 

کردند. در شورا نام نویسی 
گــر بــا وضعیــت امــروز مــورد  وی افــزود: البتــه ا
مقایســه قــرار دهیــم؛ می بینیــم یــک وزیــر حضــور 
امــا  می دانــد.  شــأن  کســر  را  شــهر  شــوراهای  در 
در آن زمــان افــراد بلنــد پایــه اعــم از اســتاندار یــا 
معــاون اســتاندار و ... حضــور پــر رنگی داشــتند و 
که این  کاندیدا هــای شــورا بودنــد. پــس زمانــی  از 
افراد به شــورا آمدند بیشتر جنبه ی معرفی شورا را 

که اصا وظیفه ی شــورا چیست؟  گرفتند؛  بر خود 
در بازنویســی قانــون همــه به این نتیجه رســیدند 
که در سمت وزارت قرار دارد نمی تواند به  شخصی 
کند و مشکات مردم را به  مســائل شورا رســیدگی 
خوبــی حل نماید؛ در نتیجه شــورای اول جنبه ی 
گرفت یا به نوعی جایگاه شورا را در  معرفی به خود 
کشــور و قانون معرفی نمود. در هر صورت شــورای 

اول به همین سبک و سیاق به پایان رسید.

  دوره ی دوم؛ تثبیت جایگاه شوراها
مشــاور شــهردار ســاری اظهار داشــت: شورای 
دوم از نظــر بنــده شــورای تثبیــت بــود. بــا توجــه 
کناره گیری ســَمت های باالی  بــه قوانیــن شــورا و 

مملکتی از ثبت نام در شورا، فرصت برای افرادی 
کــه بــا ایــن قوانیــن خــود را وفــق داده بودنــد؛ به 
کــه توانســتند خود  وجــود آمــد. شــورا با افــرادی 
را بــا قوانیــن شــورا تطبیــق دهنــد بــه مرحلــه ی 
تثبیــت رســید. مــردم هم بــه این درک رســیدند 
کــه شــورا چیســت و مــردم باید چــه خواســته ای 
که  از شــورا داشــته باشــند. شــورا هم متوجه شد 
کند.  چطور می تواند خواســته های مــردم را اجرا 
رابطــه ی شــورا با شــهرداری هــم در ایــن دوره به 

درجه ی عقانی رسید. 

  تجربه اندوزی در دوره ی سوم
عضــو ســابق شــورای اســامی شــهر ســاری در 
بیــان  خصــوص ســومین دوره شــوراهای شــهر، 
داشــت: شــورای دوره ی ســوم اصطاحــا دوره ی 
کــه  ورود بــه فعالیــت بــود. یعنــی شــورا فهمیــد 
کند. برای مثال  مدیریت شهری را نمی تواند اجرا 
بــرای مدیریــت بــرق یک نظری داشــتند یــا برای 
که نظر بدهند یا در مورد  آب ساری می خواستند 
فرهنگ ساری نظر دهند. در هیچ قانونی نوشته 
گــر شــهر می خواهــد برق رســانی خود  که ا نشــده 
را تغییــر دهــد باید از شــورای شــهر اجــازه بگیرد. 
که دایــره ی فعالیت  لــذا به ایــن نتیجه رســیدند 
آن ها به شــهرداری محدود می شــود. برای مثال 
انتخــاب شــهردار بــا شــورای شــهر می باشــد. یــا 
تعییــن بودجه و نظارت با شــورا اســت. لــذا افراد 
وارد شــورا شــدند و در حقیقــت بــه تجــارب خود 
افزودند. دخالت در امور شــهرداری  هم با دو الی 
سه اشکال همراه شد. این موضوعات باعث شد 

گرفتند.  که شوراها در معرض آسیب قرار 
کرد: اعضــا دوره ی  کیادهــی اضافــه  محمــدی 
توســط  را  ســوم  دوره ی  عملکــرد  کــه  چهــارم 
کاندیداهــای ایــن دوره مورد ارزیابی قــرار دادند، 
کمیسیون  که افراد به شــهرداری و  شــاهد بودند 
مــاده 100 می رونــد یــا شــهردار انتخــاب می کنند؛ 
گذشــت  این موضوعات به نوعی از حالت قانونی 
و بیشــتر به احساسات و بعضًا سوء استفاده های 

این چنینی رسید.

  دوره ی چهارم از از خرید و فروش آرا
 تا انحراف

کیادهی در خصوص چهارمین دوره  محمدی 
گفت: می توان از دور ه ی  شــورای اســامی شــهر، 
چهــارم بــه عنــوان دوره ی انحــراف از مســیر ســه 
که چرا  دوره ی قبلــی نــام بــرد. ســوال اینجاســت 
ایــن انحــراف به وجود آمد؟ چــون از دوره چهارم 
کــه در قبل وجود  و پنجم سیســتم ورود به شــورا 
کرد.  داشــت، پیچیدگی های خاص خــود را پیدا 
کاندیداتــوری داشــت باید چند  کــه قرار بــر  کســی 
کتــور را رعایــت می کــرد. اول اینکــه بایــد پــول  فا
زیــادی می داشــت. دوم قــدرت زیــادی داشــت 
تــا بتوانــد بانــد بــازی بکنــد. بانــد تشــکیل بدهد 
و بخشــی از جوانــان و مــردم را بــا تبلیغــات فریب 
که حداقــل در فاز منفی قوی  دهــد. یعنی فردی 
کما اینکه در دوره ی  باشــد و سیاســت باز باشــد، 
چهارم همین گونه بود. برای مثال خرید و فروش 
بــه  ولــی  می شــود  محســوب  جــرم  قانــون  در  آرا 
که ایــن اتفاقات  وضــوح مردم شــاهد ایــن بودند 

که این اتفاق منجر به  خ داد و جالب اینجاست  ر
گشت و فرد وارد شورا شد.  نتیجه 

وی ادامــه داد: این بحث سراســری می باشــد 
و مختــص شــهر ســاری یــا قائمشــهر نیســت. آن 
کــه بخشــی از جامعــه  افــراد شــاهد ایــن بودنــد 
بیکار اســت. بخشی  هم اعتیاد دارند یا مشکات 
خاصــی دارنــد. آن هــا بــا زرنگی نظر ایــن بخش از 
کــه در هر صــورت رای دهنده هســتند را  جامعــه 
کردند. بــه هرحال جمهوری اســامی هم  جلــب 
هیچ فرقی بین رای شــهروند عادی و یک بزهکار 
و قاتل قائل نمی شــود. این بخــش از جامعه  هم 
کــه تــا بــه حــال رای داده ایم و  بــا ایــن اســتدالل 
تغییری ندیدیم حاال به یک فرد رای می دهیم و 
کاندیدای  کاســب می شویم از  50 هزار تومان هم 
گونه ای  کردنــد. ایــن اتفــاق بــه  مربــوط حمایــت 
کــه نمی شــود از یــک مــال حــرام خروجــی  اســت 
حــال انتظار داشــت لذا همانند یک داد و ســتد 
هیچ گونــه آینــده ای را در پیــش نخواهد داشــت. 
ک وارد صندوق می شود و فرد  که آرای ناپا زمانی 
کار  که فرد منتخب  وارد شورا می شود بعید است 

خدا پسندانه یا مردانه انجام دهد.

  عدم نظارت صحیح بر شوراها
دوره ی  داد:  ادامــه  ســاری  شــهردار  مشــاور 
گفته  چهارم ورود به ســمت انحراف بــود. حاال نا
کــه بخــش ســالم جامعــه  هــم مقاومــت  نمانــد 
کردنــد و افــراد خوبــی را به شــورا فرســتاند. یعنی 
شــاید یــک تقابلــی بیــن آدم هــای خــوب و افــراد 
کــه وارد شــورا شــده بودند، به  ســو اســتفاده گری 

گاها ما شــاهد این بودیم و هســتیم  وجــود آمــد. 
که با تخلف باال آمدند  که افراد متخلف یا افرادی 
کارشــان پیــش می رفــت و مــی رود؛ امــا بــرای فرد 
خ نمیــداد و نمی دهد. لذا  درســتکار این اتفــاق ر
ما در دوره ی چهارم این تقابل را داشــتیم. شاید 
بیشــترین دعواهــا و بحث ها در این دوره از شــورا 
که انحراف خود را  خ داد. البته الزم به ذکر است  ر
که در قوانین ما هیچ گونه  از این حیث نشان داد 
بــه صــورت مطلــق نداریــم.  بــر شــوراها  نظارتــی 
بــرای شــورا داریــم.  نهــاد نظارتــی  قانــون دو  در 
اولــی هیئــت حل اختــاف در اســتانداری اســت 
که بــر مصوبات  و دیگــری فرمانداری هــا هســتند 
که هر دوی این ها از نظر  شورا ها نظارت می کنند 

قانونی بسیار ضعیف هستند. 
انتخابــات  در  فــردی  گــر  ا کــرد:  اضافــه  وی 
شــورا تخلفــی انجــام دهــد شــورای حــل اختاف 
تــوان ورود بــر ایــن موضــوع را نــدارد و نمی توانــد 
کنــد. آیــا ایــن  شــورا را منحــل یــا عضــو را معــزول 
چهــار دوره شــورا هیچ گونــه تخلفــی نداشــتند؟ 
امــا فرمانداری هــا پیوســته از مصوبــات شــوراها 
بــر  اعضــا  فشــاری  پــا  بــا  می گرفتنــد.  ایراداتــی 
مصوبــه ی خــود همــه چیز بــه شــورای نگهبان و 
گر  تشــخیص مصلحت نظــام می رفت. آنجــا هم ا
گرفته  کــه ظــرف 40 روز جوابــی  قــرار بــر ایــن بــود 
شــود به علت تشکیل نشــدن جلسات تشخیص 
مصلحــت چهــار الــی پنــج مــاه طــول می کشــید و 
تصمیم گیــری از موعــد مقرر می گذشــت. این هم 
یکــی از اشــکاالت نظــارت توســط فرمانداری هــا 
که نه بر اعضا نه بر مصوبات نظارتی  است. زمانی 

باشد افراد به فکر تخلفات بیشتری می افتند. 

  تداوم اختالف شورا و شهرداری
پایــان  کیادهــی در  محمــد حســن محمــدی 
بــا تحلیــل پنجمین دوره شــورای اســامی شــهر، 
کــرد: دوره ی پنجــم بــه نظــر مــن دوره ی  ح  مطــر
خودنمایــی و ورود بــه بدنه ی شــهرداری اســت. 
کــه عمــا مواضــع  یعنــی مــا شــاهد ایــن هســتیم 
شــورای شــهر بــه  ســمع و نظــر  مــردم نمی رســد. 
مجــازی  فضــای  چــه  مطبوعــات  طریــق  از  چــه 
نظــر  دارد  دوســت  هرکســی  دیگــر.  چیزهــای  یــا 
شــخصی خــود را منعکــس می نمایــد. چــه بســا 
عضــوی در ارتبــاط با موضوعی یــک نظر می دهد 
دو نفــر دیگــر نظر مخالفش را بیــان می کنند. این 
که به نظر من دوره ی پنجم شــورا جنبه ی  اســت 
کــرد. مــن احســاس می کنم در  خودنمایــی پیــدا 
دوره ی پنجم اختافات بین اعضای شــورا بیشتر 
شــود. همچنیــن پیش بینــی می کنــم اختافــات 
اعضــای شــورا بــا شــهرداری و بدنه ی شــهرداری 
خ دهد و  گر مــورد دوم ر هــم زیاد شــودکما اینکه ا
اختافات وارد بدنه ی شــهرداری شود، همچون 

کستر عمل می کند.  آتش زیر خا

کیادهی، مشاور شهردار ساری، محمدحسن محمدی 
گفت و گو با موثق  در 

دوره ی پنجم، 
دوره ی خودنمایی

 اعضای شورا
کیادهی ســابقه چهار دوره حضور  اشــاره: محمدحســن محمدی 

در شــورای اســامی شــهر ســاری را دارد. همچنیــن چنــد ســالی بــه 
کارشناس امور شهری در استانداری مازندران فعالیت داشته  عنوان 

اســت. این روزها نیز در سمت مشاور شهردار ساری در حال فعالیت 
است. از همین رو اشراف وی به مسائل و چالش های حوزه مدیریت 
گفت و گــو  شــهری انــکار ناپذیــر اســت. وی بــه مناســبت روز شــورا در 
کــرده اســت. متــن ایــن  بــا موثــق، ادوار شــورا را دســته بندی و تحلیــل 

ح ذیل است: گفت و گوی جذاب به شر

ک وارد صندوق  که آرای ناپــا زمانــی 
می شــود  شــورا  وارد  فــرد  و  می شــود 
کار خدا  کــه فــرد منتخــب  بعید اســت 

پسندانه یا مردانه انجام دهد
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  زباله های مطب ها، درمانگاه ها و 
کلینیک ها با زباله شهری مخلوط می شود

بازیافــت  موسســه  مدیــر  مهــدوی  شــیداهلل 
ح تفکیــک از مبــدا  مازنــدران بیــان داشــت: طــر
حلقه اصلی پسماند اســت. استاندار دستور داد 
کار بــه صورت ویژه پیگیری شــود. اوایل  کــه این 
کــه  کردیــم. طبــق نامــه ای  کار  آذر ۹6 شــروع بــه 
از طــرف معاون عمرانی اســتاندار به شــهرداران، 
بخشــداران و دهیــاران ارســال شــده، رعایــت و 
ح تفکیــک از مبدا شــاخص ارزیابی و  اجــرای طــر
عملکــرد مدیران اســت. در اســتان مازنــدران به 

طــور عــادی روزانه ســه هــزار تــن زبالــه داریم. در 
ایــام تعطیــات این عــدد دو یا ســه برابــر خواهد 
کز  شــد. امروز 27 مرکز دفن داریــم و به دنبال مرا
دیگــر هســتیم. متاســفانه زباله هــا را در بهتریــن 
ح  مناطــق دفن می کنیم. پس باید به ســمت طر
کاهــش تولید پســماند حرکت  تفکیــک از مبــدا و 
کنیــم. طبــق هدف گذاری ها در ایــن روش از نظر 
حجمی 3۰ درصد و از نظر وزنی تا پایان سال ۹7 
کاهش تولید زباله خواهیم داشــت.  پنج درصــد 
همچنیــن تفکیــک در مقصــد تــا پایان ســال ۹7 
بایــد تعطیل شــود. نزدیک بــه 7۰ درصد زباله ی 
که از این  ما تر اســت. ما بقی زباله خشــک بــوده 
زباله خشــک نزدیــک به 15درصد قابــل بازیافت 

است.
وی افــزود: زباله های مطب هــا، درمانگاه ها و 
کلینیک هــا بــا زباله شــهری مخلوط می شــود. از 
کلینیک ها با زباله  مخلوط شدن زباله مطب ها و 
شهری نگرانیم. وضعیت پسماند این حوزه باید 
توسط متولیان آن سامان یابد. این نوع زباله ها 
گــر بنا بر  نبایــد بــا زبالــه شــهری مخلوط شــود و ا
مخلــوط شــدن اســت ابتــدا باید بی خطرســازی 
کــه ایــن زباله هــا را جــدا  گیــرد. افــرادی  صــورت 
می کننــد در خطــر بیماری هــا متعــددی قــرار 
آســیب  موضــوع  ایــن  کنــار  در  دارنــد. 

محیط زیستی نیز وجود دارد. 

ح تفکیک از مبدا    طر
صرفه اقتصادی مناسبی دارد

مهــدوی بــا اشــاره بــه اشــتغال زایی از طریــق 
چنــد  در  کــرد:  عنــوان  مبــدا،  از  تفکیــک  ح  طــر
ح به  گذشــته چندیــن نفــر توســط ایــن طــر مــاه 
ح  شــهرداری ها معرفــی شــدند. عاوه بــر این طر
تفکیــک از مبــدا صرفه اقتصادی مناســبی دارد. 
ح تفکیــک از مــواد خام  همچنیــن بــا اجــرای طر
کمتــر اســتفاده می شــود. از طرفــی مواد  طبیعــی 
کمتــری مصــرف می کنــد. بــرای  بازیافتــی انــرژی 
کتور هــای متعــددی را  فعالیــت در ایــن حــوزه فا
مدنظــر قــرار دادیــم. بــرای حــل معضل پســماند 
کنند. از 6۰ شــهر  کمک  همــه ی دســتگاه ها باید 
اســتان مازنــدران تنهــا 4 شــهر تفکیــک زبالــه از 
مبــدا انجام نمی شــود. شــهر های قائمشــهر و نور 
تــا به حال در ایــن امر فعالیتی انجــام نداده اند و 
کار هســتند. ایــن موضوع را  در حقیقــت ابتدای 
کرده ایم  ح  بــا شــهرداری های ایــن دو شــهر مطــر
و امیدواریــم هرچــه زودتــر بــه ســر انجــام برســد. 
در ایــن حــوزه نیاز بــه اطاع رســانی داریم. مردم 

آسیب های زباله و پسماند را نمی دانند. 
وی افــزود: طبــق برنامــه زمان بنــدی هنــوز 
بــه برخــی اهــداف خــود نرســیده ایم. بــه طــور 
که بستر  متوسط از وضعیت راضی هستیم چرا 
بــرای فعالیــت فراهــم شــده اســت. پروژه هــای 

خوبی در این راســتا تعریف شــده است. ۹ شهر 
کارخانه  که بــرای آن هــا پــروژه 5  هــدف داریــم 
کمپوســت و 4 نیــروگاه زباله ســوز تعریــف شــده 

است.

کارشناسی   رسیدن به ساختار 
 در حوزه پسماند

ایــن مســئول در خصــوص ایجــاد ســازمان 
اســتان های  کــرد:  ح  مطــر پســماند،  مســتقل 
گلســتان و مازنــدران دچار معضل زباله  گیان، 
بــه دنبــال  و پســماند هســتند. ســال هاســت 
شــکل گیری ســازمان مدیریت پســماند استان 
هســتیم. قدمت موسسه بازیافت در مازندران 
در  پســماند  ســازمان  اســت.  ســال   2۰ حــدود 
که سابقه  گلســتان  گیان و  اســتان هایی چون 
گرفته  کمتر است شکل  فعالیشان در این حوزه 
ولــی در مازنــدران این چنین نیســت. باید یک 
کارشناسی در این  متولی مشخص و ساختاری 
حوزه داشــته باشــیم؛ پس در تاش هســتیم تا 
ســازمان مدیریت پسماند استان شکل بگیرد. 

تشکیل چنین سازمانی ضروری است. 
مهــدوی ادامــه داد: تمامــی مســئولیت ها و 
وظایف ســازمان را موسســه بازیافــت مازندران 
انجام می دهد. این موسســه منابع محدودی 
در اختیــار دارد. بــه شــخصه روزی پنج جلســه 

برگــزار می کردم و به طور مســتمر پیگیر مباحث 
بــودم تــا امــروز بســتر مناســب جهــت تشــکیل 

سازمان مدیریت پسماند فراهم شود.

کشوری نیاز داریم   به اعتبارات 
موضــوع  بــه  اشــاره  بــا  پایــان  در  مهــدوی 
عنــوان  پســماند،  بحــث  در  فرهنگ ســازی 
کــرد: در بحــث پســماند بــه خصــوص موضــوع 
بخــش،  مهم تریــن  مبــدا  از  تفکیــک  ح  طــر
فرهنگ ســازی اســت. در بحث فرهنگ ســازی 
کــرد.  اســتفاده  NGOهــا  از ظرفیــت  می تــوان 
همچنین دستگاه های دولتی همانند آموزش 
و پرورش نیز می توانند موثر باشند. هماهنگی 
ایــن جریانــات با دســتگاه هــای متولی اســت. 
وی افــزود: موسســه بازیافت نیــز بحث آموزش 
کــرده اســت. مجموعه  و فرهنگ ســازی را آغــاز 
علوم پزشــکی  دانشــگاه  بهداشــتی  معاونــت 
اســتان و شــهر بابل همکاری خوبی با موسسه 
در خصــوص آمــوزش و فرهنگ ســازی در ایــن 
حوزه داشــتند. فعالیت های ما بدون مشارکت 
مــردم امکان پذیر نیســت. یقینــا موفقیت های 
بدست آمده نیز به سبب همکاری مردم است. 
برای حل معضل پسماند نیاز به اعتبارات ملی 
کشوری  داریم. خدمات ما در استان مازندران 

کشوری نیاز داریم.  است؛ پس به اعتبارات 

شیداهلل مهدوی، مدیر موسسه بازیافت مازندران
کرد: گفت و گو با موثق عنوان  در 

از مخلوط شدن
له  له مطب ها با زبا  زبا

شهری نگرانیم

اشــاره: موسســه بازیافت و مدیریت مواد زاید جامد در سال 1381 با حدود عملیات محدوده 
شــهرهای تابعه و حومه و ســطح اســتان مازندران با تصویب شورای ســازمان همیاری شهرداری 
ج از اســتان به عنوان زیرمجموعه ســازمان همیاری شــهرداریهای اســتان  های مازندران در خار
گردیده  است. شیداهلل مهدوی مسئولیت این موسسه را برعده دارد پیرامون  مازندران تأسیس 

که در ادامه می آید. گفت وگویی داشتیم  مدیریت پسماند استان مازندران با ایشان 

لزوم شکل گیری سازمان مدیریت پسماند استان مازندران

راه حل معضل پسماند؛ 
معطل در راهروی ادارات

فــرآوری  و  بازیافــت  تــوان  و  تکنولــوژی 
محصــوالت، یکــی از مهم تریــن بخش هــای 
ح  کشــور به شمار می رود. طر صنعت در هر 
تولیــد و اســتخراج روغــن خــام صنعتــی بــا 
ظرفیت 10تن روزانه از الســتیک، پاستیک 
ح ها اســت.طبق اخبار  و تایر یکی از این طر
ح  طــر موثــق،  رســانه ای  گــروه  بــه  واصلــه 
نامبــرده ایــن روزها توســط عوامــل اجرایی 
بــه  حمایــت  و  معرفــی  جهــت  ح،  طــر ایــن 
اســتانداری مازندران رسیده است. باتوجه 
به عدم پاســخگویی مسئولین استانداری، 
ح ذکر شــده،  احســان امیرجان صاحب طر
اقــدام بــه انتشــار یادداشــتی در ایــن حــوزه 
 توســط دو 

ً
کــه متــن آن عینــا نمــوده اســت 

هفته نامه موثق منتشر می شود: 
و  علــوم  رشــد  دلیــل  بــه  امــروزه 
تکنولوژی هــای مختلــف و احتــرام ویــژه 
شــهر به حفظ و حراست از محیط زیست 
کره ی زمین؛  و منابع و ذخایــر موجود در 
قابــل  اندوختــه ی  تنهــا  همچنیــن  و 
اســتفاده شــهر در ســاخت و تولید بخش 
اعظمــی از وســایل و تجهیزات مــورد نیاز 
خــود؛ و از طرفی رشــد روز افزون نیازهای 
جوامــع بشــری و الزمه افزایــش بهره وری 
و پاســخگویی بــه ایــن معیارها، مســائلی 
که اهمیت آن بر هیچکس پوشیده  است 
نیســت. در این راســتا خصلت بازیافت از 
اهمیــت  حائــز  تجزیه ناپذیــر  محصــوالت 
می باشــد. همچنین جلوگیــری از مصرف 
کاهش  بیــش از حــد منابــع و حفــظ آن و 
از  جلوگیــری  و  تولیــدی  آلودگی هــای 
آسیب به محیط زیســت، ایجاد بهره وری 
و ارزش افــزوده از دیگــر مســائل مهــم در 
ایــن حوزه به شــمار می رونــد. این دالیل 
که موجب تولید  بخشــی از عواملی است 
ویــژه جوامع بشــری به این حــوزه مهم و 
فــراوان در دســتیابی  صــرف هزینه هــای 
بــه تکنولــوژی نویــن در این حــوزه جهت 
بهره منــدی از فوایــد و منافــع مختلف آن 
می باشــد.در این راســتا، این مجموعه با 
بهره گیری از ظرفیت علمی جوانان نخبه 
و پژوهشگر با تاش شبانه روزی موفق به 
دستیابی یک تکنولوژی نوین در بازیافت 
انــواع مواد پاســتیکی و پلیمری و تبدیل 
کاربردی در صنایع  آن هــا به عنوان مــواد 
مختلف اعم از انواع روغن ها، روان سازها 
شــده  دیگــر  صنعتــی  محصــوالت  و 
کــه ضایعات  اســت. ایــن درحالــی اســت 
پاســتیکی و الســتیکی جــزو مخرب ترین 
رها ســازی  و  بــوده  شــهری  زباله هــای 
آن هــا در طبیعــت به دلیــل دوره تجزیه و 
بازگشــت بســیار طوالنی و عوارض مخرب 
بســیار آســیب زا و خطر آفرین می باشد. با 
تحقق و عملیاتی شــدن ایــن تکنولوژی، 
گامــی موثــر در حفاظــت از محیط زیســت 
صــورت می گیرد و با ایجــاد ارزش افزوده، 
بــه اشــتغال زایی غیرقابــل وصــف منجــر 
پایــه ای می تــوان  مــواد  تولیــد  می شــود. 
موتــور محرکــه برخــی صنایــع مرتبــط بــا 
کیفیت و ارزان قیمت  تامین مواد اولیه با
و همچنیــن ایجــاد فضــای رقابتــی بــرای 
و  می باشــد.بازیافت  ایرانــی  محصــوالت 
تبدیل ضایعات الستیکی و پاستیکی به 
دیگــر محصوالت، شــاید همــان حلقه ی 
گــم شــده بــرای رفــع معضــل پســماند در 
استان های شمالی باشــد. پیگیری های 
تیم اجرایی این پروژه در استان مازندران 
فرســای  طاقــت  بروکراســی  وارد  کنــون  ا
مــوارد  و  پروژه هــا  شده اســت.  اداری 
مشــابه، ماننــد تبدیــل زبالــه پاســتیکی 
عمرانــی،  و  ســاختمانی  محصــوالت  بــه 
کشور های نه چندان  که در  سال هاست 
ح اروپایی در حال اجرا و بهره برداری  مطر
اســت. اما امروز در ایران اســامی نه تنها 
در ابتــدای راه فنــاوری تبدیــل زبالــه قرار 
و  غیر فنــی  نگرش هــای  بــا  بلکــه  داریــم، 
گاهــًا غیــر مســئوالنه زمینه هــای رشــد و 
می بریــم.  بیــن  از  را  جوانــان  شــکوفایی 
از قــرار معلــوم راه حــل معضــل زبالــه در 
ح،  استان های شــمالی چیزی فراتر از طر
ایــده و یــا اعتبــارات متعدد اســت. برخی 
ســنتی  سیســتم  در  را  خویــش  منفعــت 
در  زبالــه  دفــن  و  ســوزاندن  جمــع آوری، 
کشور می بینند.  بکرترین مناطق شــمال 
که  ح های مشــابه،  ح و دیگــر طر ایــن طــر
ثمــره ی ســال ها تــاش جوانــان متعهــد 
کمتر از  ایرانــی اســت، با هزینــه ای بســیار 
که امروز مسئوالن برای حل مشکل  آنچه 
می کننــد،  پیش بینــی  پســماند  و  زبالــه 
قابــل اجــرا و بهره برداری می باشــد. امید 
کید مقــام معظم  که بــا تا اســت در ســالی 
کاالی ایرانی  رهبــری، بــه نــام حمایــت از 
گردید؛ انتظار جوانان و پژوهشگران  مقرر 
داخلــی بابــت حمایــت معنــوی از ســوی 
از  حمایــت  بــا  و  یابــد  پایــان  مســئوالن، 
ح هــای این چنیــن، موجــب حفاظت  طر
محیط زیســت،  از  بهتــر  و  بیشــتر  هرچــه 
و  ایرانــی  کیفیــت  بــا  محصــوالت  تولیــد 

اشتغال زایی باشیم.

احسان امیرجاننگاه کارشنایس

دمرییت شهری
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ســید اســماعیل خاتمی نژاد/ ســاالنه بیش 
از 1.3 میلیارد تن زباله شــهری در سراســر جهان 
کــه این مقدار تا  تولیــد می شــود و انتظار می رود 
کند.  سال 2۰25 تا 2.2 میلیارد تن افزایش پیدا 
که در محل دفن این زباله ها  گلخانه ای قوی  گاز 
کســید،  کربن دی ا حاصــل می شــود متشــکل از 
متان و هیدروژن ســولفید است. رها شدن این 
گاز غنــی از متان یک تهدیــد آب و هوایی جدی 

برای طبیعت به شمار می رود.

  بازیافت پالستیک ها
کارشناســان، ســاالنه   طبق محاســبات اخیر 
کیســه پاســتیکی وارد  حــدود یــک تریلیــون تن 
بــاالی  رقــم  ایــن  و  چرخــه ضایعــات می شــوند 
از جنبه هــای مختلــف  تولیــد مــواد پاســتیکی 
برای زمینی ها مشکل ســاز است. هرچند بخش 
بــه  ظاهــر دفــن می شــوند  زباله هــا  ایــن  اعظــم 
کیســه های  امــا مقصــد نهایــی بســیاری از ایــن 
گاهــی حتــی ایــن  زبالــه  اقیانوس هــا هســتند و 
زباله هــا تــا 1۰۰۰ ســال بعد نیــز تجزیه نمی شــوند 
و در محیط زیســت باقــی می ماننــد. آمــار تأییــد 
که ســاالنه شــش میلیون تــن زباله وارد  می کنــد 
دریاها می شود و زباله های پاستیکی ۸۰ درصد 
کیســه های  ایــن زباله هــا را تشــکیل می دهنــد. 
تــا   5۰۰ متوســط  به طــور  پاســتیک  و  نایلونــی 
7۰۰ ســال در طبیعــت باقــی خواهــد مانــد. 3۰ 
دربســته  تولیدشــده  پاســتیک های  از  درصــد 
کار می رونــد؛ بنابرایــن بــا جلوگیــری  بنــدی بــه 
مقــدار  بــه  می تــوان  زائــد  بســته بندی های  از 
از  اســتفاده  کاســت.  زباله هــا  حجــم  از  زیــادی 
ک های  بســته بندی های قابل بازگشــت و یا ســا
کردن، از راه های مؤثر  پارچــه ای به هنگام خرید 
کاهــش میــزان واردکــردن زباله هــا بــه  در جهــت 

طبیعت است.

کاغذ   بازیافت 
کاغذ نیاز به قطع 17 اصله   بــرای تهیه هر تن 
کاغذهای  گر هر شخص  درخت است؛ بنابراین ا
کند معادل  باطله اش را در طول یک سال جمع 
گــر همه مــا ایرانیان  1/5 اصلــه درخت اســت و ا
میلیــون   1۰۰ قطــع  از  دهیــم  انجــام  را  کار  ایــن 
کرده ایم.  درخــت در طــول یک ســال جلوگیــری 
بــرای تهیــه مصرف ســاالنه دســتمال کاغذی هر 
خانــواده ایرانــی نیاز بــه قطــع 1/5 اصله درخت 
کاغــذ بازیافت شــده به جای  اســت. اســتفاده از 
کاهــش  موجــب  درختــان،  چــوب  از  آن  تهیــه 
کاهش آلودگی  آلودگی هــوا به میزان 74 درصد، 
کاهش مصرف آب به  آب بــه میــزان 35 درصد و 
میزان 5۸ درصد خواهد شد به همین دلیل 5۰ 
کشــورهای توســعه   کاغذ تولید شــده در  درصــد 

کاغذهای بازیافتی است. یافته از 

    شیرابه
شــیرابه عبارت اســت از مایعی بد بــو به رنگ 
ج  کــه از داخــل مــواد زائد بــه خار قهــوه ای تیــره 
کــرده و حــاوی مــواد محلــول و معلــق  تــراوش 
اســت. مهم تریــن علت ایجــاد شــیرابه، مایعات 
کیســه های زبالــه جمع  کــه در  و رطوبتــی اســت 
انــواع  مثــل  مایعــات  حقیقــت  در  می شــود، 
نوشــیدنی یا آب خورشــت به صورت مســتقیم و 

پوســت و تفاله میوه ها نیز به شکل غیرمستقیم 
شــیرابه ایجــاد می کنند.جداســازی پســماند تــر 
و خشــک، آبگیــری زباله هــای تر با ســبد، تخلیه 
کامــل بطری هــای حاوی نوشــیدنی قبــل از دور 
ریختــن، تخلیــه تفالــه چــای درون ســبد قبل از 
دفع آن، آبگیری زباله در سبدهای ظرف شویی 
مهمترین روش های پیشــگیری از تولید شیرابه 

است.

  کمپوست
و  گیاهــی  بقایــای  از  عبــارت  کمپوســت   
حیوانی، زباله های شــهری و یــا لجن فاضاب 
کــه تحــت شــرایط پوســیدگی قرارگرفته  اســت 
باشــند، به طوری کــه مــواد ســمی آنهــا از بیــن 
رفتــه، مــواد پــودر شــده و فــرم اولیــه خــود را 
کمپوســت  ازدســت داده باشــند. بــرای تهیــه 
می توان از بقایای چوب بری ها، زباله شــهری، 
کنســرو  کارخانه هــای  و  کشــتارگاه ها  بقایــای 

گیاهان پســت  ماهــی لجن فاضاب و اجســاد 
کمپوســت از  غیــر آوندی اســتفاده نمود. تهیه 
زباله های شــهری و لجــن فاضاب راه مفیدی 
برای مصرف مجدد و دفع بهداشتی این مواد 

است.
   معضلی به نام ته سیگار

ســمی  زباله هایــی  درواقــع  ســیگارها  تــه   
هســتند زیرا در ســیگار بیش از 4 هــزار نوع ماده 
فیلتــر  کــه تمامــی آن هــا در  ســمی وجــود دارد 
ســیگار متمرکز می شــوند بنابراین عاوه بر ایجاد 
باعــث  منظــره ای زشــت در شــهرها و طبیعــت 
تولید مواد ســمی و ســرطان زا در محیط زیســت 
شده و سبب مسمومیت حیات وحش و به ویژه 

آلودگی آب ها می شوند. 

   آماری تأسف بار از دورریز غذای ایرانی ها
آمارهــای فائــو )ســازمان بین المللــی غــذا( از 
ضایعــات غــذا در ایــران نشــان می دهــد مــردم 

کشورشان و  ایران معادل 6۰ درصد درآمد نفتی 
کشــور اروپایی مواد غذایی به سطل  به اندازه 1۰ 
زبالــه می ریزند.حجــم ضایعات مــواد غذایی در 
ایران معادل 35 میلیون تن و ارزش 15 میلیارد 
دالر اســت.همچنین بر پایه آمار منتشــر شــده از 
ســوی این ســازمان، ایران از نظــر ضایعات مواد 
غذایــی مقــام اول را به خــود اختصاص می دهد 
کــه بیشــترین میزان  کشــوری اســت  و جزء ســه 
ضایعات مواد غذایی را در جهان دارند. این طور 
گفته می شــود، ساالنه 35 درصد محصوالت  که 
کشــور بــه  صــورت ضایعــات از چرخــه  کشــاورزی 
میــزان دورریــز  ایــن  و   ج می شــود  مصــرف خــار
معــادل غــذای 25 میلیــون نفــر اســت.ضایعات 
کشــور بســیار باالســت و بیش از ۹  کشــاورزی در 
میلیارد مترمکعب آب برای این میزان ضایعات 

که رقمی چشمگیر است. استفاده می شود 

  هزینه ی انتقال هوا!

کنار هم  که  تفکیک در مبدأ، سه تا حلقه دارد 
هستند. یکی از این ها »مدیریت تفکیک زباله در 
گذشته بیش تر روی  که در سال های  مبدأ« است 
کارشده است و دو حلقه ی دیگر یعنی  این بحث 
»تنظیــف در مبــدأ« و »کم حجم  ســازی در مبدأ« 
تقریبــًا فراموش شــده اند.در دنیــا از هر 1۰۰ دالری 
کــه بــرای بازیافــت هزینه می شــود، بیــن 5۰ تا 7۰ 
درصــد آن، صــرف جمــع آوری و انتقــال می شــود 
و بیــن 3۰ تــا 5۰ درصــد بــرای بازیافــت می مانــد. 
وقتــی تعــداد ترددهــا پایین تــر بیاید، بــه بازیافت 
کم حجم سازی  کمک می کند و این مهم  تنها با 
کردن  بطری هــای پلی اتیلــن پاســتیکی و خالــی 

هوا و مایع موجود در آن محقق می شود.

   تغذیه حیوانات از زباله
یکــی از معضــات ناشــی از رهاســازی زباله ها 
در طبیعــت تغذیــه حیوانــات اهلــی و وحشــی از 
آن هــا اســت. این مســئله باعــث بروز مشــکات 
که ازجمله آن هــا انتقال و  بســیاری خواهد شــد 
شــیوع بیماری از حیوانات به انسان است. این 
بیماری ها بیشــتر از طریق حیوانات اهلی اتفاق 
منتقــل می شــوند. همچنیــن تغذیــه حیوانــات 
وحشــی از زباله هــا عــاوه بــر شــیوع بیمــاری در 
غذایــی  عــادات  تغییــر  موجــب  حیات وحــش 
کاهش سازگاری  کوسیستم و  آن ها، اختال در ا
با محیط طبیعی می شود. بنابراین در مدیریت 
زباله های خود به این نکته توجه داشته باشید 
کــه رهاســازی زباله هــا در طبیعــت چــه عواقــب 

جبران ناپذیری را به دنبال دارد.

  شیوه تفکیک زباله در منزل
تــا صحبت از تفکیــک زباله از مبدأ می شــود، 
کار  گمــان می کننــد ایــن  بســیاری از شــهروندان 
کــه نیاز به  یــک فرآینــد ســخت و پیچیده اســت 
مهارت ویژه دارد، اما جداســازی زباله  در منزل، 
که با چند بار انجام  فرآیند بسیار ساده ای است 
دادن آن، بــه یــک عادت مفیــد و روزمره تبدیل 
گفته انــد پیشــگیری بهتر  خواهــد شد.همیشــه 
از درمــان اســت و شــاید همیــن موضــوع درباره 
بازیافــت زباله هــا نیــز صــادق باشــد؛ یعنــی بهتر 
کــه می توانیم زباله  اســت در وهلــه اول تا جایی 
کنیم تــا در مرحله بعــدی، انرژی  کمتــری تولیــد 
کمتری برای تفکیک زباله و بازیافت زباله مصرف 
که  از  کمتــر زباله هایــی  کنیم.می تــوان بــا تولیــد 
کاغذ و نایلون تشکیل شده است، برای  شیشه، 
حفاظــت از محیط زیســت قدم جــدی برداریم، 
که در زندگی های امروزه،  اما واقعیت این اســت 
زباله و زباله  ســازی بخش جداناپذیری از زندگی 
کــه می توان در  کار مفیدی  روزمــره اســت. تنهــا 
کمتر و تفکیک  این رابطه انجام داد، تولید زباله 

زباله ها در منزل است. 
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تولید2میلیاردتنزباله
که می توان در این  کار مفیدی   تنهــا 
کمتر و  رابطــه انجــام داد، تولیــد زبالــه 

تفکیک زباله ها در منزل است

پنجمین دوره شــورای اســامی شــهر ســاری با حضور 9 تن از منتخبین مردم ســاری به 
ترتیب آرای مأخوذه آقایان قاســمی قاسمی، سعید نجاریان ساروی، سید مسعود مدینه، 
کوروش  فرامــرز نقیبــی علمداردهــی، ســید علی آقامیری، اســفندیار عشــوری ســوادکوهی، 
کبر زلیکانــی از روز اول شــهریور ماه 1396 و  یوســفی ســاداتی، علیجــان شمشــیربند و علی ا
کرد و در نخستین  کار خود را آغاز  کشور  همزمان با شوراهای اسامی شهر و روستای سراسر 
کثریت آراء به عنــوان رئیس ســال اول دوره پنجم برگزیده  تصمیم ســید مســعود مدینه بــا ا

شد.
کبــر زلیکانی به عنوان نائب رئیس، قاســم قاســمی و ســید علی آقامیری  در ادامــه علــی ا
کوروش یوســفی  بعنوان اعضای هیأت رئیســه انتخاب و آقایان ســعید نجاریان ســاروی و 
ساداتی نیز از سوی ریاست شورا به ترتیب به سمت خزانه دار و سخنگوی شورای اسامی 

شهر ساری در سال اول منصوب شدند.
کلیدی تریــن تصمیم هایــش، مهدی  شــورای پنجــم شــهر ســاری همچنیــن در یکــی از 
کثریت آراء برای  که از سال 1391 در این ســمت حضور داشت، با ا عبوری شــهردار ســاری را 

کرد. چهار سال دیگر در این جایگاه ابقا 
َاهــم عملکــرد پنجمیــن دوره شــورای اســامی شــهر ســاری از تاریــخ اول شــهریور 1396 

ح زیر است: لغایت 31 فروردین 1397 به شر
تعداد جلسات رسمی شورا: 21 تعداد مصوبات: 137

کمیســیون )بودجه و حقوقی، عمران و  شــورای اســامی شــهر ســاری متشــکل از چهار 
کمیسیون ها در مجموع 64 جلسه  ح و برنامه( می باشد این  فنی، فرهنگی و اجتماعی، طر

و 140 مصوبه داشته است.
ح شــده در جلســات رســمی شــورا بــا حضور مســئوالن اســتانی و  اهــم موضوعــات مطــر

شهرستانی:
خ 6 آبان 96 با حضور  1- بررســی وضعیت ســرویس مدارس در جلســه شماره 6 شورا مور

رئیس پلیس راهور شهرستان، روسای آموزش و پرورش نواحی یک و دو 
2- بررســی مســائل مربوط به حوزه میراث فرهنگی شهر ساری در جلسه شماره 7 شورا 
گردشــگری و صنایع  خ 13 آبــان 96 بــا حضور بزرگ نیــا مدیرکل وقت میــراث فرهنگی،  مــور

دستی استان مازندران
ح سواالت مربوط به مشکات توزیع برق شهر ساری در جلسه شماره 9  3- بررسی و طر
خ 11 آذر 96 با حضور شهابی مدیرعامل برق منطقه ای مازندران و مدیران توزیع  شورا مور

برق مناطق جنوب و شمال ساری
کتــاب جغرافیــا پایــه دهم  گرفتــه در  4- بررســی مســائل مربــوط بــه اشــتباهات صــورت 
خ 28 آذر 96 بــا حضور روســای آمــوزش و پرورش  متوســطه در جلســه شــماره 10 شــورا مــور

نواحی یک و دو 
ح و بررســی ریز پهنه بندی شــهر ســاری در پی وقــوع زمین لرزه های ســریالی در  5- طــر

خ 19 دی 96 با حضور مدیران استانداری کشور در جلسه شماره 12 شورا مور
6- بررسی الیحه پیشنهادی عوارض و بهای خدمات سال 97 شهرداری طی 8 جلسه 

کمیسیون بودجه و حقوقی و 3 جلسه رسمی شورا و تصویب نهایی آن تخصصی در 
7- بررسی الیحه پیشنهادی بودجه سال 97 شهرداری ساری طی 13 جلسه تخصصی 

کلیات بودجه در جلسه رسمی شورا کمیسیون بودجه و حقوقی و تصویب  در 
8- بررســی الیحــه پیشــنهادی متمم بودجه ســال 96 شــهرداری ســاری طی جلســات 

کمیسیون بودجه و حقوقی و تصویب آن در جلسه رسمی شورا تخصصی در 

گزارشی از سال نخست شورای پنجم؛

137 مصوبه در 21 جلسه شورای شهر ساری

دمرییت شهری
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حســن ایــزک جمالــی / بافت شــهرها متاثر 
گذشــته  از شــرایط اجتماعــی، فیزیکی و طبیعی 
و شــرایط اقتصادی و اجتماعــی حاضر به همراه 
تصمیم گیری هــای مدیریتــی موجود می باشــد. 
در زمینــه طبقه بنــدی شــهرها براســاس بافت و 
که به  ساخت شهر نظریات مختلفی وجود دارد 

ح زیر می باشد.  شر
که بــه ترتیب  دوایــر متحدالمرکــز: 5 منطقــه 
کرده انــد و هریــک  را احاطــه  پیرامــون یکدیگــر 
اجتماعــی  و  ســکونتی  فعالیتــی،  گی هــای  ویژ

خاصی دارند.
بــا تحلیــل نظریــه دوایــر  ســاخت قطاعــی: 
گســترش شــهر  که  متحدالمرکــز و بــا ایــن تفاوت 
بــه جای قالب های دایره ای و جانبی به صورت 
کــه از مرکز  قطــاع دایره و در شــکل شــعاعی خود 
شــهر آغــاز شــده در طــول راه هــای اصلــی پیــش 
مــی رود. قیمــت اجــاره خانــه تاثیر به ســزایی در 

قطاع بندی شهر دارد.
ســاخت ســتاره ای شــکل: باتوجه بــه اینکه 
شــهرها از اطــراف و درون خود توســعه می یابند 
کــه ناشــی از تمرکز بیــش از حد  و در حالــت دوم 
می باشــد و با توجه به وجود شــکبه های ارتباط 

بــه شــکل ســتاره ای در جهت محورهــای اصلی 
رشد می یابد.

بــر  کیــد  تا )آمــاری(:  کولوژیــک  ا ســاخت 
کــه متکــی  کولوژیــک شــهرهای بــزرگ  ســاخت ا
بــه پایگاه هــای اجتماعــی ـ اقتصــادی جمعیــت 

گی های اجتماعی مهمترین تاثیر را در  دارد. ویژ
ساخت و شکل شهر دارا هستند.

بــزرگ  شــهرهای  هســته ای:  چنــد  ســاخت 
کــز و هســته های متعــددی هســتند.  دارای مرا
در این نظریه اســتفاده از زمین های شــهر اغلب 
ح  در اطــراف چند هســته مســتقل شــهری مطر
گی های  اســت. ایــن نوع ســاخت شــهری بــا ویژ

کان شهری مطابقت دارد.
)قطاعیـ  دایره ای(: دیدگاه زیست محیطی 
که  در ســاخت شــهر و تاثیــر عامــل بــاد و طوفان 
گیری دوایر یا قطاع های متضاد  منجر به شکل 
کن می گردد و قطاع صنعتی  به لحاظ اقشــار ســا
در مقابــل قســمت هــای مربــوط بــه مناطــق بــا 

کیفیت برتر زیست محیطی قرار می گیرد.
ســاخت عمومی شــهرها: نگرش به شهر در 
کلــی و تقســیم بنــدی آن بــه 4 منطقه  مقیــاس 
که  مجــزای مرکزی، میانی، بیرونی و حاشــیه ای 
تفــاوت خدماتی، ارتباطــی و صنعتی و نیز تقدم 
و تاخر زمانی در شکل گیری نسبت به هم دارند.

شــهرها:  کریــدوری  یــا  خطــی  ســاخت 
ایجــاد بزرگراه هــا، باعــث توســعه شــکل خطی یا 
گســترش و  کریــدوری در مســیر ایــن بزرگراه هــا و 

کریدورهــا می شــود.  کنــاره  کــم فشــرده ای در  ترا
باتوجــه به نفوذ شــبکه های ارتباطــی در نواحی 
اطــراف باعث به هم پیوســتگی شــهرهای حوزه 
مادر شهر به صورت خوشه ای یا خطی در طول 
کریدور ســازمان می یابد و بــه مگاالپولیس  یــک 

)Megalopolis( نزدیک می شود.
شــهر خطی: با وجود غلبه راه آهن در حمل 
و نقــل شــهری و اهمیت دسترســی شــهروندان 
کوتاه ترین زمان ممکن  کار یا خانه در  به محــل 

شکل خطی شهر مناسب تر خواهد بود.
بــاغ شــهر: امتیــازات زندگــی شــهری تــوام با 
زیبایــی و سرخوشــی زندگــی روســتایی، ترکیبی 
شــهرهای  بــرای  جانشــینی  عنــوان  بــه  کامــل 
کمربند ســبز و شــهرهای  موجود عرضه می کند. 
مجموعــه  یــک  کــه  معیــن  فواصــل  در  مشــابه 
متشــکل را شــکل می دهنــد و بــا وســایل نقلیــه 

سریع السیر به هم مرتبط می شوند.
شهر صنعتی: جمعیت مشخص، عملکردهای 
ســاختمان  الگــوی  صنایــع،  گروه بنــدی  خــاص، 
های مســکونی، شــکل معمارانه، توجه به مسائل 
کافی به  اجتماعــی و اصول سوسیالیســتی و توجه 
گی هــای این  تاسیســات و تجهیــزات شــهری از ویژ

شکل از شهرهاست.
بــا توجــه بــه بررســی های بــه عمــل آمــده از 
که  نقش و ساخت فیزیکی شهرها مشخص شد 
شهرهای اســتان عمدتًا دارای ســاختار شعاعی 
و خطی می باشــند و با توجه به وجود پتانســیل 
نقش هــای  دارای  گردشــگری  و  کشــاورزی 
گردشــگری در درجه هــای مختلــف  کشــاورزی و 

شده اند. 
• مرکز استان

شــهر ســاری به عنــوان مرکز اســتان مازندران 
خدماتــی  و  سیاســی  اداری ـ  نقــش  دارای 
کالبدی  ح  می باشــد. نقــش شــهر ســاری در طــر
اصلــی  عملکــرد  عنــوان  بــه  مازنــدران  و  گیــان 
کشــاورزی ســطح  صنعتی ســطح یک، خدمات 
کالبــدی  ح  یــک و تجــاری منطقــه ای و در طــر
ملــی از نظــر ســطح بنــدی بــه عنــوان پایتخــت 
گردیــده اســت.  منطقــه ای ســطح یــک معرفــی 
مرکز شــهر ســاری بافت تاریخی شــهر به حساب 
که مســجد جامع شــهر و بازارهای سنتی  می آید 
و میــدان ســاعت در آن قــرار دارد و بافــت شــهر 
که  گرفتــه اســت، به طــوری  و اطــراف آن شــکل 
کلی شعاعی  ســاخت فیزیکی این شهر در حالت 
و ســتاره ای اســت و در داخل بافــت در بعضی از 
قســمت های بافــت ســاخت و ســازهای جدیــد 
شــهرهای  از  ســاری  دارنــد.  شــطرنجی  حالــت 
تاریخــی اســتان اســت و وجود بافــت تاریخی در 

مرکز شهر موید این مطلب است. 

بافت شناسی شهری های مازندران

سال سوم - شماره 24- یکشنبه ۹ اردیبهشت 13۹7 دوهفته نامه فرهنگی اجتماعی مازندران10

توســــعه بی رویــــه و  افزایــــش جمعیــــت، 
غیراصولی شــــهری، افزایــــش مهاجرت، غل 
رایج مصــــرف شــــهروندان،  الگــــوی  بــــودن 
کاالها  افزایش تبلیغات مختلف اســــتفاده از 
گون از طریق رســــانه های  گونا و محصوالت 
انــــواع  روزافــــزون  تولیــــد  تنــــوع  گروهــــی، 
کاالها به ویژه بسته بندی های  محصوالت و 
آن هــــا و بســــیاری از عوامل دیگر امــــروزه به 
مشــــکات پیچیــــده زندگــــی شــــهری دامن 
زده و یکــــی از بارزترین معضات بهداشــــتی 
درکان  به خصــــوص  را  زیســــت محیطی  و 
که تقریبًا  کرده است. مشکلی  شهرها نمودار 
از حالــــت ناملموس به شــــکل محسوســــی 
چشم اندازی می کند و آن چیزی نیست جز 

روند صعودی تولید مواد زائد جامد.
ایــــن مهــــم می توانــــد پیامدهــــای منفی 
که  زیســــت محیطی به دنبال داشــــته باشد 
اهــــم آن هــــا عبارت انــــد از: راه یابی شــــیرابه 
زبالــــه بــــه رودخانه ها و آب هــــای زیرزمینی؛ 
تصاعــــد بوهای مشــــمئزکننده از مکان های 
دفع و ایجاد مزاحمت برای ســــکونتگاه های 
انسانی؛ پخش و انتشــــار مواد سبك از قبیل 
کاغذ و مقوا و پاستیك به زمین های اطراف 
کشــــاورزان در حوالی  و ایجاد مزاحمت برای 
مکان هــــای دفــــع؛ تغذیه وحــــوش از زباله و 
انتقــــال آلودگــــی به چرخــــه غذایــــی؛ تغذیه 
دام از زبالــــه و انتقــــال آالینده هــــا و عوامــــل 
گوشت به انسان؛  بیماری زا از طریق شــــیر و 
جداســــازی و بازیافــــت مــــواد قابل فروش در 
مکان هــــای دفــــع توســــط افــــراد دوره گرد و 
یا افــــراد غیرمســــئول؛ ایجاد مناظر زشــــت و 
گردشــــگری؛ تخلیه زباله  کاهش جاذبه های 
در حاشــــیه جاده ها، رودخانه ها و در داخل 
گاز  گردشــــگری؛ تصعید  مناطــــق جنگلــــی و 
CO2,CH4 در اثر تخمیــــر بی هوازی و اثرات 

مخرب آن در آلودگی و تخریب الیه ازن.
مدیریــــت و مهندســــی مواد زائــــد جامد 
شهری امروزه یکی از علوم بسیار پیشرفته در 
کشورهای  کشــــورهای جهان اول و برخی از 
درحال توســــعه محســــوب می شــــود و توجه 
به کارگیری دانش فنی روز جهان و اســــتفاده 
از فن آوری هــــای نوین بین المللــــی در اداره 
مدیریت شــــهری یکی از ارکان اصلی تعیین 
اســــتراتژی ها و سیاســــت های بهداشــــتی و 

کشورها هست. زیست محیطی در آن 
مدیریــــت مــــواد زائد شــــهری بــــه عواملی 
جمــــع آوری،  زائــــدات،  تولیــــد  همچــــون 
حمل ونقل آن، دفع و دفــــن زباله و بازیافت 
محــــدوده  دارای  لــــذا  دارد،  بســــتگی  آن، 
ســــازمانی بســــیار وســــیع و متغیری هست و 
سازمان های بخشــــی دیگر مانند شهرداری، 
محیط زیســــت،  رانندگــــی،  و  راهنمایــــی 
ســــازمان ها و تشکل های خصوصی NGOها 
و غیره در این محدوده وجود دارند و مستقًا 
مدیریت می شوند. بنابراین چنین سازمانی 
اجرایــــی  مدیریــــت  روش  بــــا  نمی تــــوان  را 
مدیریــــت نمود و راهی جز مدیریت راهبردی 

یا استراتژیك برای آن وجود ندارد.
به منظــــور جلوگیــــری از پیامدهای منفی 
زیســــت محیطی فوق الذکــــر و همچنین نیل 
به اهدافــــی نظیــــر حفاظت محیط زیســــت 
منطقــــه )آب، خاك و هوا( در جهت توســــعه 
پایدار، ایجاد راه حل مناسب برای بازیافت، 
و  مهندســــی  دفــــن  دفــــع،  اشــــتغال زایی، 
بهداشــــتی زباله و استفاده بهینه از امکانات 
ح  و پتانســــیل های موجــــود، الــــزام تهیه طر

کار شهرها است. جامع در دستور 
بررسی علمی مسئله زباله و برخورد منفی 
از آن  در آن درکشــــورهای درحال توســــعه و 
جمله در ایران به علت عدم تطور فرهنگی که 
این مسئله را جدی تلقی نمی نماید، نه تنها 
که  امری اســــت مشــــکل، بلکه در شــــرایطی 
کشورها با انبوهی از مسائل اقتصادی،  این 
گیرند تا حدی  گریبان  سیاســــی و اجتماعی 
دســــت نیافتنی به نظر می رسد. درعین حال 
کیزه  عاقه عمومی برای داشــــتن محیطی پا
و مناسب از یکسو و اقتصادی بودن مسئله 
دفع زباله از سوی دیگر، مؤسسات ذیصاح 
را ملــــزم بــــه چاره جویــــی در ایــــن خصوص 
نموده است؛ اقدامات بهداشتی جهت دفع 
زباله در شــــهرهای بزرگ غالبًا مستلزم صرف 
هزینــــه هنگفت می شــــود. افزایش جمعیت 
کًا افزایش سرانه ها در همه موارد  شــــهرها و 
بــــا افزایش مصرف و درنهایت پســــماندهای 
ناشــــی از آن در ارتبــــاط اســــت. تحــــول در 
خدمات ارائه شــــده در رابطه با جمع آوری و 
گام در دوره جدیدی نهاده  دفع مواد زائــــد، 
است و با رشد شــــهر، ایستگاه های مختلف 
جمــــع آوری در ســــطوح محــــات و نواحی، 
کندگــــی و توزیــــع نویــــن فضایی- نوعــــی پرا
مکانــــی را ازلحــــاظ ارائه ســــرویس خدمات 
شــــهری به نمایش می گذارد. از ســــوی دیگر 
توجــــه بــــه نــــکات اقتصــــادی و اجتماعی و 
ســــطح رفاه در محات مختلف می تواند در 

گیرد. ارتباط مستقیم با تولید زباله قرار 

مدیریت مواد زائد جامد شهری:
گفتنی اســــت با توجه به وابستگی بحث 
کاربری های شــــهری قبــــل از انجام  زبالــــه با 
هرگونــــه اعمــــال مدیریتــــی، بایــــد وضعیت 
کاربری های مؤثر شــــهری در تولید  عملیاتی 
زبالــــه مطالعه و روشــــن شــــود؛ زیــــرا میزان 
کاربری در تولیــــد زباله و در  حجم و بعــــد هر 
تخصیص خدمات و تجهیزات به عنوان یک 

شاخص محسوب می شود.
امحــــاء  بــــرای  مختلفــــی  روش هــــای 
پسماندهای شــــهری وجود دارد درحالی که 
در بسیاری از مناطق دفن در زمین به عنوان 
گزینه  گزینه و در اغلب موارد تنهاترین  اولین 
که نه تنها باعث امحاء مناسب  ح است  مطر
پســــماند نمی گــــردد، بلکه با بروز مشــــکات 
زیســــت محیطی همراه هست. مواد  فراوان 
زائــــد آلــــی موجــــود در زباله هــــای شــــهری و 
فاضاب خانگی از دســــته زیســــت توده های 
که می توانند به عنوان یك  نوین می باشــــند 
ماده اولیه در تولید انرژی مورداستفاده قرار 
کیفیت زباله های  گیرند. بســــته به ترکیب و 
شهری، روش های مختلفی برای استحصال 

انرژی از این مواد زائد آلی بکار می رود.

مدیریت پسماند و تبعات ناشی از آن:
اصول بهداشت و بهسازی محیط، در هر 
که زباله هــــا در حداقل  شــــهر ایجاب می کند 
زمــــان از منــــازل و محیــــط زندگــــی انســــان 
گردند.  ع وقــــت دفــــع  دور شــــده و در اســــر
ایــــن ایده )دفــــع بهداشــــتی زباله  پیدایش 
در محیط زیســــت( در قرن نوزدهم میادی 
به مشــــابه یــــك دســــتورالعمل بهداشــــتی، 
شهروندان را به رعایت آن ملزوم می ساخت. 
اهمیــــت دفــــع بهداشــــتی زباله هــــا زمانی بر 
که خطرات ناشی  همه روشــــن خواهد شــــد 
از آن هــــا به خوبــــی شــــناخته شــــود. زباله ها 
نه فقط باعث تولید بیماری، تعّفن و زشــــتی 
مناظــــر می گردند، بلکه می توانند به وســــیله 
کردن خاك، آب وهوا خسارات فراوانی  آلوده 
کــــه ترکیبات  را ببــــار آورند. بــــه همان اندازه 
زباله مختلف اســــت، خطرات ناشی از مواد 
تشــــکیل دهنده آن ها نیز می توانند متفاوت 

باشند.
یکــــی از معضات اساســــی شــــهرداری ها 
در سراســــر دنیا، نحــــوه امحا زبالــــه تولیدی 
اســــت. در ارتباط با زباله شــــهرهای شمالی 
به علت وجود پارامترهایــــی چون موقعیت 
جمعیــــت،  کــــم  ترا جغرافیایــــی،  خــــاص 
وضعیت آب وهوایی و بــــارش نزوالت جوی 
زیاد، باال بودن ســــطح آب هــــای زیرزمینی، 
ک منطقــــه، عــــدم وجود  حاصلخیــــزی خــــا
زمین های بااســــتفاده جهــــت ایجاد محل 
دفن بهداشــــتی زباله و نیز از طرفی به دلیل 
نامناســــب بودن وضــــع فعلی دفــــع زائدات 
امــــری  زبالــــه  از  ناشــــی  جامــــد، معضــــات 
اجتناب ناپذیر است و نیاز به کارگیری روندی 
کاهش حجم زباله و امحاء  تســــریع کننده در 

آن را به دنبال خواهد داشت.
در شــــهرهای شــــمالی ایــــران بــــه دلیــــل 
جمعیت نســــبتًا زیاد منطقــــه و ورود حجم 
گردشــــگر در ایام مختلف ســــال،  باالیــــی از 
کــــه این  حجــــم زبالــــه تولیــــدی باال بــــوده 
امــــر نیازمنــــد مدیریــــت زبالــــه بــــا حداقــــل 
کمترین مشــــکات  زمیــــن اشغال شــــده و با 

زیست محیطی هست.
کــــه بخــــش فراوانــــی از مــــواد  از آنجائــــی 
زائد شــــهری را مواد آلی تشــــکیل می دهد و 
کمپوست از فضوالت شهری  همچنین تهیه 
در مقایســــه با ســــایر روش های دفــــع زباله، 
کمپوست یکی  ارزان تر است، همیشه تولید 
گزینه هــــای اجرایی در مدیریت پســــماند  از 
خواهد بود. به طوری که در حوالی شهرها با 
کود  سرمایه گذاری نســــبتًا محدود می توان 
مناســــبی جهت توســــعه فضای سبز شهری 
و یــــا به منظور فروش تهیه نمــــود؛ اما این در 
گنجایش نسبتًا زیاد  که به علت  حالی است 
کمپوست و نیز محدودیت  تأسیســــات تهیه 
حجم تولیــــد و الزام به رعایــــت زمان تبدیل 
کمپوســــت، عــــدم وجود  مواد آلــــی زباله به 
شرایط اقلیمی مناسب در شهرهای شمالی 
کلیه  با حجــــم باالی تولید زبالــــه، نمی توان 
کمپوست تبدیل  کود  زباله های شهری را به 
کرد، بلکه اســــتفاده از روش هــــای دیگر دفع 
زباله نظیر دفن بهداشــــتی زباله و سوزاندن 
زباله یك مســــئله اجتناب ناپذیر است. تهیه 
کــــود از زبالــــه تنها به منظــــور بازیافــــت مواد 
آلــــی دارای ارزش اســــت و درآمد آن از طریق 
کمپوست به وجود می آید و از طرفی  فروش 
کمپوست از زباله مخلوط در  توسعه صنایع 
عــــدم رعایت جنبه های بهداشــــتی  صورت 
دارای  اقتصــــادی  و  زیســــت محیطی  و 
بهداشــــتی  و  زیســــت محیطی  پیامدهــــای 
که ســــامت جامعه و  متعــــددی خواهد بود 

محیط زیست را مورد تهدید قرار می دهد.
ادامه دارد...

مهندس مجید غامپورنگاه کارشنایس

جستاری در احداث نیروگاه های زباله سوز شهری

بــا توجــه بــه بررســی های بــه عمــل 
فیزیکــی  ســاخت  و  نقــش  از  آمــده 
کــه شــهرهای  شــهرها مشــخص شــد 
 دارای ســاختار شعاعی 

ً
اســتان عمدتا

و خطی می باشند و با توجه به وجود 
گردشگری دارای  کشاورزی و  پتانسیل 
گردشــگری در  کشــاورزی و  نقش هــای 

درجه های مختلف شده اند

در  خبرنــگاران  و  شــهروندان  جایــگاه 
جلســات شــورای اســامی شــهرها از جملــه 
کــه شــوراها می تواننــد از آن بــه  نکاتــی اســت 

کنند. عنوان یک تریبون استفاده 
چالشــی  شــوراها  دوره ی  هــر  تشــکیل  بــا 
کــه میــان خبرنــگاران و اعضــای شــورا ایجــاد 
و  خبرنــگاران  آیــا  کــه  اســت  ایــن  می شــود 
اصحــاب رســانه می توانند در جلســات شــورا 
حضور یابند؟ در پاسخ به این پرسش هر یک 
گرفته و  از شــوراها رأســًا خود تصمیم خاصــی 
شــاهد تصمیمــی یکپارچه برای این مســئله 

کشور نیستیم. در سطح 
کانشــهرها  کــه برخــی از شــورای  درحالــی 

کــه جلســات علنــی  در پــی آن هســتند 
و  تکنولوژی هــا  از  اســتفاده  بــا  خــودرا 
ابزارهــای نوین به شــکل زنده و آناین 

پخــش نمایند اما در برخی از شــهرها 
محدودیــت  اعمــال  شــاهد 
و  شــهروندان  حضــور  بــرای 

اصحــاب رســانه هســتیم؛ حــال آنکــه طبــق 
ماده 15قانون تشکیات، وظایف و انتخابات 
کشــور جلســات شــوراها  اســامي  شــوراهاي 
اصلــي  اعضــاي  دوســوم  حضــور  بــا  و  علنــي 
کثریــت  رســمیت مــي یابــد و تصمیمــات بــا ا
مطلــق آراي حاضرین معتبر اســت و تشــکیل 
جلســات غیرعلني منوط به تصویب دوســوم 

اعضاي حاضر در جلسه مي باشد.
کــه چــرا بایــد   نکتــه قابــل توجــه آن اســت 
اعضــای شــورای یــک شــهر از ورود خبرنــگار، 
بــه  رســانه ای  اصحــاب  دیگــر  و  شــهروندان 

کنند؟  صحن علنی جلسات جلوگیری 
امــروزه بــا اســتفاده از ابزارهــای ارتباطــی و 
فضای مجازی اخبار به سهولت به دست 
همه ی اقشــار جامعه می رسد و براساس 
کــه درحــال  قانــون نیــز صحــن شــورایی 
برگزاری جلســه علنی می باشد باید دارای 
جایگاه مشــخص بــرای اهالی رســانه 

باشد اما چنین نیست!

برخوردهــای  هــا ،  کــردن  گلچیــن  برخــی 
کــه  هســتند  دالیلــی  از  انتخابــی  و  گزینشــی 
می توانــد بــر روی حفظ اصالت خبــر تأثیرگذار 
از  بعــد  یــک  تنهــا  شــرایط  ایــن  در  باشــد. 
داده  پوشــش  شــهر  آن  شــورای  منتخبیــن 
کــه ســبب ایجــاد شــکاف میــان  خواهــد شــد 
گرچــه  ا شــد.  خواهــد  مســئولین  و  مــردم 
که برای دور  اعضای شــورا اســتدالل می کنند 
شــدن از حواشــی های خبری اقــدام به ایجاد 
محدودیت برای خبرنگاران می کنند اما طبق 
مــاده4 فصبــل ســوم قانــون مطبوعــت؛ هیچ 
مقــام دولتــی و غیردولتــی، حــق نــدارد بــرای 
چاپ مطلب یا مقاله ای درصدد اعمال فشــار 
کنترل  بــر مطبوعــات برآیــد و یا بــه سانســور و 
کنــد. از این منظــر با توجه  نشــریات مبــادرت 
بــه حقــوق شــهروندان در دسترســی آزاد بــه 
اطاعــات به عنوان یکی از حقوق شــهروندی 
و وجــود ابزارهای اطاع رســانی انتظار می رود 
به جــای ایجــاد محدودیــت در اطاع رســانی 
مصوبــات شــورا بــرای پخش آنایــن و زنده ی 

جلسات شورا اقدام نمایند.

یادداشتعلی نوریجایگاه خبرنگاران در جلسات علنی شورا

رگدشگری

ی
فار

ا غ
رض

مد
مح



11 سال سوم - شماره 24- یکشنبه ۹ اردیبهشت 13۹7 دوهفته نامه فرهنگی اجتماعی مازندران

گردشــگری مازندران  ســرانجام تغییرات مدیریتی در ســازمان 
صورت پذیرفت و با حکم معاون رییس جمهور و رییس سازمان 
گردشــگری؛ سیف اهلل فرزانه به  میراث فرهنگی،صنایع دســتی و 

سمت مدیرکل این سازمان در استان مازندران منصوب شد.
سیف اهلل فرزانه متولد دهم آبان ماه 41 دارای مدرك تحصیلی 
کارشناسی ارشد در رشته مدیریت تحول اداری می باشد. وی با 
گردشــگری  کار اجرایی در حوزه میراث فرهنگی،  ۸ ســال ســابقه 
و صنایــع دســتی از بــا تجربه تریــن مدیــران این حوزه محســوب 
آغازیــن  و در ســال  فروردیــن ۹3  از  فرزانــه  می شــود. ســیف اهلل 
دولــت تدبیــر و امیــد به ســمت فرمانــدار شهرســتان محمودآباد 
کاندیداتوری برادرش  منصــوب شــد. این مدیر اعتدالی به علــت 
در انتخابات مجلس از ســمت فرمانداری این شهرستان استعفا 
داد تــا هیــچ شــائبه ای به وجود نیایــد. وی با احتســاب خدمت 
در فرمانــداری و ادارات شهرســتان و اســتان، مجموعــا 2۹ ســال 

که از مهم ترین آنها می توان به: سابقه مدیریتی و اجرایی دارد 
ریاســت اداره تربیــت بدنــی محمودآبــاد از ســال 67 تــا 73 ، 
 7۸ تــا   74 ســال  از  اول  دوره  محمودآبــاد؛  شــهرداری  دوره  دو 
فــروش،  و  بازاریابــی  ، مدیــرکل  تــا ۸6  از ســال ۸2  و دوره دوم 
کشــور و  کمیســیون معامــات ســازمان امــوال تملیکــی  رئیــس 
مدیــر تربیت بدنــی جنــوب غرب تهران از ســال 7۸ تا ۸2 اســتان 

مازنــدران در ســال های ۸6 تــا ۹۰، اولیــن معــاون 
میــراث  ســازمان  ح هــای  طر و  ســرمایه گذاری 

و  کشــور  گردشــگری  و  دســتی  صنایــع  فرهنگــی، 
گردشــگری  مدیــرکل میــراث فرهنگی، صنایع دســتی و 

استان مازندران در سال های ۹۰ تا ۹2 به مدت دو سال و 
کرد. فرمانداری شهرستان محمودآباد در فروردین ۹3 اشاره 

 از دیگــر نــکات حائــز اهمیــت فعالیــت ایــن مدیــر اعتدالگــرا 
که از  در ســتاد دکتــر حســن روحانی می باشــد. ســیف اهلل فرزانــه 
محبوب ترین چهره های سیاســی و اجتماعی شهرســتان اســت 
کاندیدای شــورای شهر شهرستان محمودآباد  که خود  در حالی 
ســتاد  بــرای  انتخابــات  دوران  در  فراوانــی  فعالیت هــای  بــود، 

انتخاباتی دکتر حسن روحانی انجام داد.
همچنیــن بــا اعــام نتایــج انتخابــات شــورا ســیف اهلل فرزانــه با 
کثریت آرا به عنوان نفر اول شورای شهر محمودآباد انتخاب شد.  ا
براســاس اطاعــات و آمار دریافتی از شــورای نگهبــان وی نفر اول 

کشور به نسبت درصد جمعیت رای دهنده می باشد. در سطح 
در نهایــت فرزانــه بــا حکــم معــاون رییــس جمهــور و رییــس 
گردشگری؛ سیف اهلل  ســازمان میراث فرهنگی،صنایع دســتی و 
فرزانــه بــه ســمت مدیــرکل ایــن ســازمان در اســتان مازنــدران 

منصوب شد.

گردشگری مازندران فرزانه شد

کلی مورفولوژی شــهری، مطالعه  حمیدرضا معیری / به  طور 
که در  ح حوزه های شــهری اســت  نظام یافته از فرم، شــکل و طر
کارکرد شهر نیز افزوده می شود.   بعضی موارد به این تعریف رشد و 
مطالعــه مورفولوژی شــهری در توســعه قلمروهــای جغرافیای 
شــهری بســیار مؤثــر اســت و اســاس مهــم مورفولــوژی شــهری را 
کم  کــه ترا کاربــری زمیــن تشــکیل می دهــد. بدین ســان  کیفیــت 
گســترده شــهر،  کندگی آنها در ســطح  واحدهای مســکونی، یا پرا
کوچه ها، پارک ها،  کز خرید، خیابانهــا،  منطقه صنعتی شــهر، مرا
شــهری،  بایــر  زمین هــای  دولتــی،  ســاختمان های  دریاچه هــا، 
فرودگاه هــا،  مســافربری،  ترمینال هــای  شــهری،  آهــن  خطــوط 
گورســتان ها و ورزشــگاه ها از عوامل مهم در  پادگان ها، مســاجد، 
مورفولوژی شــهری اســت. مورفولوژی شــهرها در نواحی مختلف 
دنیــا زاییــده محیــط جغرافیایــی، شــرایط فرهنگــی و تکنولــوژی 
کشورهاســت. در واقــع مورفولــوژی شــهری از عوامــل طبیعــی و 

فرهنگی توأم شکل می گیرد.
تأثیــر  کارکــرد شــهرها در مورفولــوژی شــهری،  کلــی  بــه طــور 
کارکردهای شــهری،  کــه هرکدام از  کننــده ای دارد تا آنجا  تعییــن 

مورفولوژی و چشم انداز خاصی می آفریند. 
کنار رودها به وجود  که در  به عنوان مثال در مورفولوژی شهرهایی 
کننده  آمــده اســت، مســیر رودها بیــش از دیگر عوامــل، نقش تعییــن 
کنار مســیر رود، شــهر شکل می گیرد. شــاخه های فرعی رود،  دارد. در 
کوی های شــهر را درمسیرهای معینی قرار داده، و پل های  محله ها و 

متعدد رود، شکل دیگری از مورفولوژی شهری را نشان می دهد.
کارخانه های متعدد نســاجی  که دارای  بــرای مثال شــهرهای 
کارخانه های ریســندگی، انبارهــای مخصوص  اســت، معمواًل بــا 
کارگــری، مورفولوژی شــهری را خاص خود  بــه خــود و خانه هــای 
را دارنــد. لــذا تعطیلی ایــن صنایع عاوه بر ایجــاد معضل بیکاری 
که طی سالیانی پدید آمده است را متغییر  مورفولوژی آن شــهر را 

که قائمشهر نمونه بارزی از این مورد است. می نماید 
گلدســته ها، مأذنه هــا،  همچنیــن در شــهرهای زیارتگاهــی بــا 
مســجد، و مدارس مذهبی مورفولوژی خاصی به وجود می آورد. 
کارکردهــای سیاســی-  کــه  مورفولــوژی پایتخت هــا و شــهرهایی 
اداری دارنــد بــا ســاختمان های بــزرگ اداری، پارلمــان، هتلهای 

بــزرگ، خیابان هــا و بزرگراه های وســیع شــکل می گیــرد. بر عکس 
کمپ ها، پاژها، مکانهای  در شهرهای توریســتی، انواع هتل ها، 
تفریحی و استراحتگاهی، و طبیعت زیبای محیط به مورفولوژی 

شهری، حالتی جدا از دیگر شهرها می بخشد. 
جغرافیــای طبیعــی شــهرها و نواحــی شــهری نیــز مورفولــوژی 
گونه ای تحت تأثیر اوضاع طبیعی خود قرار می دهد.  شهری را به 
کوهســتانی  و شــهرهای مختلفی را از جمله شــهرهای ســاحلی، 
کــه هرکدام از این  کوهپایــه ای، رودخانــه ای، به وجود می آورد  و 
که  شهرها پتانســل های توسعه ای خاص خود را دارند همچنان 
کوهستان ها  کنار  شهرهای واقع در دشت ها و شهرهای واقع در 

کدام مورفولوژی خاص خود را دارد. هر 
لــذا مهمتریــن عامل تاثیرگذار در مورفولوژی شــهر زیرســاخت 
که بــه رغم رشــد اقتصادی  مکانی و نشســتگاه شــهر اســت. چــرا 
و تکنیکــی، هنــوز جایــگاه عوامــل طبیعــی را در ســاخت، بافــت 
گرفت و هــر عارضه  کــم  و شــکل پذیری شــهرها نمی توان دســت 
جغرافیایــی طبیعی مکانی، اعم از رود، جنگل، آب و... می تواند 
کثریت  گذار باشد لذا از این حیث ا در ساختار مورفولوژی شهر اثر 
شهرهای استان متأثر از محیط پیرامونی خود بوده و مورفولوژی 
گردشــگری و توریســم میل نموده است و نشستگاه   آن به ســوی 

گرفته است. کنار رودها قرار  شهرهای استان نیز معموال در 
که به مقتضای توپوگرافی محل  نشســتگاه شــهر مکانی اســت 
به اشــغال انســانها درآمده و نطفه شــهر در آنجا تکوین و توســعه 
یافته است. به عبارتی دیگر انتخاب مکان و ارزیابی آن در رابطه 

بــا عــوارض جغرافیایــی محلــی و محــدود امــکان پذیــر اســت نــه 
در وســعت و مقیــاس ناحیــه ای. عاوه بــر آن در انتخــاب مکان، 
که اهمیت  خواسته ها و عملکرد انسان نقش اساسی دارد. آنچه 
گاهانه  که مکان چه تصادفی انتخاب شود و چه آ دارد این است 

کنونی و آینده شهر است.  کننده شرایط  بیان 
از ایــن منظــر اســتان مازنــدران یکــی از اســتان های متنوع در 
کلیه برنامه های توســعه ای  حــوزه مورفولوژی شــهری اســت. لذا 
گاهــی از مورفولوژی آن شــهر  در شــهرها می بایســت مبتنــی و بــا آ
بــوده و در تضــاد بــا آن نباشــد تــا مورفولــوژی طبیعــی شــهرها بــا 
برنامه های توســعه ای هم افزایی نموده و ســبب توســعه پایدار، 
گاهی از مورفولوژی شــهرهای  که برای آ گــردد.  بومی و متناســب 

استان به هریک اشاراتی می شود:
کنار دریا )شــهرهای ســاحلی( شــهرهای  1- شــهرهای واقع در 
ح آباد، رامسر، سادات شهر،  کنار به تعداد 17 شهر شامل: فر دریا
کارآبــاد، چالوس،  تنکابــن، نشــتارود، عباس آبــاد، سلمانشــهر، 
نوشــهر، رویان، نور، ایزدشــهر، محمودآباد، سرخرود، فریدونکنار 

و بابلسر. 
کنــار رودخانــه: غالــب شــهرهای واقــع  2- شــهرهای واقــع در 
کنــار رودخانه نیز واقع  کنار دریا  کنــار دریــا عاوه بر اســتقرار در  در 

شده اند.
کنار راه  کنار راه آهن - شهرهای واقع در  3- شهرهای واقع در 
آهن شــامل شهرهای پل ســفید، زیراب، قائمشــهر، ساری، نکا، 

گلوگاه می باشد. کا، بهشهر،  رستم 
4- شــهرهای واقــع در پهنه هــای مختلــف طبیعــی )براســاس 

ناهمواری ها(
شــهرهای  شــامل  جلگــه ای؛  پهنــه  در  واقــع  - شــهرهای 
کله بســت، بهنمیر، امیرکا، بابل،  چمســتان، دابودشــت، آمل، 
کا،  کیــا گلــوگاه، قائمشــهر،  زرگــر محلــه، خوشــرودپی، مرزیــکا، 

کوهی خیل، ساری، سورک، بهشهر، خلیل شهر جویبار، 
شــهرهای  شــامل  کوهســتانی؛  پهنــه  در  واقــع  - شــهرهای 
گزنــگ، رینــه، شــیرگاه، زیــراب، پــل ســفید،  کاردشــت، بلــده، 

کیاسر و فریم آالشت، 
گزنگ می باشد. - و شهرهای واقع در دره؛ شامل مرزن آباد و 

ضرورت اطالع مدیران شهری از مورفولوژی شهرهای مازندران

مطالعه مورفولوژی شــهری در توســعه قلمروهای 
جغرافیــای شــهری بســیار مؤثر اســت و اســاس مهم 
کاربــری زمین تشــکیل  کیفیــت  مورفولــوژی شــهری را 

می دهد

کشور به عنوان یک  استاندار مازندران با بیان اینکه شمال 
کارگروه  کشــور محســوب می شود از تشــکیل  ذخیره برای همه 
مشــترک اقتصــادی و اجتماعی بین اســتان های ســاحلی خزر 
خبــر داد.محمــد اســامی در حاشــیه نشســت بــا اســتانداران 
اســتان های ســاحلی و شــمالی در بابلســر با بیان اینکه درباره 
مســائل و مشــکات مشــترک به ویژه پســماند هماهنگی های 
که ســبب آالیندگی و به  الزم بــه عمــل آوردیــم، افزود: مــواردی 
دریــا واریز می شــود از موضوعــات بحث بوده اســت.وی افزود: 
بحــث مســائل زیرســاخت های ســه اســتان شــمالی و تقویــت 
ح های زیرســاختی باید  آن موجــب توســعه می شــود و ایــن طر
صــورت مشــترک اجــرا شــود و همچنیــن مســائل اجتماعــی، 
فرهنگــی و همــکاری دانشــگاه های اســتان های ســاحلی باید 

یکپارچه و تقویت شود.

کاال وضعیــت اقتصادی  گفت: قاچــاق  رئیــس قــوه قضاییه 
را به هم ریخته اســت؛ دســتگاه قضایی برای مبارزه با آن باید 
کند.آیــت اهلل آملي الریجاني  بیشــتر از ظرفیت هایش اســتفاده 
دادگســتری  کل  روســای  سراســری  همایــش  پانزدهمیــن  در 
کــرد: امــروز  ح  کشــور در ســاری مطــر و دادســتان های سراســر 
که تمام دشــمنان و ســلطه جهانی در مقام  ماحظــه می کنید 
کــه قــوه قضاییــه را از انجــام وظایفــش بازدارند.  ایــن هســتند 
کــرد: بایــد بــر حرف حــق خــود بایســتیم و اینگونه  وی تصریــح 
گاهی  گفته آیت اهلل آملی الریجانی  که اراده ها بلغزد.به  نباشــد 
جهــاد در همیــن جاســت و همیشــه در صحنــه مرزها نیســت.
گفــت: قاچــاق  رییــس دســتگاه قضــا خطــاب بــه دادســتان ها 
کشــور را به هم ریخته اســت و دستگاه  کاال وضعیت اقتصادی 
کاال می توانــد بیــش از ایــن از  قضایــی بــرای مبــارزه بــا قاچــاق 
کار برعهده دستگاه  گرچه عمده  کند،  ظرفیت هایش استفاده 

اجرایی و نیروی انتظامی است.

 محمد عباســی در اولین جلســه شــورای اداری شهرســتان 
گفــت: در  ســاری اولویــت دولــت را تولیــد و اشــتغال دانســت و 
گذشــته 2۰۰ میلیــون تومــان تســهیات قرض الحســنه  ســال 
بــرای ایجــاد فعالیت هــای اقتصــادی بــه متقاضیــان پرداخته 
شــده اســت.معاون امــور عمرانــی فرمانــداری ســاری بــا بیــان 
بــدون ســپرده گذاری  کیــد دولــت بانک هــا  اینکــه براســاس تا
کننــد، افــزود: در  بــه واحدهــای تولیــدی تســهیات پرداخــت 
کم بهره به متقاضیان پرداخت  گذشــته تســهیات  ســال های 
شــده اســت ولــی بخــش قابــل توجهــی از آن بــه انحــراف رفته 
اســت و در پرداخت تســهیات باید اهلیت متقاضیان بررســی 
کنند. و دســتگاه های نظارتــی نیــز واحد های تولیــدی را رصد 
گفت: در ســال  کرد و  عباســی به خشکســالی در اســتان اشــاره 
که  کمبود ذخیره آب داشــتیم  گذشــته 3۰ میلیــون متر مکعب 
کــه باید با  در ســال جــاری بــه 5۰ میلیــون متــر مکعب رســیده 

کرد. کاهش ذخایر آبی جلوگیری  مدیریت درست از 

گفــت: در مجلــس قانونــی تصویــب شــد  نصــراهلل دریابیگــی 
کارگری  کــه از نظــر ما ضدکارگــری و به واســطه آن امروز جامعــه 
کارگر، نصرالــه دریابیگی در  عــزادار اســت.در اولیــن روز از هفتــه 
کارگری مازنــدران با نماینــده مردم در  طــی  ماقــات مســئوالن 
کــرد: براســاس تبصره 7 بنــد  مجلــس خبــرگان رهبــری،  اظهــار 
3 قانــون تصویــب شــده در مجلــس، اعمــال ســازمان تأمیــن 
کارگران  اجتماعی را ســیاه خواهد شــد.وی با اشاره به مصائب 
کار مشــکات  کــرد: قراردادهــای موقــت  ســاختمانی، تصریــح 

کارگران به وجود آورده است. زیادی را برای همه 

اجرایــی  دســتگاه های  کار  کــم  مدیــران  بــه  نــور  فرمانــدار 
کــه در برنامه ریــزی و  گفــت: بــا مدیــران دولتــی  هشــدار داد و 
کنند، برخورد خواهد شــد.علی شــادمان  ح ها تعلل  اجرای طر
در جلســه شــورای اداری شهرســتان افــزود: هیــچ توجیهــی از 
کــه برنامه هایشــان را به فرمانداری اعــام نکنند و در  مدیرانــی 
کننــد، پذیرفته نیســت و توبیخ خواهند  ح هــا تعلل  اجــرای طر
شــد.وی ادامه داد: مدیران باید با توجه به محدودیت زمان ، 
کنند و این حق  هرچــه زودتــر پروژه هــای عمرانی خود را اعــام 
که زمان بنــدی پروژه هــا را از آغاز تا پایــان بدانند. مــردم اســت 
کــه در جذب  گفــت: از مدیــری نیــز پذیرفتــه نیســت  شــادمان 
کــرده و موجــب برگشــت اعتبار  کوتاهــی  اعتبــار دســتگاه خــود 
شــود.فرماندار نور با اشــاره به ظرفیت های مختلف شهرستان 
گردشــگری، منابــع و معــادن، افــزود: بایــد بــا رعایــت  از جملــه 
از ظرفیت هــای  بهره گیــری  و  کاربــری  تغییــر  قانــون در حــوزه 
کشاورزی  قانونی در جهت رونق اقتصادی شهرستان همچون 

گام برداشت. و بهره برداری از معادن با جدیت 

اســتان  اصاحــات  جبهــه  هماهنگــی  شــورای  جلســه  در   
مازندران ریاســت دوره ای شورای هماهنگی جبهه اصاحات 
کارگزاران سازندگی منتقل شد. کارگر به حزب  مازندران از خانه 
گفتنی اســت شورای هماهنگی جبهه اصاحات متشکل از 
احزاب و تشــکلهای سیاســی اصاح طلب می باشــد   هریک از 
احــزاب و تشــکل ها به مدت ســه مــاه ریاســت دوره ای آن را بر 
که در دوره جدید اسفندیار عشوری عضو  گرفت  عهده خواهند 
کارگزاران ســازندگی ایران و عضو شــورای  شــورای مرکزی حزب 

اسامی شهر ساری به این مسئولیت رسید.
شایان ذکر است دبیری شورای هماهنگی جبهه اصاحات 
که از طریق برگزاری انتخابات و  تنها عضو هیئت رییســه اســت 

به مدت یکسال انتخاب می گردد.

کرد: استاندار مازندران اعام 
کارگروه  تشکیل 

مشترک بین 
استان های خزری 

رئیس قوه قضائیه
کرد ح   در ساری مطر

قاچاق، وضع 
اقتصادي را به هم 

ریخته است 

عباسی، معاون عمرانی 
فرمانداری ساری، عنوان 

کرد: 
50 میلیون 

کمبود آب  مترمکعب 
در ساری

دبیر اجرایی
کارگر مازندران:  خانه 

کارگر  جامعه 
داغدار تصویب 

قانون ضدکارگری 
است

هشــدار فرمانــدار نور 
کار کم  به مدیران 

عشوری
 رییس دوره ای

 شورای هماهنگی 
جبهه اصالحات 

مازندران شد

اخبار کوتاه

رگدشگری
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تپش یک ساله شد
گذشته جشن بزرگ تپش به مناسبت والدت امیرالمومنین علی)ع( با حضور صالحی امیری وزیر ارشاد  فروردین سال 

وقت و نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهور در استادیوم شهید متقی مرکز مازندران برگزار شد.
ح واژه تپش در اوایل ســال  کــه رونمایــی از تپــش تنهــا ســه ماه مانــده به انتخابات شــورای پنجــم بود، طــر از آنجایــی 
کی را به  گرفت تا در نهایت مهدی عبوری در جنش تپش آب پا گذشــته دســتاویزی برای منقدین جریان عمل گرایی قرار 
کشــور و شــهر به فکر فرو برده  گفت: »این عنوان خیلی ها را در  کرد و  روی دســت منتقدین ریخت او به واژه تپش اشــاره 
که تپش چیســت منفی بافان فکرهای عجیب و غریبی به ســر دارند مردم بدانید و ســینه به ســینه انتقال دهید  اســت 

گروهی در انتخابات شورای شهر حمایت نمی کند.« مهدی عبوری از احدی، جریانی و یا 
گفت: »تپش یعنی تفکیک پسماند شهر« عبوری در آن مراسم 

که الگو برای سایر شهرهای استان شد، تفکیک زباله از مبدا و ایجاد  از آن زمان ساری اقدام به اجرای پروژه ای نمود 
کاهش تولید زباله و هزینه های حمل از یک سو و فروش و تبدیل زباله های محتلف به محصولی با ارزش  درآمد پایدار با 

گیرد. افزود سبب شد تپش حتی عاوه بر شهرداری ها مورد حمایت مدیریت ارشد استان قرار 

بلوار امام رضا – بوستان قایم)عج(

خیابان فرهنگ – خیابان سعدی – بوستان آزادگان

خیابان سلمان فارسی – فضای سبز صابونچی

خیابان معلم – میدان معلم

بلوار خزر – کوچه نور)روبه روی طوبی( – بوستان نور

بلوارامام رضا)ع( – روبه روی پلیس راه سابق – جنب کوچه گلسار

خیابان قارن – پارکینگ روشن

خیابان معلم – نبش کوچه امام هادی 

ح آباد – جنب مجتمع مسکونی ششصد دستگاه بلوار فر

خیابان پیروزی – نبش پیروزی 18

بلوار پاسداران – جنب خیابان شهید رضایی

بلوار آزادی – جنب اداره برق – جنب کوچه ایزدطلب

چهار راه آزادی – رو به روی مهدیه

خیابان رودکی)شهبند( – بوستان کوشا سنگ

خیابان ساری کنار – میدان ساری کنار

ح آباد – جنب کوچه توانیر بلوار فر

ح آباد – خیابان سیدالشهدا)ع( – چهار راه اول  بلوار فر

خیابان شهیدان عبوری – رو به روی کوچه عبوری 6

طبرستان – بوستان دانشجو

مهدی آباد – جنب مدرسه پروین دخت

خیابان22بهمن – جنب ایستگاه تاکسی 

یلوار پاسداران – تقاطع خیابان دولت و خیابان هنرستان

بلوار پاسداران – نبش کوچه مطهری

کمربندی غربی -  ابتدتی شریف آباد

کمربندی غربی – بعد از مسکن جوانان – عبوری 22

بلوار کشاورز – بوستان شمس

خیابان اتحاد – بوستان اتحاد 

بلوار کشاورز – نبش خیابان شربتی

زیر پل راهبند – ابتدای لسانی – جنب زیرگذر پیاده رو

بلوار کشاورز – خیابان صادقیه – بوستان صادقیه

دخانیات – جنب ریل راه آهن – جنب دبستان قرآنی شهید رفیعی

بلوار کشاورز – پایین دزا

خیابان – جنب کوچه شهید لنگری

پســماند  فعالیت هــای  می توانیــد  افــزار  نــرم  ایــن  بــا    
خودتــان را مشــاهده کنیــد، اعتبــار بدســت بیاوریــد و کلــی 

مشّوق دریافت کنید.
  مشــاهده محــل غرفه هــای تپــش و مشــاهده مســیر 

مناسب و فاصله تا غرفه.
  دریافت آموزش های شهروندی.

  مشــاهده لیســت پســماندهای تحویــل داده شــده و 
ثبت نظر در مورد غرفه داران.

بــا  فروشــگاه ها  تخفیفــی  مشــوق های  انــواع  دریافــت    
استفاده از امتیاز کسب شده یا تخفیف در عوارض پسماند.
  ارسال سوال یا انتقادات و پیشنهادات به کارشناسان 

شهرداری برای بهبود کیفیت.

معرفی نرم افزار تپش 
)تفکیک پسماند شهری(

tapeshiran.ir

دبستان ایران مدرسه ادب مدرسه افق

مدرسه پسرانه نواندیشان

مدرسه دخترانه ضیایی

مدرسه دخترانه دهخدا

مدرسه دخترانه محدثه

مدرسه دخترانه نرجسمدرسه مرحوم سقفی

مدرسه پسرانه مرحوم عظیم محمودی آبکسر مدرسه پسرانه مرحوم امینی

مدرسه برات نمایان

دبیرستان دخترانه سعدی

فروردیــن  شــکریان/  آرمــان 
گذشــته جشــن بزرگ تپش  ســال 
به مناسبت والدت امیرالمومنین 
علــی)ع( با حضــور صالحی امیری 
نهاوندیــان  و  وقــت  ارشــاد  وزیــر 
در  جمهــور  رئیــس  دفتــر  رئیــس 
مرکــز  متقــی  شــهید  اســتادیوم 

مازندران برگزار شد.
که رونمایی از تپش  از آنجایــی 
تنها ســه مــاه مانده بــه انتخابات 
واژه  ح  طــر بــود،  پنجــم  شــورای 
گذشــته  ســال  اوایــل  در  تپــش 
دســتاویزی برای منقدین جریان 
در  تــا  گرفــت  قــرار  عمل گرایــی 
نهایــت مهــدی عبــوری در جنش 
کــی را به روی دســت  تپــش آب پا
منتقدیــن ریخت او بــه واژه تپش 
گفــت: »ایــن عنوان  کــرد و  اشــاره 
کشــور و شهر به فکر  خیلی ها را در 
که تپش چیســت  فــرو برده اســت 
منفــی بافــان فکرهــای عجیــب و 
غریبی به ســر دارند مــردم بدانید 
و ســینه بــه ســینه انتقــال دهیــد 
مهدی عبــوری از احدی، جریانی 
گروهــی در انتخابات شــورای  و یــا 

شهر حمایت نمی کند.«
گفــت:  مراســم  آن  در  عبــوری 
»تپش یعنی تفکیک پســماند شهر« 
از آن زمــان ســاری اقــدام بــه اجرای 
کــه الگــو برای ســایر  پــروژه ای نمــود 
تفکیــک  شــد،  اســتان  شــهرهای 
زبالــه از مبــدا و ایجــاد درآمــد پایــدار 
کاهــش تولیــد زبالــه و هزینه های  بــا 
حمــل از یــک ســو و فــروش و تبدیل 
زباله هــای محتلــف بــه محصولــی با 
ارزش افــزود ســبب شــد تپــش حتی 
عاوه بر شــهرداری ها مــورد حمایت 

گیرد. مدیریت ارشد استان قرار 

ios
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