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علی محمد شاعری عنوان کرد:
استاندار در خصوص منطقه آزاد تصمیم شجاعانه اتخاذ کند

عبدا... رضیان مطرح کرد:

تمام چالش های استان با موضوع منطقه آزاد رفع نمی شود

ولی اهلل نانوا کناری بیان داشت:

پیشنهاد تعیین سه منطقه آزاد در مازندران به دولت
تحلیل موثق از رقابت انتخاباتی 

زودهنگام مرکز استان:

قصه های  مجیــد

عالیه زمانی در گفت و گو با موثق:
رجـال سیاسـی یـک 

مفهـــوم  فرا جنسیتی  است

رفتارشناسی نمایندگان مازندران؛

مجمع الجزایر 
نمایندگان
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بی ش��ک یکی از مهم ترین رویداد سیاسی در طول عمر مدیریتی محمد 
اس��امی به عنوان اس��تاندار در مازندران، برگزاری انتخابات مجلس یازدهم 
خواهد بود. ازاین روی آرایش مدیران ستادی استانداری کانون توجه نخبگان 
سیاسی، احزاب و نامزدهای انتخابات می باشد. مسئله ای که با انتخاب احمد 
حس��ین زادگان به عنوان معاون سیاسی و امنیتی استانداری مازندران کلید 

زده شد و با تغییر شتاب زده مدیرکل سیاسی و انتخابات، تکمیل گردید.
اگرچ��ه در ص��ورت عدم تغییر در ترکی��ب حوزه های انتخابی��ه و تعداد 
نمایندگان مازندران در مجلس ش��ورای اس��امی، کلیه ۹ حوزه انتخابیه از 
حساسیت های خاصی برخوردار است اما بی شک کانون مبارزه انتخاباتی در 
مازندران، حوزه انتخابیه ساری و میان دورود است، حوزه ای که رقابت در آن 

بسیار نزدیک و قطب های سیاسی به نوعی هم وزن می باشند.
حضور دو س��اروی، یکی در جایگاه معاون سیاس��ی و امنیتی استانداری 
که پیش تر در دو مقطع س��ابقه فرمانداری ساری را داشته و کهنه کار حوزه 
سیاس��ت می باشد و دیگری مدیرکل جدید سیاس��ی و انتخابات استانداری 
مازندران حساسیت رقابت انتخاباتی مرکز استان را بیشتر نموده است؛ چراکه 
حس��ین زادگان تجربه پر چالشی از انتخابات ش��ورای پنجم در شهر ساری 

داشته است.
»حاج مجید« اخیراً در هنگام افتتاح بوس��تان والیت، س��فر به مشهد را 
به همراهی با اس��تاندار و معاون رئیس جمهور ترجیح داد تا شاید پیامی به 
رأس جریان عمل گرایی داده باشد و اعام دارد مسئله توسعه ساری و جذب 
اعتبارات ملی و دریافت حمایت از رئیس سازمان برنامه وبودجه نیز نمی تواند 

خط کشی های سیاسی را کمرنگ کند.
حس��ین زادگان اگرچه در جایگاه معاونت سیاس��ی اس��تاندار چارچوب 
حرفه ای و س��ازمانی خود را حفظ خواهد کرد و امانت دار خواهد بود اما در 
جایگاه حقیقی خود یک فعال سیاسی باسابقه و مؤسس حزبی در مازندران 
است که هم حزبی او پیش تر دبیر اول آن در استان بوده است و خود را یگانه 

پرچم دار منتقد عملکرد شهرداری در شورای شهر ساری می داند.
از سویی دیگر سخنرانی حس��ین زادگان در اولین همایش هیئت ورزش 
کارگری استان مازندران موجب شد نتوان فاصله ای میان او ومحمد دامادی 
که خواس��تگاه اصولگرایی داش��ته و با تطّور زمان حامی دولت شده و حتی 
در لیس��ت امی��د نیز قرار گرفت، متص��ّور بود؛ اگرچه برخ��ی معتقدند این 
همگامی ها به زودی با مطرح ش��دن گزینه ای دیگر در انتخابات با تردیدهایی 
مواجه خواهد ش��د؛ چراکه نام حس��ین زادگان دیگری در محافل سیاس��ی 
به عنوان کاندیدای احتمالی نیز شنیده می شود. حسین زادگانی که در حال 
حاضر مدیرکل ورزش و جوانان استان است و به دلیل اینکه به نظر می رسد 
علی الرغم گرایش سیاسی اش به جریان اصاح طلبی، مشکلی در طی روند 
تائید صاحیت نخواهد داشت و با حضور خود شاید بتواند مشکل عدم تائید 

صاحیت برخی از چهره های شاخص اصاح طلب را جبران نماید.
این در حالی است محمد دامادی با ادراک افول محبوبیت دو جریان صرف 
اصاح طلب و صرف اصولگرا، با فاصله گرفتن از لیست امید و با خلق واژگان 
توسعه گرایی قصد دارد جریانی مجزا از اصولگرایی و اصاح طلبی طرح نماید 
و خود را پیش قراول آن اعام دارد. مسئله ای که شاید بیش ازپیش به اختاف 

بین او و حامیان اصاح طلبش دامن زند.

ش��اید او ترجیح می دهد بار دیگر به عنوان گزینه دوم جریان اصاح طلب 
م��ورد حمایت قرار گیرد و جایگاه اولی لیس��ت اصاح طلب��ان را به حبیب 

حسین زادگان بسپارد؛ اما در عین حال گزینه  نخست لیست اصاح طلبان، 
مدعی کهنه کار دیگری به نام یوسف نژاد را دارد؛ کسی که راهی که دامادی با 
خلق واژگان جدید قصد پیمودن آن را دارد در انتخابات مجلس دهم با جلب 

حمایت جریان عمل گرایی پیموده است.
در توضی��ح روند آتی رویدادها می ت��وان گفت که اصاح طلبان با جوالن 
های سیاس��ی حاج مجید حسین زادگان، دچار اختاف درونی خواهند شد 
و شاید از هم اکنون بتوان زد و خوردهای داخلی این جریان برای قرارگیری 
دو نامزد نهایی در لیس��ت امید احتمالی ساری در انتخابات مجلس یازدهم 

را پیش بینی کرد.
ضلع دیگر انتخابات س��اری را باید طیف اصولگرایان مرکز استان دانست. 
جری��ان اصولگرا به باور اینکه ش��اید از محبوبیت دول��ت در اذهان عمومی 
کاسته شده است و احتمال اقبال عمومی به اصولگرایان بیشتر شود با جدیت 

بیشتری نسبت به گذشته وارد کارزار انتخابات خواهند شد.
جریانی که در انتخابات گذشته اگرچه با چند نامزد وارد میدان انتخابات 
ش��دند؛ اما دو نامزد اصلی را به عنوان گزینه های لیس��ت اصولگرایان معرفی 
کردند، بااین همه اما رقابت نزدیک نامزدهای انتخابات سبب شد در آخرین 
شب تبلیغات رس��می به حامیان نامزدهای اصولگرای خود بیان دارند فارغ 
از اینکه منتخب دوم رأی دهندگان چه کس��ی اس��ت؛ اما منتخب اول باید 
منصورعلی زارعی باشد تا به این شکل الاقل یک کرسی از دو کرسی حوزه 

انتخابیه ساری را از آن خود نمایند.
زارعی که در نوبت هیئت نظارت بر مطبوعات برای دریافت مجوز پایگاه 
خبری است، به نظر می رسد آرایش انتخاباتی به خود گرفته است؛ اما برخی 
معتقدند تکرار س��ریال شکس��ت های وی در انتخابات، فوبیا سیاس��ی برای 
افکار عمومی ش��ده اس��ت. او اگرچه رأی قابل توجه ای در انتخابات مجلس 

دهم به دس��ت آورده اس��ت اما ش��اید اگر انتقادات بی جهت، کور و مخرب 
اخوی ایشان از جریان عمل گرایی نبود او بر کرسی مجلس تکیه زده بود. اما 
درحالی که دو طیف قدیمی و س��نتی ساری با بحران عدم محبوبیت و عدم 
به روز ش��دن در معرفی نامزدهای خود مواجه اند، بی شک مهم ترین جریان 
حاضر در مرکز اس��تان جریان عمل گرایی است. طیفی که به سبب اقدامات 
اجرایی بس��یار، محبوبیت قابل توجه و کم نظیری در مرکز اس��تان داشته و 
به س��بب همین محبوبیت، نامزدهای انتخابات در شورای پنجم برای ارتقا 
ش��انس پیروزی خود در انتخابات، برای بلند کردن پرچم عمل گرایی رقابت 
داشته و خود را منتسب به آن بدانند تا شورای شهر ساری با اکثریت قاطع، 
لباس عمل گرایی بپوش��د. تجربه  موفقی که با بررس��ی آن می توان دریافت 
گزینه های مشترک اصاح طلبی و عمل گرایی شانس باالتری برای پیروزی 
در انتخابات دارند که ش��اید این تجربه، مجدداً در انتخابات مجلس یازدهم 
تکرار ش��ود. مهدی عبوری نیز اگرچه در جایگاه حقوقی خود صرفًا شهردار 
س��اری است اما برکسی پوشیده نیست که او در جایگاه حقیقی خود امروز 
کلیدی ترین مهره انتخابات س��اری است. س��ابقه سیاسی و انقابی خاندان 

عبوری در کنار س��ال ها اقدامات اجرایی موفق او در مرکز اس��تان سبب شد 
امروز هر جریانی برای آنکه خود را کارآمدتر از دو طیف سنتی اصاح طلب و 
اصولگرا بنماید، خود را عمل گرا بنامد. به همین سبب باید عبوری و جریان 
منتسب به وی را جریان غالب مرکز استان دانست. جریانی که در انتخابات 
گذشته با حمایت خود از علی اصغر یوسف نژاد سبب شد وی باالترین رأی در 
شمال کشور را از آن خود کند. جریان عمل گرایی برخاف دو طیف اصولگرا 
و اصاح طلب ژنرال هایی زیادی در اردوگاه خود دارد که از حیث سیاسی نیز 
متنوع می باش��د. برخی معتقدند در انتخابات آینده یک کرسی برای جریان 
عمل گرایی رزرو ش��ده و رقابت برای کرسی دوم خواهد بود برخی دیگر نیز 
معتقدن��د با کاندیداتوری عبوری در انتخابات و راه یابی وی به مجلس، قطار 
توسعه ساری از حرکت بازخواهد ایستاد و از این منظر مخالف کاندیداتوری 
وی در انتخابات می باشند. با این حال به نظر می رسد عمل گرایان ۶ ژنرال، با 
سابقه  سیاسی نزدیک به اصولگرایی و اصاح طلبی را با محبوبیت عمل گرایی 

ادغام کرده و به میدان خواهند آورد تا درنهایت به دو گزینه اصلی برسند.
 اگرچه بعد از سه جریان حاضر، برخی از کاندیدای مستقل نیز درصحنه 
حض��ور خواهند داش��ت؛ به نحوی که تجربه انتخابات گذش��ته نش��ان داده، 
مستقلین توان جذب آرای قابل توجه ای داشته اما شانس حضور در مجلس 
را تا مادامی که مورد حمایت طیفی از قطب های قدرت در مرکز استان قرار 
نگیرند، نخواهند داش��ت. درنهایت اینکه پازل آرایش سیاسی مرکز استان با 
انتخاب فرماندار ساری شفاف تر خواهد شد و صف بندی ها جدی تر می شود. 
پازل��ی که برخ��ی معتقدند با انتخاب فرماندار اصاح طل��ب از طیف جریان 
عمل گرایی، نقش نخ تس��بیح اقطاب قدرت در ساری را بازی خواهد کرد و 
در غیر این صورت ش��اهد صف آرایی جدی تر جریانات سیاسی مرکز استان 

خواهیم بود.

تحلیل موثق از رقابت انتخاباتی زودهنگام مرکز استان:

قصه های مجیــد
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اصالح طلب�ان با جوالن های سیاس�ی حاج مجید 
حس�ین زادگان، دچار اختالف درونی خواهند ش�د و 
ش�اید از هم اکنون بت�وان زد و خوردهای داخلی این 
جری�ان برای قرارگی�ری دو نامزد نهایی در لیس�ت 
امید احتمالی س�اری در انتخابات مجلس یازدهم را 

پیش بینی کرد

درحالی ک�ه دو طی�ف قدیمی و س�نتی س�اری با 
بحران عدم محبوبیت و عدم به روز شدن در معرفی 
نامزدهای خود مواجه اند اما بی شک مهم ترین جریان 

حاضر در مرکز استان جریان عمل گرایی است.

 جریان اصولگرا به باور اینکه ش�اید از محبوبیت 
دولت در اذهان عمومی کاس�ته شده است و احتمال 
اقبال عمومی به اصولگرایان بیش�تر ش�ود با جدیت 
بیش�تری نس�بت ب�ه گذش�ته وارد کارزار انتخابات 

خواهند شد.

تحلیلی بر جنسیت 10 دوره پارلمان ایران پس از انقالب

مجلس مردانـه!  تشریح عملکرد استاندار مازندران
 در گفت وگو با موثق؛

6 مـــا  ه
 و 40 دقیقه
اسالمی در جلس��ه 7 آبان 96 هیئت دولت 
 به عنوان استاندار مازندران انتخاب و 11 آبان

 با حضور وزیر کشور معارفه شد، بیش از شش 
 م��اه از مس��ئولیت وی در مازندران می گذرد. 
 در همی��ن زمین��ه  گفت وگوی��ی 40 دقیقه ای

 با ایشان داشته ایم...

بیش از 50 س��ال از اعط��ای حق رأی به زنان در 
ای��ران می گذرد. حق رأیی که س��رآغاز حضور فعال 
زنان در عرصه اجتماع و سیاس��ت بود. زنان که در 
دوره قاجار تنها در پس��توی خانه ها حق حرف زدن 
داشتند، رفته رفته وارد اجتماع شدند و نقش اساسی 

در سرنوشت کشور ایفا کردند.

باگذش��ت زمان و باس��واد ش��دن قش��ر زنان و 
همچنین داش��تن حق رأی، سیاستمداران که نیاز به 
رأی نیمی از جامعه داش��تند مجبور به توجه بیشتر 
به مطالبات زنان ش��دند و برای رضایت این قش��ر 
 بزرگ از جامعه بیش ازپیش به مطالبات زنان توجه

10 نشان  دادند.
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پ
سید مصطفی تاج زاده، در گفت و گو با موثق:

زنان بهترین حامالن دموکراسی، صلح و گفت وگو
حمیدرضا ترقی، در گفت و گو با موثق:

ـ ف نقش مجلس به دلیل البی گری دولت تضعی

45

نماین�دگان ه�م، چ�ون به مرور 
هزین�ه تبلیغ�ات انتخاباتی ش�ان 
افزایش پیداکرده بود، مجبور بودند 
در طول دوران نمایندگی هزینه کرد 

خود را دوباره به دست آورند.

زنان نماینده در مجلس و در شورای 
شهر در قیاس با مردان نه تنها ضعیف تر 
 عمل نکرده ان�د، بلکه کارنام�ه مثبتی را 

عرضه داشته اند.

دو  دهه انتخابات ریاست جمهوری در مازندران12

قسمت اول
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پرواضح اس��ت که نمایندگان مجلس ش��ورای اسامی به سبب 
رس��الت قانون گذاری و نظارتی تعریف ش��ده برای مجلس در قانون 

اساسی باید از تخصص، تجربه و دانش کافی برخوردار باشند.
 هریک از این مهارت ها که به سبب سال ها تجربه کار مدیریتی 
حاصل می شود می تواند در کیفیت تصویب قوانین و نیز نظارت بر 

دستگاه های اجرای مؤثر باشد.
ف��ارغ از اینکه نمایندگان مازندران در مجلس دهم تا چه میزان 
از مهارت های س��خت و تخصصی مانند قانونگ��ذاری برخوردارند، 
می توان ادعا نمود از مهارت های َنرم مدیریتی همچون کارگروهی، 

همکاری و هم افزایی، چندان برخوردار نیستند.
ب��ا رصد تاریخ و فرهنگ مازندران که متأثر از اقلیم کش��اورزی 
آن بوده اس��ت نیز، تنها شاهد کار فردی و نظر شخصی می باشیم؛ 
امری که با رؤیت هندس��ه زمین های کش��اورزی موجود مازندران 
می توان پی به ش��دت عاقه به کار انفرادی مردمان این س��رزمین 
برد، زمین هایی که حتی به عرض چند سانتیمتر از هم جداشده اما 

حاضر به یکپارچگی نشده اند. 
زمی��ن هایی که ش��اید فاصله هری��ک از قطعات آنه��ا به ظاهر 
چند سانتیمتر باش��د اما فاصله زارعان آنها از یکدیگر بسیار است. 
این فرهنگ که س��ال ها نسل به نس��ل و سینه به سینه انتقال یافته 
در دیگر مش��اغل و صنوف نیز الگو ش��ده و از آن تبعیت نموده اند، 
حتی خواص و نخبگان سیاس��ی استان نیز که سطح انتظار از آنان 
باالتر از معدل عقانیت جامعه می باشد نیز نتوانستند سنت پدران 
خوی��ش را پیرایش نمایند. از این منظر ش��اهدیم که 12 نماینده 
مازندران هرکدام همچون قطعه زمینی مجزا و منفک از یکدیگرند 
و یکپارچگی را در آنان نمی بینیم. ش��اید به همین دلیل اس��ت که 
بسیاری از همکاری ها و هم افزایی ها در مازندران رخ نمی دهد چراکه 

مردم به دین حاکمان خویش اند.
جامعه شناس��ی مردم مازن��دران با رؤیت زمین های کش��اورزی 
آن��ان چندان دش��وار نیس��ت. زمین هایی که صدها س��ال س��نت 
گذش��تگان را با خود به عصر حاضر آورده اند و حتی اگر در س��ایر 
صنوف و کس��ب وکارها نیز با نگاهی نافذ بنگریم درمی یابیم همان 

قطعه بندی ها و منفک شدن ها نیز در آنان وجود دارد.
پیش تر با همین دغدغه از جناب اس��تاندار خواس��تیم تا با الگو 
گیری از کش��ورهای شرق آسیا که توانس��ته اند منافع و معضات 

مشترک خود را احصا نمایند، آ. س. آن شمال را شکل دهد.
از نماین��دگان مازندران نیز انتظار می رود ابتدا در مس��ائل مهم 
و اساسی اس��تان نگاهی کل نگر داشته و مسائل را استانی ببینند، 
سپس برای تشکیل فراکسیون نمایندگان شمالی پیشگام شوند تا 
شاهد آن نباشیم که برای مسئله مهمی همچون ایجاد منطقه آزاد 

تجاری در استان، صداهای مختلفی از مجمع نمایندگان بشنویم.
 شایس��ته نیست که در محافل سیاس��ی، حوزه های انتخابیه ای 
که دو نماینده دارند بیان می ش��ود که هرگاه نمایندگان آن ها برای 
سرکش��ی از حوزه متبوع از تهران راهی مازندران می شوند، یکی از 
ج��اده هراز و دیگری از جاده فیروزکوه می آیند تا مبادا هم میس��ر 

شوند. 

رقابت ه��ای فرسایش��ی آنان برای آنکه خدم��ات صورت گرفته 
در حوزه انتخابیه به نام چه کس��ی در افکار عمومی ثبت می شود، 
سبب ش��ده اس��ت وزرای دولت نیز از نمایندگان مازندران صدای 
واح��د نش��نوند و تنها ش��اهد رقابت محل��ی آنان باش��ند و هر بار 
نماین��دگان را به بهانه اینکه اگر درخواس��ت ش��ما را اجابت کنیم 
همتای ش��ما در حوزه انتخابیه معترض می شود ترجیح می دهند 

به درخواست هر دو نماینده یک حوزه انتخابیه پاسخ منفی دهند. 
نمایندگان��ی که حاضر به داش��تن دفتر مش��ترک در س��اختمان 
مجلس و حوزه انتخابیه نمی باشند چگونه انتظار دارند تا در جامعه 
ش��اهد گفت وگو، همکاری و هم افزایی و عدم رقابت های فرسایشی 
 ب��وده و س��طح مطالبات موکلین آنان متناس��ب با ش��رح وظایف 

نمایندگان باشد؟

اصل ۶۴ قانون اساسی جمهوری اسامی ایران بیان می کند: 
»عده نمایندگان مجلس ش��ورای اسامی دویست و هفتاد نفر 
اس��ت و از تاریخ همه پرسی سال ۱۳۶۸ هجری شمسی پس از 
هر ده سال، با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی 

و نظایر آنها حداكثر بیست نفر نماینده می تواند اضافه شود«.
هفته ی گذشته اس��ماعیل جبارزاده، معاون سیاسی وزرات 
کش��ور، در خصوص افزایش تعداد نمایندگان مجلس ش��ورای 
اس��امی با بیان اینکه وزارت کش��ور موافق افزایش ۴۰ نفری 
نمایندگان مجلس ش��ورای اسامی است، تصریح کرد: »وزارت 
کشور در کمیس��یون های مربوطه و در حوزه کارهای عملیاتی 

همراهی الزم را با قانون گذاری خواهد داشت«.
وی گفت: »با توجه به اینکه طبق قانون هر ۱۰ سال باید ۲۰ 
نماینده به مجلس ش��ورای اسامی اضافه شود و از سوی دیگر 
از ۲۰ س��ال گذش��ته تاکنون تعداد نمایندگان افزایش نیافته، 

اهتمام جدی برای اجرای قانون وجود دارد«.
معاون سیاس��ی وزیر کش��ور تاکید کرد: »تعداد نمایندگان 
مجلس ش��ورای اس��امی افزای��ش خواهد یافت ل��ذا در حوزه 
معاونت سیاس��ی وزارت کش��ور و سایر بخش ها تاش خواهیم 

کرد تا موانع رفع و اجرای قانون تسهیل شود«.
با توجه به اختاف نظر موجود میان نمایندگان، تصمیم گیری 
در خصوص افزایش تعداد نمایندگان مجلس شورای اسامی به 
پ��س از تعطیات عید نوروز موکول می ش��ود ک��ه پیش از آن 
کمیسیون امور داخلی مجلس که مسئولیت بررسی این موضوع 

را بر عهده دارد به این مسئله خواهد پرداخت.
افزایش تعداد حوزه ها و نمایندگان مازندران

در دوره فعل��ی ام��کان افزای��ش ۴۰ نفر به مجم��وع تعداد 
نمایندگان میس��ر است؛ چرا که بر اساس قانون اساسی هر ۱۰ 
سال امکان افزایش ۲۰ نماینده وجود دارد و در سال ۹۸ امکان 

افزایش دو نوبت بیست نفره، یعنی ۴۰ نفر به تعداد نمایندگان 
مجلس وجود دارد.

در همین راستا پیش بینی می شود برخی حوزه های انتخابیه 
در مازندران برای انتخابات دوره ی یازدهم مجلس دس��تخوش 
تغییراتی از نظر تعداد نمایندگان مجلس ش��ود. از دو حوزه ی 
انتخابی��ه آمل و بهش��هر، ن��کا و گلوگاه به عن��وان جدی ترین 
گزینه ه��ا برای افزایش تعداد نمایندگان مجلس یاد می ش��ود. 
این در حالی اس��ت که نمایندگان فعلی ای��ن حوزه ها تاکنون 
اظهار نظری در این خصوص نداش��ته اند و از طرفی مجلس نیز 
هنوز این قانون را تصویب نکرده اس��ت تا تصمیم گیری در این 

خصوص به سال ۹۷ موکول شود.
یاد آوری می ش��ود در این راستا مباحثی همچون جمعیت، 
تن��وع قومیتی در منطقه، وس��عت و پراکندگ��ی، مرزی بودن، 
تع��دد قومیت ها، توس��عه نیافتگی و محرومیت و دوری از مرکز 

در انتخاب حوزه های انتخابیه ب��رای افزایش تعداد نمایندگان 
تاثیرگ��ذار اس��ت. پیش از ای��ن نیز در مازن��دران برای کاهش 
تنش های ش��هری، دولت اقدام ب��ه تفکیک برخی از حوزه های 
انتخابیه نموده اس��ت چه اینکه پیشتر حوزه نور و محمود آباد 
از آم��ل جدا گش��ت و برای کاهش تنش ه��ای انتخاباتی حوزه 
انتخابیه بابلس��ر نیز ایجاد ش��د. به نظر می رسد حوزه انتخابیه 
آمل به دلیل جمعیت باال و حوزه انتخابیه بهش��هر، نکا، گلوگاه 
به دلیل رقابت ش��هری و مسائل قومی و منطقه ای جدی ترین 
گزینه ه��ای افزایش تعداد نمایندگان باش��د و ح��وزه انتخابیه 
قائمش��هر به علت گس��تردگی جغرافیایی با وجود داش��تن دو 
نماین��ده احتمال تجزیه آن به دو حوزه انتخابیه نیز وجود دارد 
که در صورت تحقق همه این موارد مازندران در مجلس یازدهم 
حداکثر ۱۰ ح��وزه انتخابیه و ۱۴ نماین��ده در مجلس خواهد 
داشت اگرچه در حال حاضر ۹ حوزه انتخابیه و ۱۲ نمایده دارد.

اصغر سلیمی:
موافقت کمیسیون شوراها با افزایش ۴۰ نماینده به 

تعداد نمایندگان مجلس
اصغر س��لیمی در خصوص جلسه کمیس��یون شوراها و امور 
داخلی کش��ور در مجلس شورای اسامی اظهار داشت: افزایش 
تعداد نمایندگان مجلس و ح��وزه های انتخابیه آنها بود که در 
کمیسیون افزایش 40 نماینده به تعداد فعلی نمایندگان مجلس 

مصوب شد.
سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس 
ش��ورای اس��امی با بیان اینکه بنابر تصمیم کمیسیون، تعداد 
نمایندگان مجل��س در دوره بعدی به 330 نماینده می رس��د، 
بی��ان کرد: فعا کلیات طرح تصویب ش��ده و در خصوص تعداد 

نمایندگان برخی استان  ها بحث هایی مطرح می شود.

نوش آبادی:
موافقت کارگروه شوراهای مرکز نمایندگان ادوار با 

افزایش تعداد نمایندگان مجلس
رئیس کارگروه ش��وراها و امور داخلی مرکز نمایندگان ادوار 

مجلس گفت:اعضای این کارگروه ب��ا افزایش تعداد نمایندگان 
مجلس موافق هستند.

حس��ین نوش آبادی در خصوص افزای��ش تعداد نمایندگان 
مجلس، اظهار داشت: با توجه به اینکه طرح اصاح جدول حوزه 
های انتخابیه مجلس شورای اسامی و تعداد نمایندگان آن ها در 
کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در دست بررسی است، 
هیات رئیس��ه این کارگروه در پنجمین جلسه ضمن موافقت با 
این طرح، حمایت خود را از افزایش تعداد نمایندگان مجلس در 

دوره یازدهم انتخابات مجلس شورای اسامی اعام کرد.
رئیس کارگروه سیاست داخلی وامور داخلی مرکز نمایندگان 
مجلس ش��ورای اسامی گفت: بر اس��اس اصل شصت و چهارم 
قانون اساس��ی هر ده س��ال یک بار حداکثر 20 نفر نماینده به 
تعداد نمایندگان مجلس شورای اسامی با در نظر گرفتن عوامل 

انسانی، جغرافیایی،سیاسی و نظائر آنها افزوده خواهد شد.
نوش آبادی بیان کرد: باتوجه به اینکه آخرین افزایش تعداد 
نمایندگان در س��ال 78 صورت گرفته و قریب به بیست سال از 
آن می گذرد بنابرین افزایش چهل نفر نماینده در مجلس آینده 
یک امرکاما قانونی و منطقی اس��ت و در راستای تامین حقوق 

مردم و منافع ملی خواهد بود.
یوسفیان مال:

افزایش ۲۰ نماینده، ۴۰۰ میلیارد تومان هزینه دارد
عزت اهلل یوس��فیان ما، رئیس کمیسیون تدوین آئین نامه 
داخلی مجلس ش��ورای اسامی با بیان اینکه برای اضافه شدن 
تعداد نمایندگان مجلس، باید استدالل محکمی ارائه شود، بیان 
کرد: هزینه افزایش تعداد نمایندگان را باید مورد توجه قرار داد.

وی اف��زود: یک نماینده از روزی ک��ه به عنوان کاندیدا ثبت 
نام و صاحیت وی بررس��ی می ش��ود تا روزی که از طریق آراء 
صندوق ه��ا رای می گی��رد و در تهران خانه، ماش��ین و امکانات 
می گیرد و 4 س��الی که مش��غول به خدمت اس��ت، حداقل 20 

میلیارد هزینه دارد.
یوسفیان ما با بیان اینکه افزایش 20 نماینده، 400 میلیارد 
تومان هزینه روی دس��ت مجلس می گذارد، ادامه داد: آیا اکنون 
کشور آنقدر به افزایش تعداد نمایندگان نیاز دارد که هزینه 400 
تا 500 میلیاردی را برای اضافه شدن 20 نماینده تقبل کند؟ آیا 

نمایندگان فعلی مسلط بر امور نمایندگی نیستند؟
نماین��ده مردم آمل و الریجان در مجلس ش��ورای اس��امی 

با اش��اره به اینکه بهتر اس��ت این مبلغ 500 میلیاردی را برای 
کس��انی که با مدارک تحصیلی باال بیکار هس��تند هزنیه کنیم 
تا برای آن ها اش��تغال ایجاد ش��ود، ادامه داد: برخی از موافقان 
طرح افزایش تعداد نمایندگان مدعی هس��تند که فان حوزه با 
یک میلیون جمعیت، نیاز به افزایش کرسی های نمایندگی دارد، 
سوال این است که آیا واقعا با افزایش تعداد نمایندگان وضعیت 

آن حوزه بهتر می شود؟
عضو فراکس��یون مس��تقلین والیی گفت: برخی حوزه ها که 
یک نماینده دارند به مراتب مس��ئولیت پذیری نماینده بیش��تر 
از حوزه هایی که چند نماینده دارد زیرا در حوزه هایی که چند 
نماینده وجود دارد، بعضا ممکن است نمایندگان مسئولیت را به 

یکدیگر پاس بدهند.
یوس��فیان ما گفت: کش��وری که با معض��ل اقتصادی رو به 
رو ش��ده و در پرداخت حقوق بازنشستگان به مشکل برخورده، 
چه نیازی به افزایش تعداد نمایندگان مجلس دارد، بهتر اس��ت 
هزینه های این کار را برای همس��ان سازی حقوق بازنشستگان 
اختصاص دهند. باز هم تکرار می کنم چه کاری در زمین مانده 

که نمایندگان فعلی نمی توانند آن را انجام دهند؟

مازندران با ۱0 حوزه انتخابیه و ۱4 نماینده در مجلس یازدهم؟

همراه با نمایندگان در خانه ملت
نیازآذری: افزایش اختیارات استانداران منجر به تسهیل کار مردم می شود

عضو کمیس�یون عمران مجلس شورای اسالمی گفت: اختیارات مسئوالن مرکزی باید 
به مدیران استانی و استانداران تفویض شود زیرا آن ها می توانند به نحو بهتری اختیارات 

خود را به مدیران شهرستانی واگذار کنند.
وقتی استانداری از دولت رای اعتماد می گیرد، حتما بایستی همه موضوعات دولت در 
اس�تان را به صورت عملیاتی و اجرائی پیگیری کند.افزایش اختیارات مسئوالن استانی 
س�بب می ش�ود تا مردم مجبور نش�وند، برای گرفتن یک امضا یا موافقتنامه به پایتخت 

مراجعه کنند.

نجفی خوشرودی: خروج از برجام استقالل سایر کشورها را به چالش کشید
عضو کمیس�یون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: اقدام ترامپ برای خروج 
از برجام به نوعی به چالش کش�یدن حوزه اختیارات و استقالل سایر طرف های توافق نامه 
هسته ای با ایران است. طبق قوانین مصوب مجلس، ایران می تواند اقداماتی را در دستور 
کار خود قرار دهد که از س�طح حداقلی ش�روع و تا سطح اکثری در رابطه با فعالیت های 
صلح آمیز جمهوری اسالمی ایران را در برمی گیرد. کشورهای مختلف تالش های گسترده ای 
را در دس�تور کار قرار داده اند تا بتوانند به صورت مس�تقل به تنظیم روابط خود با ایران 

به ویژه در حوزه اقتصادی گام بردارند.

 اسماعیلی: مشکل امروز استان مازندران
 کمبود آب کشاورزی است

اس�ماعیلی در تذکر به وزیر نیرو: مشکل امروز اس�تان مازندران کمبود آب کشاورزی 
است، گناه آن ها چیست که برای تولیدات کشاورزی باید به دنبال آب و سوخت بگردند، 
چرا برای اتمام پروژه س�د هراز اقدامی صورت نمی گیرد. آلودگی محیط زیست در استان 
در اثر تولید زباله و فاضالب به یک تهدید تبدیل شده است، چرا برای مدیریت پسماند و 

فاضالب این استان اقدام اساسی صورت نمی گیرد.

رضیان:  فیلترینگ تلگرام به مصلحت نیست
رئیس مجمع نمایندگان اس�تان با اعالم خبر سفر جهرمی به مازندران، گفت: بالفاصله 
پس از پایان ماه رمضان وزیر سفری به استان مازندران دارد و از زیرساخت های ارتباطی 

چند شهر استان بازدید به عمل می آورد.
رضیان افزود: با توجه به اینکه زیرس�اخت های ما کاماًل مهیا نیست و مشکالت زیادی 
در این بخش داریم؛ و با توجه به فضای روانی جامعه، فیلترینگ تلگرام به مصلحت نیست.

یوسف نژاد: حقوق کارکنان و بازنشستگان تا 20 درصد 
افزایش خواهد یافت 

نماینده مردم س�اری و میاندرود در مجلس ش�ورای اس�المی با 
اشاره به مش�کالت موجود در مازندران گفت: مسئوالن این استان 

برای رفع این معضالت باید همچون رودخانه خروشان باشند.
علی اصغر یوسف نژاد، خدمتگزاری به مردم را بزرگ ترین وظیفه 
مسئوالن دانست و افزود: سستی شمار قلیلی از آنان و نظام اداری 

نامناسب موجب شده تا کار ارباب رجوع به درستی انجام نشود.
وی نوی�د داد که بودجه مص�وب در مجلس به نفع مردم و به ویژه 
اقشار کم درآمد است و حقوق کارکنان و بازنشستگان تا 20 درصد 
افزایش خواهد یاف�ت و در عوض افزایش حقوق وزرا، نمایندگان و 
سایر افرادی که از درآمد خوبی بهره مند هستند صفر درصد است. 

شـاعری: وزارت جهاد کشاورزی به وظیفه قانونی خود 
عمل نکرده است

س�خنگوی کمیس�یون کش�اورزی مجل�س، گف�ت: کدگ�ذاری 
محصوالت کش�اورزی بر اساس برنامه ششم توسعه یک الزام است 
اما متأسفانه تاکنون عملیاتی نشده و همچنان محصوالت کشاورزی 
بدون داش�تن شناس�ه مطمئن وارد بازار می ش�وند و قابل ره گیری 
نیستند. وی با تأکید بر اینکه امکان دارد محصوالتی در داخل کشور 
تولید شوند که تراریخته و یا محصول دستکاری شده باشد، عنوان 
کرد: کل فرآیند تولید از مزرعه تا س�فره مردم باید با کد شناس�ه 
قابل ره گیری و ارزیابی باشد تا بتوان سالمت جامعه را تضمین کنیم؛ 
امیدواریم وزارت جهاد کشاورزی به وظیفه قانونی خود که تاکنون 

به آن عمل نکرده است عمل کند.

شجاعی کیاسری رئیس مجمع 
نمایندگان ادوار مازندران شد

اولی��ن انتخابات 
هیئت رئیسه مجمع 
اس��تانی نمایندگان 
سه ش��نبه،  ادوار 
25 اردیبهش��ت ماه 
حس��ن  حضور  ب��ا 
مش��اور  زمان��ی، 
رئی��س مجل��س و 
رئیس مرکز نماین��دگان ادوار و همچنین 
مازن��دران اس��تان  ادوار   نماین��دگان 

 برگزار شد.
تشکیل مجامع استانی با هزار 

نماینده
در ابتدای جلس��ه حسن زمانی، رئیس 
مرکز نمایندگان ادوار با تأکید بر اینکه باید 
از توانمندی نمایندگان ادوار استفاده کرد، 
گفت: تش��کیل 15 کارگروه اولین حرکت 
برای استفاده از توانمندی نمایندگان ادوار 
است که 500 نفر از نمایندگان در زیر چتر 
آن ها شکل گرفته اند و هیئت رئیسه ماهانه 
به طور متوسط بین یک تا دو جلسه در ماه 

نشست برگزار می کند.
وی ب��ا ی��ادآوری اینکه ت��اش کردیم 
میان هیئت رئیس��ه  تنگاتنگ��ی  ارتب��اط 
هیئت رئیس��ه  اعض��ای  ب��ا  کارگ��روه 
کمیس��یون ها برگزار ش��ود، تصریح کرد: 
در برخی موارد هیئت رئیس��ه و روس��ای 
کمیسیون ها به جلس��ات کارگروه دعوت 
می ش��وند و این تعاملی مناسب است که 

میان نمایندگان برقرارشده است.
زمان��ی بابی��ان اینکه ارتب��اط خوبی با 
معاون��ت قوانی��ن جهت ارج��اع طرح ها و 
لوایح ب��ه کارگروه ها برقرارش��ده اس��ت، 
ادام��ه داد: در ح��ال ت��اش هس��تیم که 
ه��زار نف��ر از نماین��دگان ادوار در مجامع 
استانی شکل گیری و س��ازمان دهی شده 
و هیئت رئیس��ه انتخاب  شده برای مجمع 
استانی را به اس��تاندار و مسئوالن استانی 
معرفی ش��وند ت��ا در تمامی مراس��م ها و 
نشست ها حضور داش��ته باشند تا نقش و 
جایگاه نمایندگان را در تصمیم گیری های 

استان داشته باشیم.
جمع آوری اطالعات نمایندگان 

ادوار  از 6 کشور جهان
مشاور رییس مجلس شورای اسامی، 
ادامه داد: کاری پژوهش��ی و تحقیقاتی را 
با هم��کاری مرکز پژوهش ه��ای مجلس 
انجام دادیم که بر این اس��اس اطاعاتی را 
در مورد نمایندگان ادوار 6 کش��ور جهان 
جم��ع آوری کردی��م که خاص��ه آن ها را 
ب��ه رئیس مجل��س ارائه خواهی��م کرد تا 
در چارچ��وب ای��ن موض��وع دغدغه های 

نمایندگان در نظر گرفته شود.
وی بابی��ان اینکه 300 نف��ر از 1800 
نماینده ادوار فوت یا ش��هید شدند، گفت: 

در حال حاضر 1500 نماینده داریم.
 شجاعی کیاسری:

  از تجارب نمایندگان ادوار 
استفاده شود

در ادام��ه این نشس��ت س��ید رمضان 
رئی��س  به عن��وان  کیاس��ری  ش��جاعی 
نمایندگان ادوار اس��تان مازن��دران بابیان 
اینکه باید از ظرفی��ت نمایندگان ادوار در 
موضوعات کان کشور و استانی بهره برد، 
گفت: حساس��یت ها در م��ورد نمایندگان 
ادوار باید رفع ش��ود. وی با تأکید بر اینکه 
نمایندگان ادوار نس��بت به اغلب مسائل و 
مشکات استانی آشنایی دارند و می توانند 
برای رف��ع آن ها تاش کنند، افزود: تقاضا 
داری��م مجم��ع نماین��دگان ادوار ازنظ��ر 
حقوقی، مجلس، دولت و نهادهای انقابی 

به رسمیت شناخته شود.
استان مازندران 56 نماینده 

ادوار دارد
ش��جاعی کیاس��ری با یادآوری اینکه 
اس��تان مازندران 56 نماین��ده ادوار دارد، 
تصریح کرد: امروز انتخابات هیئت رئیس��ه 
مجم��ع نماین��دگان ادوار برگزار ش��د؛ از 
تجارب و دیدگاه ها و نظرات کارشناس��ی 
نماین��دگان ادوار در راس��تای کم��ک به 
مجلس، دولت و قوه قضائیه می توان بهره 
برد. رئیس مجمع نمایندگان ادوار استان 
مازندران بابیان اینکه نمایندگان نس��بت 
به مس��ائل کان کشور ازجمله اجتماعی، 
اقتصادی، سیاس��ی، فرهنگی و بین المللی 
تسلط کامل دارند، گفت: نمایندگان ادوار 
در دنیا جایگاه ویژه ای دارند و نیاز اس��ت 
در ایران نیز این مهم موردتوجه قرار گیرد. 
وی از دکتر الریجانی بابت توجه به جایگاه 
و حمایت از نمایندگان ادوار سپاسگزاری 
ک��رد و افزود: انتظار می رود به توان از این 
ظرفیت به خوبی استفاده کرد و نمایندگان 

در مسائل کشور نقش آفرین باشند.
گفتنی اس��ت در پایان جلسه انتخابات 
اعض��ای هیئت رئیس��ه برگزار ش��د که بر 
اساس آن سید رمضان شجاعی کیاسری، 
به اتفاق آرا به عنوان رئیس، اکبری به عنوان 
نائب رئی��س اول، طاهر ن��ژاد نایب رییس 
دوم و علی پور سخنگو و همچنین صابری 
به عن��وان دبی��ر مرک��ز نماین��دگان ادوار 

مازندران انتخاب شدند.

رفتارشناسی نمایندگان مازندران؛

مجمع الجزایر نمایندگان

می
هی

ن ف
می

ا

نقاشی: امین فهیمی-اینوگرافیک: محمدرضا غفاری ، آرمان شکریان

رحمت عزیزی
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é سید محمدمهدی کیا 
حمیدرضا ترقی عضو ارشد حزب موتلفه اسالمی است. وی 
در مجلس پنجم نماینده مردم مش��هد بوده و س��ابقه سال ها 
فعالیت تشکیالتی و حزبی دارد. این فعال سیاسی تاکنون سه 
کتاب به نام های شرحي بر حدیث والیت، منشور اصولگرایي 
از دیدگاه رهبري و راهبرد آموزش عالی در ایران را منتش��ر 
کرده اس��ت. مصاحبه ای با وی ترتی��ب دادیم و در خصوص 
جای��گاه مجلس، مهم ترین چالش های ق��وه مقننه و همچنین 
عملکرد مجلس فعلی به گفت و گو پرداختیم. متن این مصاحبه 

در ادامه آمده است:

مجلس به غیر از سیاست های کالن، نباید با دولت همسو باشد
ترقی در آغاز صحبت بابیان این موضوع که همس��ویی دولت و مجلس زمینه س��از 
البی گ��ری خواه��د ش��د، گفت: اس��اس پی ریزی مجل��س و دولت در قانون اساس��ی 
به گون��ه ای اس��ت که مجلس برای اعم��ال حق حاکمیت ملت، ناظر بر دولت باش��د و 
دولت هم مجری قوانینی باش��د که مجلس و دیگر دس��تگاه های قانون گذار در کشور 
 تصویب می کنند. اگر قرار بر همس��ویی مجلس و دولت باش��د، خطر ضعف نظارت به

 وج��ود می آید.  مجالس��ی که تحت تأثیر دولت بودند و دول��ت در انتخاب نمایندگان 
ایفای نقش و سرمایه گذاری داشت، کمترین نظارت را بر عملکرد دولت انجام دادند. به 
همین خاطر اعمال حق حاکمیت مردم تضعیف شد؛ بنابراین به اعتقاد بنده مجلس به  
هیچ وجه نباید غیر از سیاست های کان با دولت همسو باشد. مجلس باید ناظری قوی 
و بی رحم بر عملکرد دولت باش��د. وی اف��زود: نقش نظارتی مجلس در اثر البی گری ها 
و تأثیرگذاری دولت در انتخاب نامزد های انتخابات مجلس و همچنین سیاس��ی شدن 
انتخاب��ات به گونه ای که دولت س��عی می کند نامزد های طرف��دار خودش را به مجلس 

بفرستد، تضعیف شده است.
قانون گذاری در چارچوب قانون اساسی زمینه ساز تعامل مجلس و 

شورای نگهبان
عضو ش��ورای مرکزی حزب موتلفه بیان داشت: شورای نگهبان وظیفه پاسداری از 

مبانی اعتقادی، سیاست های کان و قانون اساسی را برعهده دارد؛ بنابراین به هر میزان 
که مصوبات مجلس از قانون اساس��ی، اسام و سیاست های کان فاصله بگیرد، چالش 
مجلس با ش��ورای نگهبان افزایش پیدا می کند. مجالسی که مصوباتشان در چارچوب 
اسام قانون اساسی و سیاست های کان نظام بوده کم ترین چالش را با شورای نگهبان 
داش��تند. طبعًا اگر سیاس��ت های کلی از طرف مجلس اعمال شود، چالش ها در آینده 
کمتر خواهد شد. ولی اگر نظارت شورای نگهبان تضعیف شود و یا از نظارت استصوابی 
به نظارت غیر اس��تصوابی تقلیل پیدا کند و قوانینی وضع کند که در آن قوانین مثل 
شورای شهر افرادی انتخاب شوند که صاحیت های الزم را به لحاظ قانون گذاری و به 
لحاظ منطبق بودن بر ارزش های دینی و اس��امی نداشته باشند، طبیعتًا قانون گذاری 
آن ها باعث می ش��ود با ش��ورای نگهبان چالش بیش��تری پیدا کنن��د. هرچه مردم در 
انتخاب هایشان ماک های قانون اساسی ماک های ارزشی و اسامی را مورد توجه قرار 

دهند، چالش آن مجلس با شورای نگهبان کاهش پیدا خواهد کرد.
وابستگی نمایندگان به کانون های قدرت و ثروت 

نماینده مردم مش��هد در دوره پنجم مجلس شورای اسامی، تصریح کرد: وابستگی 
نمایندگان به کانون های قدرت و ثروت از دولت سازندگی شروع شد. در مجالس قبل 
این نوع دخالت کمتر وجود داشت. دولت ها به دنبال این نبودند که با البی گری نظرات 
نمایندگان را برای لوایح خود جلب کنند؛ اما در مجلس پنجم ما شاهد نقش کارگزاران 
در دولت بودیم. همان طور که ش��هردار اسبق تهران به سمت البی گری و خرید قضات 
رفت تا اینکه تخلفات خود را بپوشاند. کارگزاران در دولت هم، وارد معرفی نامزد از طرف 
خود ش��دند و در استیضاح هایی که در حال صورت گرفتن بود، نمایندگان را خریدند. 
پول و امکانات به آن ها دادند. به مرور وزارتخانه ها روند خصوصی سازی را آغاز کردند و 
ش��رکت های متعددی در ذیل وزارتخانه ها شروع به کارکردند که متأسفانه اختصاصی 

سازی شد تا خصوصی سازی.
ترقی ادامه داد: آن ش��رکت ها هم برای اینکه منافع خود را در مجلس دنبال کنند 
و قوانینی وضع کنند که این قوانین مطابق با منافع آن ها باش��د، به س��مت تطمیع و 
البی گری با نماینده ها رفتند. از طرق مختلف سعی کردند نظرات نمایندگان را به سمت 
خ��ود جلب کنند. نمایندگان هم چون به مرور هزینه تبلیغات انتخاباتی ش��ان افزایش 
پیداکرده بود، مجبور بودند در طول دوران نمایندگی هزینه کرد خود را دوباره به دست 
آورند. این موارد موجب آلوده شدن نمایندگان شد. دولت ها هم در همین راستا حرکت 
کردند. در دولت آقای هاشمی و در مجلس چهارم وزیری برای جلب رأی اعتماد مجلس 
با احداث 164 بیمارس��تان در ش��هر های مختلف، بدون نظر کارشناسی موافقت کرده 

بود. این نوع کارها نش��ان دهنده این است که دولت ها نمایندگان را آلوده می کنند و با 
البی هایی که انجام می دهند مسیر و رسالت نمایندگی را منحرف می کنند.

احزاب حلقه وصل میان مردم و نمایندگان هستند
عضو ارشد حزب موتلفه اسامی در خصوص جایگاه احزاب در نظام انتخاباتی کشور، 
گف��ت: در قان��ون جایگاهی برای احزاب و ایفای نقش آن ها در انتخابات عنوان نش��ده 
اس��ت. طبعًا احزاب اگر نقش��ی در انتخابات بازی می کنند و فهرس��تی ارائه می دهند 
تاش خودش��ان اس��ت؛ اما در قانون چنین زمینه ای برای احزاب فراهم نش��ده است. 
در سیاس��ت های اباغی مقام معظم رهبری برای انتخابات به این موضوع اش��اره  شده 
که نقش احزاب در انتخابات باید تدوین و مش��خص ش��ود که اگر این اتفاق رخ دهد، 
نمایندگانی که نامزد احزاب می ش��وند از پشتوانه فکری، نظارتی و حزبی بسیار خوبی 
برخ��وردار خواهند بود. همچنین در ای��ن حالت نمایندگان در برابر مردم و حزب خود 

پاسخگو خواهند بود.
وی افزود: هم اکنون فرآیند مشخصی برای ارتباط میان مردم و نماینده وجود ندارد. 
نمایندگان در حوزه های انتخابیه خود دفتر ارتباط مردمی دارند که مراجعاتی به آن ها 
می شود اما از نقطه نظرات، پیشنهاد ها و هم فکری های مردم بی بهره هستند، زیرا حلقه 
وصلی وجود ندارد. طبق قانون اساسی حلقه وصل میان شورای عالی استان و مجلس 
قدری مبهم اس��ت. بین مردم و نمایندگان هم همین طور اس��ت. وقتی نماینده مردم 
به عن��وان وکیل مردم می خواهد به مجلس برود و قانون وضع کند باید بداند نیاز امروز 
مردم چیست. خأل فرآیندی که بتواند نیاز های عمومی مردم که در بدنه جامعه وجود 
دارد را به نماینده منتقل کند، احساس می شود. این خأل را می توان به  وسیله احزاب پر 
کرد؛ اما تا وقتی که جایگاه قانونی احزاب مش��خص نشده است نمی شود نقشی را برای 
احزاب در انتخابات قائل شد. نماینده اگر نامزد حزب مشخصی باشد یک تقوای جمعی 
بر کارش حاکم خواهد ش��د و این تقوای جمعی مانع انحراف و تخلف می شود و طبعًا 

کیفیت کار نماینده را باال خواهد برد.
مجلس دهم کارایی الزم را ندارد

ترقی در بخش پایانی گفت و گو در خصوص عملکرد دو س��ال گذشته مجلس دهم، 
عنوان ک��رد: غیر از 20-25 نماینده، باقی نماین��دگان کار آن چنانی در مجلس انجام 
نمی دهند. به صورت عملی هیچ اثر خاصی در مجلس مشاهده نمی کنیم. مسئله بودجه 
که از مهم ترین مسائل این دولت بوده، مسئله استیضاح ها که طرح می شود اما عمًا رخ 
نمی دهد. این موضوع نشان از این دارد که ترکیب مجلس ترکیبی است که کارایی افراد 
مفید و مؤثر را هم از بین برده اس��ت. آن میزان کارشناس��ی و دقتی که باید در جهت 
حل مش��کات کشور انجام بدهند را نمی توانند انجام دهند. به طورکلی این مجلس را 

موفق نمی دانم.

é شبنم لشگری
* پیش بینی شما از ترکیب مجلس یازدهم چیست؟ 
در انتخابات مجلس دهم اکثر اصالح طلبان معتقد بودند 
با حضور گسترده در نام نویسی برای کاندیداتوری در 
انتخابات مجلس، هزین�ه رد صالحیت ها را باال ببرند. 
آی�ا در انتخاب�ات آینده نیز همین اس�تراتژی وجود 

خواهد داشت؟
بل��ه. در مجلس یازدهم نی��ز باید از اف��راد دارای صاحیت 
کاندیدات��وری دعوت کنیم تا ثبت ن��ام کنند و این دعوت نباید 
تنها مختص اصاح طلبان باشد. خیلی از نیروها جزء اصاح طلب 
یا اصولگرا نیستند؛ اما شایستگی نشستن بر کرسی های مجلس 
رادارند؛ بنابراین باید از همه آن ها دعوت کنیم؛ اما این بار جامعه 
با مش��کات جدی تری مواجه است و حوادث سرنوشت سازی 
مثل دی ماه ۹۶ را پش��ت س��ر گذاشته اس��ت که خود ناشی از 
انباش��ته ش��دن و تحقق نیافتن مطالبات قش��رهای وسیعی از 
مردم اس��ت؛ بنابراین باید قاطع تر با نظارت استصوابی مخالفت 
کنیم و اجازه ندهیم که انتخابات مهندس��ی و ترکیب اکثریت 
کرسی های آن از قبل مشخص شود و درنتیجه مجلسی ضعیف 

شکل بگیرد که پاسخگوی مشکات جامعه نخواهد بود.
به نظرم در س��ال آینده تحوالت جدی خواهیم داشت. یک 
جریان تاش می کند با مهندس��ی انتخابات گزینش ایرانیان را 
محدود کند و در طرف دیگر باید بکوشیم که به سمت انتخابات 
آزاد حرکت کنیم. این بزرگ ترین چالش سیاسی در سال آینده 

خواهد بود.
* جریان اصولگرا پس از فتح مجلس هفتم توانست 
دولت های نهم و دهم را تش�کیل دهد. آیا به نظر شما 

تجربه مجلس هفتم در سال ۹۸ تکرار خواهد شد؟
جریان اصولگرا با حذف و رد صاحیت گسترده ی نامزدهای 

اصاح طلب، توانست مجلس هفتم را فتح کند. اگر انتخابات آزاد 
 ب��ود احتمااًل نتیجه عکس آن رخ م��ی داد. اگر اصولگراها تصور 
می کردن��د که در انتخابات آزاد می توانند رقیب را پش��ت س��ر 
بگذارند،ٰ  تن به رس��وایی رد صاحیت نزدیک به ۱۰۰ نماینده 
مجلس ششم نمی دادند؛ اما اینکه این تجربه در انتخابات سال 
۱۳۹۸ تکرار می ش��ود یا نه؛ تصور من این است که اصولگرایان 
پایگاه حداقلی دارند و ریزش نیروهای آنها کمتر از اصاح طلبان 
نبوده اس��ت. با این حال یک خطر عمده که جامعه ما را تهدید 
می کن��د، کاه��ش درصد قابل توجه مش��ارکت ش��هروندان در 

انتخابات است.
رأی ندادن مردم لطمه بزرگی به جریان اصاح طلبی خواهد 
زد و این امر در بخش هایی به س��ود اصولگرایان می ش��ود. اگر 
اصاح طلبان تاش کنند که انتخابات آزاد برگزار ش��ود و مردم 
احساس کنند درنتیجه پایمردی آن ها حکومت به مطالباتشان 
ولو دیر، پاسخ می دهد، می توان این خطر را پشت سر گذاشت.

* گزین�ه اصالح طلبان ب�رای انتخابات ریاس�ت 
جمهوری کیس�ت؟ آیا امکان تعامل با علی الریجانی 
در انتخابات ریاس�ت جمهوری و احیانًا حمایت طیفی 

از اصالح طلبان و اعتدال گرایان از وی وجود دارد؟
درب��اره انتخابات ریاس��ت جمه��وری باید بع��د از انتخابات 
مجل��س و اینکه ما چقدر توانس��ته ایم انتخاب��ات را آزاد برگزار 

کنیم، صحبت ک��رد. باوجوداین تصور می کنم که فضای غالب 
در اصاح طلبان این اس��ت که باید نامزد اختصاصی خودمان را 
داشته باشیم و از او حمایت کنیم. البته از اینکه آقای الریجانی 
به عنوان نامزد اصولگرایان و رقیب اصاح طلبان باش��د استقبال 
می کنیم؛ اگرچه ظواهر بیانگر این است که اصولگرایان احتمااًل 
نامزد ویژه خود را معرفی خواهند کرد و ایشان نمی تواند اجماع 

اصولگرایان را به دست آورد.
* عل�ت عدم توفیق زنان در کس�ب کرس�ی های 
مجلس چیس�ت؟ شما درجایی گفته بودید اگر بین دو 
گزینه یک م�رد اصالح طلب و ی�ک زن اصولگرا حق 
انتخاب داشتید، به زن اصولگرا رأی می دهید تا حضور 
زنان در مجلس بیشتر شود؟ آیا هنوز بر این اعتقادید؟

بل��ه. من هنوز هم ب��ه دالیل گوناگون معتقدم اگر ش��رایط 
مس��اوی باشد باید به یک زن رأی دهیم؛ اواًل برای ایجاد توازن 
و عدالت در عرصه مدیریت کش��ور، ثانیًا برای اینکه سیاس��ت 

در ایران از حالت انحصاری مردانه که با خش��ونت و عبوس��ی و 
تندی همراه است به سمت سیاستی دموکراتیک و تعاملی پیش 
برود. حضور زنان می تواند این روند را تسهیل کند، چراکه زنان 
بهترین حامان دموکراس��ی، صل��ح و گفت وگو در همه جوامع 
ازجمله ایران هس��تند. س��ومین واقعیت این است که ما تجربه 
مثبتی از حضور زنان در فراکسیون امید مجلس و شورای شهر 

تهران داریم. درواقع زنان نماینده در مجلس و در ش��ورای شهر 
در قی��اس با مردان نه تنها ضعیف تر عمل نکرده اند، بلکه کارنامه 
مثبتی را عرضه داشته اند. تا آنجا که بسیاری از مخالفان هم به 
این نتیجه رس��یده اند که باید تعداد زنان در انتخابات به عنوان 
نامزد افزایش یابد و تاش کنیم که تعداد بیش��تری از آنان به 
مجلس و ش��ورهای شهر راه پیدا کنند تا بتوانند مطالبات ملت 
را حتی قاطع تر، صریح تر و شفاف تر از مردان دنبال کنند؛ نمونه 
فعالی��ت آن ها را به خص��وص در دفاع از حقوق ش��هروندی در 
مجلس و ش��ورای شهر به عینًا مشاهده می کنیم و ما شرمنده 
نش��دیم از اینکه بر حق ۳۰ درص��دی زنان تأکید کردیم. امروز 
حتی برخی از مخالفان گذش��ته نیز از حضور این تعداد از زنان 

در مجلس و شورای شهر رضایت دارند.
* فهرس�ت امید در انتخابات مجلس یازدهم تا چه 
میزان شانس پیروزی در انتخابات و کسب کرسی های 

مجلس را دارد؟
صحبت در مورد نامزدهای لیست امید برای انتخابات مجلس 
آینده هنوز زود است ولی فکر می کنم تعدادی از آن ها می توانند 
اعتماد ش��ورای سیاس��ت گذاری اصاح طلبان را کسب کنند و 
تعدادی دیگر احتمااًل خودش��ان منصرف بشوند و یا در قیاس 
با رقیبان خود آرای کمتری به دس��ت آورند و احتمااًل ش��اهد 

چهره های جدید در این فهرست باشیم. 
نکت��ه مهم این اس��ت که اگ��ر بتوانیم فض��ای انتخابات را 
آزادتر ازآنچه اآلن ش��اهدش هستیم کنیم، آن زمان می توانیم 
پاس��خگوی مطالبات مردم و مشکات کش��ور باشیم؛ بنابراین 
در ای��ن دوره نی��ز بای��د با تمام ت��وان وارد می��دان رقابت های 
انتخابات��ی ش��ویم و دولت پنهان را مجبور کنی��م تن به قانون 
 دهن��د و از تنگ نظری و تمامیت خواهی و مهندس��ی انتخابات

 دست بردارند.

مجلس��ی که در قالب نظام جمهوری اسامی تعریف شد، قرار 
بود عصاره فضائل ملت و در رأس امور باشد. تجربه 40 ساله فرایند 
قانون گذاری در مجلس ایران هم تائید می کند که مجلس می تواند 
در ریل گذاری و نظارت و بازرس��ی و پیگیری مصوبات مهم ترین و 
بهترین نقش را بازی کند. عقب نش��ینی ها و ضعف ها و خس��ارات 
موجود را بای��د در نظم و اولویت و هدف گذاری های مجالس ایران 
جستجو کرد و اگر نقد و اعتراضی به عملکرد و ضعف های دولت ها 
وجود دارد، مقص��ر اول را در کم کاری و اهمال و ضعف های اهالی 

مجلس جستجو باید کرد.
س��ال آینده ب��ازار انتخابات ب��رای نمایندگان مجلس ش��ورای 
اس��امی گرم خواهد ش��د که باید با نگاهی ب��ه تجربه های فراوان 
چهار دهه اخیر و اولویت منطقه ای و ملی و بین المللی گام در این 

انتخابات گذاشت.
نگاه��ی به عملکرد نمایندگان مجل��س، هدف گذاری انتخابات 

پیش رو را آسان تر می کند.
الف: در سطح ملی دو عامل بازدارنده وجود دارد:

۱- نظارت استصوابی شورای نگهبان
۲- فقدان نظام حزبی

این دو عامل، مردمی بودن و مسئولیت پذیری منتخبان مجلس 
را ک��م ک��رده و نامزدهای انتخاباتی و منتخب��ان مردمی و اعضای 
مجل��س را محافظ��ه کار در برابر حاکمی��ت و بی تف��اوت در برابر 

انتخاب کنندگان کرده است.
تقوی��ت نظام حزب��ی قانون مند و انتقال نظارت اس��تصوابی به 
احزاب، سبب خواهد شد که انتقادات فزاینده به مهندسی انتخابات 
کم ش��ده و اعضای مجلس قدرت پیگیری مصوبات خود را بیشتر 

و بهتر پیدا کنند.
ب: در انتخابات مجلس فعلی عامل تأثیرگذار مهمی کشف شد 
که حذف و یا تضعیف این عامل، اولویت جدیدی ساخته است و آن 
اقب��ال و اعتماد بی نظیر و مبهوت کننده مردم به رهبری اصاحات 
ایران و رای آوری کامل فهرس��ت های مورد قبول ایش��ان در تهران 
و مراک��ز مهم با حمایت قاطع مردم؛ تا جایی که به ش��وخی گفته 

می شود انتصابات است نه انتخابات.

این پدیده در انتخابات پیش رو بس��یار مهم تلقی می ش��ود که 
چگونه عمل خواهد کرد و یا چگونه مهار شود؟

تدبیر ش��ورای نگهبان، سبب ش��د که فهرست های مورد تأیید 
رهبر اصاحات از بین نیروهای ناشناخته و کم تجربه بسته شود که 
روند چهارس��اله مجلس موجود ضعف های جدی اکثریت فهرست 
برنده و محافظه کاری ها و اولویت های غلط را نمایان ساخته و همین 
سبب خواهد شد که "تکرار" پیروزی، چالشی جدی پیش رو داشته 

باشد.
این چالش در تهران، به واسطه شورای شهر تهران، عمیق تر بوده 

و این عوامل روند انتخابات آتی را حساس تر خواهد کرد.
ش��ورش های دی ماه ۹۶ ایران، نشان داد که اصاح طلبان ایران 

جزو اهداف طراحان اولیه و بهره بران ثانویه این حادثه بودند.
در ای��ن میان مهار و کنترل و یا ح��ذف فضای آزاد مجازی که 
 برگ برنده ارتباط رهبری و بدنه اصاحات هس��ت هم جزو برنامه 
رقب��ا و مخالفان اندیش��ه و عملکرد جن��اح اصاح طلبی و رهبری 

می باشد که گام های اولیه آن در حال برداشته شدن است.
ج: حف��ظ وض��ع موجود، به ج��ای تحول و توس��عه و حرکت 

روبه جلو، آسیب جدی دوره فعلی مجلس ایران است.
هی��چ نش��انه ای از تغییر در هی��چ عرصه سیاس��ی، اجتماعی، 
فرهنگی و اقتصادی از سوی نمایندگان مجلس، در چند فراکسیون 
و جناح مجلس دیده نمی شود و همه تاش ها مبتنی بر حفظ وضع 
موجود اس��ت. گویی همه منتظر دستور هستند و هیچ اراده ای از 

درون مجلس برای یک اتفاق روبه جلو وجود ندارد.
در برخورد با دولت و اس��تیضاح ، در هم��کاری با قوه قضائیه و 
اتفاقات حقوقی، در تنظیم بودجه و اس��ناد باالدستی، در سیاست 
خارج��ی و برجام از درون مجلس هیچ صدای مطالبه گر و پیگیری 
دیده نمی ش��ود که نشانه حاش��یه بودن مجلس و اولویت داشتن 
پیگیری ها توس��ط دیگر نهادهاس��ت؛ که این البته نه دلیلی برای 

عذر که تقویت کننده انتقاد به حرکت دو ساله مجلس فعلی است.
به جز دو سه چهره پیگیر و فعال از نمایندگان، باقی فراکسیون ها 
و جناح ها، هیچ هدف پایه و تاکتیک تحول سازی را نشان نداده اند 
که همین س��بب ش��ده مواضع همان دو س��ه چهره شاخص هم 

تزئینی و نمایشی تلقی و برخورد شود.
تجربه نظارت استصوابی نشان داده هیچ گاه رضایت کامل برای 
طرفداران آن ایجاد نشده و همواره مقصر بسیاری از ناکارآمدی ها، 
سبک اعمال حق نظارت شورای نگهبان معرفی شده است که نقطه 
مشترک انتقاد موافقین و مخالفین نظارت استصوابی گردیده است.

د: در سطح استانی هم چند نکته به چشم می آید.
۱- متعهد نبودن نمایندگان به حامیان ملی و استانی خود.

۲- موقت دیدن پیروزی و غنیمت ش��مردن چهارسال موجود، 
بدون طراحی برای چهار سال پیش رو.

۳- پذیرفتن نقش های مش��ورتی و تشریفاتی و راضی بودن به 
احترام ظاهری.

۴- اولویت های بخش��ی و شهری به جای موفقیت های استانی؛ 
مثل جانمایی پروژه منطقه آزاد استان.

۵ - ماجرای انتخاب اس��تاندار بومی یا غیربومی که نش��ان داد 
جایگاه نمایندگان استان در پایتخت و اختاف درونی چگونه است.

۶- کمک نکردن به نس��ل جدید نیروها؛ چینش اعضای ستاد 
به گونه ای که غیر از خودشان خروجی دیگری وجود نداشته باشد.

ه: توانایی مالی و اقتصادی درروند انتخابات نقش مهم و ش��اید 
برای کس��انی که پیروزی را فقط در احراز کرس��ی مجلس تعریف 

می کنند، سهم اول را به خود اختصاص داده است.
تجربه هم نش��ان می دهد که از مرحله تائید صاحیت تا خرید 
و ف��روش رأی در غروب جمعه اخذ آرا، می توان از پول بهره ها برد. 
دقت در بازرس��ی و هیئت های نظارت و نماین��دگان نامزدها یک 
اولویت انتخابات پیش رو باید باش��د. بهانه کم کاری در این بخش 
دیگر نش��انه عقل و تدبیر نیست. بهتر است کسانی که فقط برای 
رس��یدن به رأی ورود به مجلس تاش می کنند و جیب پری برای 

خرج کردن ندارند، انرژی جامعه را به هدر ندهند.
بله! ما که پیروزی را چندمنظوره و فارغ از جنسیت و باهدف های 
کمپین های اجتماعی و فرهنگی به بهانه انتخابات تعریف می نماییم 
درهرحال پیروز انتخابات هس��تیم. حتی اگر باقدرت پول نتوانسته 
باشیم نامزد مطلوب خود را به صندلی سبز مجلس اسامی برسانیم.
سعید صدوقی مازندرانی

7 خ��رداد روز آغ��از اولی��ن دوره مجلس، فرصت��ی برای عرض تبری��ك به یكایك 
نمایندگان محترم و نیز بهانه پردازش به عملكرد نمایندگان مجلس شورای اسامی و 
ارائه یك ارزیابی مقایسه ای با الگوی بارزی مانند شهید بزرگوار سید حسن مدرس است.

جایگاه واقعی نمایندگان با جایگاه امروزشان تا آن اندازه دور از انتظار است كه امروز 
حتی نگاه بلند امام راحل كه مجلس را عصاره فضائل ملت و در رأس همه امور كشور 
می دانس��تند، در هاله ای از ابهامات و اتهاماتی قرارگرفت��ه كه اصًا به صاح مجلس و 

جامعه نیست.
به طور مثال درباره استیضاح عجوالنه پایان سال سه وزیر كه منجر به ابقای هر سه 
وزیر شد، اتهامات زیادی را متوجه مجلس كرد كه ازجمله آن ها البی گری های مجلسی 

و حتی ضیافت شام دولتی بود!
اما از اتهامات درس��ت یا نادرس��ت فوق الذكر و یا مش��ابه آن ها كه بگذریم، عملكرد 
نمایندگان در حوزه های انتخابیه است كه حقیقتًا ضمن دورنگه داشتن آن ها از وظایف 
اصلی نمایندگی و حضور ضعیف و نامحس��وس در مباحث تخصصی مجلس و مسائل 
كشوری و بین المللی كه نظام ما با آن ها مواجه است، شأن برخی از نمایندگان را نیز در 

حد اعضای شورای اسامی شهر تنزل داده است.
دخالت مش��هود در عزل و نصب مدیران اس��تانی و شهرس��تانی و حتی بخش��ی، 
موضع گیری های خارج از سلس��له  مراتب س��ازمانی نس��بت به عملكرد مدیران بومی، 
دخالت مستقیم در وظایف مدیران اجرایی، دخالت در تسهیم ها و تخصیص های محلی، 
همراه كردن اجباری مدیران استانی و شهرستانی در بازدیدها و پیگیری های نه چندان 
مهم از پروژه های كوچك، اصرار بر حضور در جلس��ات و مراسم كلنگ زنی و افتتاح ها 
و گرو گرفتن بقای مدیران به تبعیت از دس��توراتی كه به مدیران می دهند، در رئوس 
نقل قول های درس��ت یا نادرستی است كه بعضًا در ایام حضور نمایندگان در حوزه های 

انتخابیه به گوش ما می رسد.
البته تهدیدها، تطمیع ها، تقبیح ها، تحریك ها و حتی مخالفت با مصوبات و اباغ های 
دولت نیز مس��موع می شود كه درمجموع ایجاد چنین فضایی نمی تواند ارزیابی مثبت 
ش��ود! چراکه جایگاه مدیران و دس��تگاه های محلی به خاطر تأثیرگذاری نمایندگان تا 
مرز تغییر تصمیمات قبلی و یا تسلیم شدن در قبال خواسته های ارباب رجوع حقیقی و 

حقوقی كه قبًا مورد مخالفت قرارگرفته بود، به شدت زیر سؤال می رود.
البته در مواردی كه از مصادیق تضییع حقوق مردم اس��ت، از این حضور اس��تقبال 
می ش��ود، اما قطعًا نمی توان غالب موارد را مشمول این استثناء دانست. به هرحال باید 
به برخی از این نمایندگان گفت كه بلندی جایگاهشان نباید آن ها را تشویق به مسائل 
عادی نموده و توانشان را مصروف نتایج ضعیف نماید، بلكه باید آن ها را به سمت حل 

معضات اساس��ی یك استان یا شهرستان كه مستلزم البی گری و چانه زنی در سطوح 
ارشد مدیریت اجرایی نظام است، سوق دهد تا آورده هایی در شأن یك نماینده مجلس 

داشته باشند.
مسائلی مانند منطقه آزاد، سد، پتروشیمی، کارخانه های تولیدی، طرح ها و پروژه های 
بزرگ دیگر می توانند فعالیت های غیر مجلس��ی نمایندگان مجلس را شامل شوند كه 

احتمااًل بدون كمك نمایندگان، از عهده مدیران استانی برنمی آید.

در پایان شایسته می دانم تا تمام قد به احترام نمایندگانی بایستم كه در كمیسیون های 
تخصصی و البی مجلس بس��یار فعال عمل كرده و ضمن حفاظت از منافع ملی، برای 
حوزه انتخابیه خود نیز ایفاگر كان نقش های مدیریتی با هماهنگی مدیران بومی اند و 
ش��أن خود را در مس��ائل ریز و جزئی تنزل نداده و از كارآمدی شوراها و سایر نهادهای 

محلی نمی كاهند.
صادق علی رنجبر_مدرس دانشگاه

حمیدرضا ترقی، عضو ارشد حزب موتلفه اسالمی، در گفت و گو با موثق:

زنان بهترین حامالن تضعیـــــــــف نقش مجلس به دلیل البی گری دولت
دموکراسی، صلح و گفت وگو

چالش های مجلس مطلوب
،،

مجالسی که تحت تأثیر دولت بودند و دولت در 
انتخاب نمایندگان ایفای نقش و س�رمایه گذاری 
 داش�ت، کمتری�ن نظ�ارت را بر عملک�رد دولت

 انجام دادند

نق�ش نظارتی مجل�س در اث�ر البی گری ها و 
تأثیرگذاری دولت در انتخاب نامزد های انتخابات 
مجل�س و همچنی�ن سیاس�ی ش�دن انتخابات 
به گونه ای که دولت سعی می کند نامزد های طرفدار 
خودش را به مجلس بفرستد، تضعیف شده است.

نماین�دگان هم چ�ون به مرور هزین�ه تبلیغات 
انتخاباتی شان افزایش پیداکرده بود، مجبور بودند 
در طول دوران نمایندگی هزینه کرد خود را دوباره 

به دست آورند.

انتظـار مـا  از نمــایندگـان مجـلس

،،
،،

،،

از اینک�ه آق�ای الریجانی به عن�وان نامزد 
اصولگرای�ان و رقی�ب اصالح طلب�ان باش�د 
اس�تقبال می کنیم؛ اگرچ�ه ظواهر بیانگر این 
است که اصولگرایان احتماالً نامزد ویژه خود 
را معرف�ی خواهند ک�رد و ایش�ان نمی تواند 

اجماع اصولگرایان را به دست آورد.

تجربه مثبتی از حضور زنان در فراکسیون 
امید مجلس و ش�ورای ش�هر ته�ران داریم. 
درواقع زنان نماینده در مجلس و در ش�ورای 
ش�هر در قی�اس با م�ردان نه تنه�ا ضعیف تر 
را  مثبت�ی  کارنام�ه  بلک�ه   عمل نکرده ان�د، 

عرضه داشته اند.

موج�ود  مجل�س  چهارس�اله  رون�د 
ضعف های جدی اکثریت فهرست برنده 
 و محافظه کاری ه�ا و اولویت ه�ای غل�ط 
را نمایان ساخته و همین سبب خواهد شد 
که "تکرار" پیروزی، چالشی جدی پیش 

رو داشته باشد.

در برهه ی کنونی و با پش��ت س��ر گذاش��تن حوادث دی ماه 96 که تنها هش��ت ماه پس از انتخابات 
ریاست جمهوری رخ داد و موجب اعتراضات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی گردید، اهمیت و تاثیرگذاری 

انتخابات به موضوعی چالش برانگیز بین فعالین و کنش گران مختلف تبدیل گشت.
برخی از یک سو با توجه به وجود نارضایتی در بین بخش هایی از مردم نسبت به شرایط فعلی کشور 
و افت امید آنها نسبت به آینده، نسبت به تاثیرگذاری انتخابات ابراز تردید کرده و برخی دیگر انتخابات 

را همچنان مهم ترین و بهترین راه برون رفت از شرایط فعلی و اصالح امور می دانند.
در این میان بخش��ی از معترضان را زنانی تش��کیل می دهند که با حضور پرشورش��ان در انتخابات 
ریاس��ت جمهوری، امید به گش��ایش حضور زنان در مناصب کلیدی داش��تند؛ اما با گذشت یکسال از 
عم��ر دول��ت دوازدهم و عدم به کار گیری مناس��ب زنان در کابینه و پس��ت ه��ای مدیریتی، موجی از 
 انتقادات را در این قشر بوجود آورد. اعتراضاتی که به صورت مستمر از طریق فضای مجازی و حقیقی به

 گوش می رسد.
سید مصطفی تاج زاده از جمله کنش گرانی است که همچنان بر اهمیت انتخابات تاکید داشته و معتقد 
هس��ت در انتخابات مجلس آینده اطالح طلبان باید تمام توان خود را به کار گیرند. این فعال سیاس��ی 
اصالح طلب در گفت وگو با ما به چند پرس��ش درباره انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی 
و لزوم افزایش تعداد نمایندگان زن و همچنین اهمیت انتخابات آزاد و تأثیر آن بر سیزدهمین دوره ی 

انتخابات ریاست جمهوری پاسخ داد.

نقش جوانان در اداره شهر
امروزه که شهر از مفهوم کالبدی خود 
به یک سازمان اجتماعی ارتقا یافته، نقش 
گروه های اجتماعی مختل��ف در اداره آن 
نیز بیش ازپیش پررنگ  ش��ده است. یکی 
از این گروه های اجتماعی جوانان هستند 
که ب��ا نیروی جوانی و ش��ادابی ای که در 
اختیاردارن��د می توانن��د در فرایند ه��ای 
مدیریت ه��ای س��ازمانی نق��ش مؤث��ری 
ایف��ا کنند. در علم مدیری��ت این موضوع 
ثابت ش��ده اس��ت که برای حف��ظ منافع 
گروه های اجتماعی مختل��ف، آن گروه ها 
باید بتوانند در فرایندهای تصمیم گیری و 
تصمیم سازی در شهر شرکت داشته باشند. 
در نوع متعالی مشارکت، همه این گروه ها 
در فراینده��ای اجرایی نی��ز حضور دارند؛ 
به هرروی ش��هر نهادی دمکراتیک است و 
فرایند های مدیریتی مرتبط با ش��هر باید 
دارای کیفیت سیستماتیک و وضوح بسیار 
باال باش��ند، به گونه ای که امکان مشارکت 
شهروندان را در مدیریت شهر مهیا سازند. 
به عاوه ش��هر مجموعه ای از قوانین آهنی 
نیس��ت؛ بلکه بیشتر بخش��ی از فرهنگ و 
خواسته های انسان هایی است که مدام در 
حال تغییرند؛ ل��ذا حضور جوانان در اداره 
شهر، کمک می کند تا نیازهای آن ها بهتر 
دیده ش��ود و همچنین عاوه بر حضور در 
سازوکارهای مدیریتی در تولید محتوا نیز 
مؤثر واقع ش��وند. حتمًا باید توجه داشت 
که عاوه بر جوانان دهه شصتی که بخش 
عمده جمعیت کشور را تشکیل می دهند، 
دهه هفتادی ها نیز هم اکنون آماده حضور 
در عرصه های کار و فعالیت هستند و نسل 
هشتادی ها هم کم کم در حال پیوستن به 
گروه اجتماعی جوانان ان��د؛ لذا هم اکنون 
با 3 گ��روه از جوانان روبه رو هس��تیم که 
احتمااًل نیازهای متفاوتی دارند. جوانان و 
نوجوانان دهه هفتادی و دهه هش��تادی، 
به ص��ورت متفاوتی به زندگ��ی و نیازهای 
خود می نگرن��د. برای ش��ناخت نیازهای 
جوانان این دو دوره در شهر، عاوه بر آنکه 
باید پژوهش های هدفمند صورت پذیرد، 
باید از پتانس��یل های آن ها نیز برای اداره 

شهر استفاده شود.
باید آن ها را به کار گرفت، از ایده هایشان 
استفاده کرد و از آن ها در شناسایی و اقدام 
برای رفع نیازهایشان کمک گرفت. مسلم 
است که جوانان نمی توانند در حالت انزوا، 
افرادی س��الم به لح��اظ فیزیکی و ذهنی 
باش��ند و تنه��ا درصورتی ک��ه بازیگرانی 
مؤثر در ش��هر باش��ند می توانند احساس 
س��امتی کام��ل کنند. از س��وی دیگر با 
توج��ه به پدی��ده گسس��ت  اجتماعی در 
س��ال های اخیر میان گروه های اجتماعی 
مختلف، الزم اس��ت تا برای جلوگیری از 
بیگانگی جوانان با سیستم های مدیریتی 
کش��ور، به خصوص دهه هفتادی  ها و دهه 
هشتادی ها، به آن ها به عنوان یک سرمایه 
اجتماعی نگاه کرد. متأس��فانه نوع نگاه به 
جوانان در کش��ور ما تا کن��ون نگاه باال به 
پایین و به صورت یک مسئله و نه فرصت 

بوده است.
درهرحال نس��ل جدید نس��لی است با 
نیازه��ای متفاوت و احتم��ااًل باهوش تر از 
نس��ل قبلی و س��ازگارتر با روزگار جدید؛ 
لذا ایده ها و سبک فکری نسل جدید برای 
توسعه کشور و شهرهای ما نه تنها مسئله 
نیس��ت بلکه نیاز نیز هست. درهرصورت 
جوانان دهه هفتادی و دهه هش��تادی به 
دلیل تغییراتی مانند انقاب دیجیتال در 
دوران زندگی شان، قدرت سازگاری باالتر 
و اندیش��ه سیس��تماتیک تری نس��بت به 
قدیمی ترها برای حل مسائل جدید دارند؛ 
پس می توان از لنز جوانان دهه هفتادی و 
دهه هشتادی دنیا را رصد کرد و با فرایند 

جدید جهانی شدن همراه بود.
تجربه نش��ان داده اس��ت که اگر آالن 
به جوان��ان اعتماد نکنیم، بای��د در آینده 
ب��رای ح��ل مش��کات پیچید ه ت��ر آن ها 
هزینه ه��ای بی ش��ماری بدهی��م. تجربه 
بی توجه��ی به نیازهای دهه ش��صتی ها و 
مش��کات به وجود آمده پس ازآن نش��ان 
داد که اگر به جوانان میدان داده نش��ود، 
احتم��ال ب��روز بحران ه��ای بزرگ��ی در 
کش��ور وج��ود دارد؛ به عنوان مثال بحران 
بیکاری دهه ش��صتی ها در وضع موجود، 
نتیجه بی توجه��ی به نیازهای این جوانان 
و ع��دم مش��ارکت آن ه��ا در فرایندهای 
مدیریتی در دهه 80 و پیش بینی نکردن 
زیرساخت های الزم برای اشتغال آن ها در 
آینده بود. شاید مدیریت شهری به عنوان 
یک حاکمیت محلی، مکان مناس��ب تری 
برای مش��ارکت جوان��ان در اداره جامعه 
باشد. شاید مدیریت شهری بتواند الگوی 
مناس��بی برای حض��ور جوان��ان و تأمین 
نیازه��ای آنان برای کش��ور نیز ارائه دهد؛ 
بای��د اعتماد کرد و دید. درهرصورت آنچه 
مش��هود است این اس��ت که اگر سیستم 
مدیریت شهری نتواند نیازهای جوانان را 
ببیند و در راس��تای تأمی��ن آن ها از خود 
همین گروه اجتماع��ی کمک نگیرد، کل 
شهر دچار مشکل خواهد شد؛ شهر شاداب 
نخواه��د ب��ود، حرک��ت و امی��د رخت بر 
خواهد بست؛ بنابراین اگر شهری سرزنده 
می خواهیم و جامع��ه ای امیدوار را انتظار 
داریم، باید جوان��ان را ببینیم، آن ها را به 

کار بگیریم و به آن ها اعتماد کنیم.
حمید رضا معیری

برای کاندیداتوری در انتخابات 
مجلس شورای اسالمی چه کسانی 

باید 6 ماه زودتر  استعفا بدهند؟
ب��ه صندلی ه��ای  رس��یدن  ش��وق 
س��بزرنگ بهارس��تان آن ق��در جذابیت 
دارد ک��ه مس��ئوالن از ه��ر رده و با هر 
منصبی بخواهند از س��مت خود استعفا 
دهن��د و خ��ود را در مح��ک مقبولیت 
مردم بسنجند. نمایندگی مجلس قدرت 
مشروعی به ارمغان می آورد که مدیران 
انتصابی هیچ گاه از آن بهره مند نیستند 
بنابراین عجیب نیس��ت که بس��یاری از 
مدیران و مس��ئوالن بخواهند به سودای 
ورود به ساختمان هرمی شکل بهارستان 

از میز مدیریتی خود دست بکشند.
اما در این میان همواره خطر استفاده 
نامش��روع از بیت المال و اموال دولتی و 
جایگاه مدیریتی جهت تبلیغ و هزینه های 
تبلیغات��ی وج��ود دارد، بنابرای��ن قانون 
استعفا داوطلبین ش��رکت در انتخابات 
مجلس شورای اسامی که دارای برخی 
مناصب مهم مدیریتی هس��تند تصویب 
ش��د تا قدمی در جهت حفظ بیت المال 
و جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی 

برخی افراد باشد.
بنابراین افرادی که ش��ش ماه قبل از 
شروع ثبت نام باید از مشاغل رسمی خود 

استعفا دهند به قرار زیرند:
و  معاون��ان  و  رئیس جمه��ور   -1  

مشاوران وی
2- دبیر مجمع تش��خیص مصلحت 

نظام و معاونان وی
3- مشاوران معاونین رئیس جمهور

 4- رؤسای دفا تر سران سه قوه
5- وزرا و سرپرستان وزارتخانه ها

6- معاونان و مشاوران وزرا
7- مدیران کل و سرپرس��تان ادارات 
کل وزارتخانه ه��ا و مدی��ران کل حوزه 

وزارتی و رؤسای دفا تر وزرا
8- رئی��س س��ازمان صداوس��یمای 

جمهوری اسامی ایران و معاونان وی
هال احم��ر  جمعی��ت  رئی��س   -9

جمهوری اسامی ایران و معاونان وی
10- استانداران

11- معاونان و مشاوران استانداران
12- فرمانداران
13- بخشداران

14- ش��هرداران و رؤس��ای مناطق 
شهرداری

15- رؤسا و سرپرستان سازمان های دولتی
16- رئیس دانشگاه آزاد اسامی

17- اعض��ای هیئت مدیره و مدیران 
عامل بانک ها

 18- اعض��ای هیئت مدیره و مدیران 
عامل ش��رکت های دولتی و وابس��ته به 
دولت که حیطه وظایف و اختیارات آن ها 

به کل کشور تسری دارد
19- رئیس کل بانک مرکزی ایران و 

معاونان و مشاوران وی
20- رؤس��ا و س�رپرست�ان بنیادهای 
خ��رداد،   ۱۵ ش��هید،  )مس��تضعفان، 
مسکن(، کمیته امداد امام خمینی )ره(، 
نهضت س��وادآموزی، س��ازمان تبلیغات 
اس��امی، دفتر تبلیغات ح��وزه علمیه 
قم و رئیس س��ازمان تعزیرات حکومتی 
و رؤس��ای اتاق های بازرگانی و صنایع و 
معادن و تعاون، معاونان و مشاوران آنان.

21- ش��اغان در نیروهای مس��لح و 
وزارت اطاعات.

22- ائمه جمعه دائمی
23- قض��ات ش��اغل در ام��ر قضا و 
رؤس��ای دادگس��تری شهرس��تان ها و 

استان ها
24- مدیران کل و سرپرستان دفا تر و 

ادارات کل استان ها و معاونان آنان
25- مدیران کل و سرپرستان دفا تر 
و ادارات کل استانداری ها و معاونان آنان

26- رؤس��ا و سرپرس��تان ادارات و 
سازمان های دولتی و وابسته به دولت و 

معاونان آنان در استان و شهرستان
27- رؤسا و سرپرستان دانشگاه ها و 
مؤسس��ات آموزش عالی اعم از دولتی و 
غیردولتی و رؤس��ا و سرپرستان واحد ها 

و شعب آن ها
28- اعض��ای هیئت مدیره و مدیران 
عامل ش��رکت های دولتی و وابس��ته به 

دولت در استان و شهرستان
29- سرپرس��تان مناطق و رؤس��ای 

شعب بانک ها در استان و شهرستان
س��ازمان  دفا ت��ر  سرپرس��تان   -30
تبلیغ��ات اس��امی در مرکز اس��تان و 

شهرستان ها
31- مدی��ران مراکز صداوس��یمای 

جمهوری اسامی ایران
32- اعضاء شوراهای اسامی شهر و 

روستا
33- اعض��ای هیئت ه��ای اجرائی و 
ناظرین شورای نگهبان در حوزه انتخابیه 

تحت مسئولیت خود



* مهم ترین اولویت های اجرایی شـما در شـش ماه حضورتان در سـمت 
استاندار مازندران چه بوده است؟

مهم ترین اتفاقی که جزء هدف گذاری های اصلی بنده بود و در این ش��ش ماه باید رخ 
می داد، هدف گذاری مشترک برای همه ی دلسوزان، فعاالن و افرادی که دغدغه مازندران 
را دارن��د، در کنار برنامه محوری با نگاه توس��عه ی متوازن و توس��عه ی پایدار حاکم بوده 
اس��ت؛ چون آس��یب هایی که مازندران در سال های گذش��ته دیده است به علت نگاه های 

محلی و شهرگرایی بوده که برای مازندران هزینه های زیادی را ایجاد کرده است.
س��عی کردیم باوری را ایجاد کنیم که نگاه عادالنه و فراگیر به همراه توسعه ی متوازن 
و توس��عه ی  پایدار را به معنای واقعی کلمه بر اس��اس ضوابط آمایش دنبال  کنیم. ضوابط 
آمایش یعنی اینکه ما به ظرفیت و اس��تعداد س��رزمینی و انسانی استان توجه  کنیم. این 
مهم ترین نکته ای بوده که دنبال کردیم. حاصل این تفکر که بتوانیم برنامه محور باش��یم 
این بود که اواًل برای جمع آوری و مدیریت دغدغه ها در قالب مس��ئله و یک نقش��ه ی راه، 
اتاق فکری را ایجاد کردیم که این اتاق فکر در دانش��گاه مازندران به عنوان دانش��گاه مادر 

شکل گرفته و از همه ی عناصر و بزرگان استفاده خواهد شد.
نکته ی دوم این بود که به  موازات تش��کیل اتاق فکر، بر اس��اس اسنادی که در اختیار 
داشتیم اقدام به تدوین و طراحی یک سند سیاست اقتصاد مقاومتی نمودیم که به برنامه 
نیز تبدیل ش��ده است. این س��ند ش��امل 12 محور بوده که محرک های اصلی اقتصادی 
و توس��عه ی اس��تان را شناس��ایی و هدف گذاری کرده اس��ت. محورهای این س��ند چهار 
مش��خصه ی اصلی سیاست های اقتصاد مقاومتی یعنی مردم محور، دانش بنیان، درون زا و 
برون نگر را ش��امل می شود. این س��ند در شورای برنامه ریزی و توسعه ی استان مصوب و 
در دستور کار همه ی دستگاه های اجرایی قرار گرفته و در شورای برنامه ریزی و توسعه ی 
اس��تان نیز بصورت ماهیانه پیش��رفت، نواقص و موانعش را رصد مینماییم؛ بنابراین هدف 
اصلی که برنامه محوری در توس��عه ی متوازن و پایدار بوده اس��ت را در این س��ند لحاظ 
کردیم و نقشه ی توسعه و تعالی استان که در دانشگاه طراحی می شود را به عنوان تابلوی 

پیشروی این برنامه قرار خواهیم داد.
* محوری ترین برنامه توسـعه ی استان چیست؟ گردشـگری، کشاورزی، 

صنعت و یا حوزه دیگری است؟
هر س��ه  حوزه به صورت متوازن، استعداد سرزمینی و ظرفیت های مردمی را در درون 
خودش جا داده اس��ت و هیچ کدام محور اصلی نیست. مازندران توسط سه قطب کشنده 
در حال کشیده شدن است. اگر اطاعات مرکز آمار ایران را مطالعه کنید سهم کشاورزی 
در اقتصاد اس��تان 21درصد، س��هم صنعت 28درصد و س��هم خدمات 51درصد اس��ت. 
این 51درصد ش��امل همه ی کس��ب وکارها ازجمله گردشگری می باشد؛ بنابراین اگر شما 
بگویید کدام باید محور اصلی باشد یا تحت الشعاع دیگری باشد من میگویم که هیچ کدام. 
هر س��ه ی این ها باید به موازات هم مس��یر توس��عه ی خود را طی کند. مهم این است که 
م��ا بتوانیم در هر س��ه محور ارزش اف��زوده به وجود بیاوریم. با ایج��اد زنجیره ی ارزش ما 
می توانیم اقتصاد اس��تان را ش��کوفا کنیم. ما برای پیش��رفت به چن��د هدف گذاری کمی 
نیازمندیم. هدف گذاری کمی اقتصاد اس��تان را رش��د داده  و از حدود 50 یا حداکثر 60 
هزار میلیارد تومان به حدود 85 هزار میلیارد تومان رس��انده اس��ت؛ که این رش��د با یک 
هدف گذاری در زمینه صادرات 3 میلیارد دالر در سال در حال دنبال شدن است. نکته ی 
مهم تری که در این هدف گذاری کمی به آن توجه شده است این است که بتوانیم استفاده 
از علم و فّناوری روز را در همه ی این فرآیندها شاهد باشیم و علم را به ثروت تبدیل کنیم.

در خصوص هرکدام از این حوزه ها نیاز به توسعه ی فّناوری داریم. برای آنکه هم بخش 
کشاورزی هم صنعت و هم گردشگری ما باعث توسعه شود، الزامات و زیرساخت هایی نیاز 
است که با توانمند شدن دولت و افزایش درآمد دولت باید در مازندران محقق شود. این ها 
مواردی است که به صورت پیوسته باهم دیده شده و باید مورد پیگیری و اقدام واقع شود.

به عنوان مثال زیرساختهای حوزه ی ICT و عمق نفوذ باالی اینترنت در کوچک سازی 
و کارآم��دی دول��ت و پیش برد امور اداری و باال بردن نرخ پاس��خگویی دس��تگاه ها جزء 
ملزومات اس��ت؛ و یا در حوزه حمل ونقل به علت ضعف ساختار حمل و نقل از مسیرهای 
ریلی، هوایی و دریایی اس��تفاده نمی کنیم. جاده های نامناس��ب و خودروهای شخصی ما 

حمل ونقل عمومی مان را بسیار ضعیف کرده است.
* آزادراه تهران کی به بهره برداری می رسد؟

آزادراه نیاز به منابع و سرمایه گذاری غیردولتی دارد. در فاز نخست، گسترش آزادراه  و 
راه آهن را به موازات هم در دس��ت پیگیری داریم. از وزارت راه و شهرس��ازی خواستیم که 
اس��ناد مطالعاتی آن را تهیه کند. از حدود شش سال پیش اسناد آزادراه قائم شهر-ساری 
که حدود 40 کیلومتر هست تهیه و به مناقصه گذاشته شد و سرمایه گذار نیز انتخاب شده 
است؛ ولی از سال 93 تابه حال این پروژه در ابهام قرارگرفته و به دالیل گوناگونی با موانع 
مختلفی مواجه ش��ده است که چندین بار تاش شد تا موانع رفع شود. منتظر هستیم تا 
اسناد مسیر قائم شهر تا بابل و آمل هم آماده شود. با سرمایه گذارهای مختلفی نیز مذاکره 
کردیم. نکته ی مهم این اس��ت که هریک از این  طرح ها خودش بس��ته ی سرمایه گذاری 
جداگانه اس��ت و باید اس��ناد مطالعاتی آن آماده ش��ود تا امکان تفاهم با س��رمایه گذار به 
وج��ود بیای��د. همینطور در حوزه راه آهن نیز با دس��تگاه های اجرایی  دخیل در آن تفاهم 
کردیم. خط دوم راه آهن قائم شهر-س��اری به طول 25 کیلومتر فوری ترین اقدام ما هست 
که مطالعات اولیه آن آغازش��ده اس��ت تا بتوانیم با یک س��رمایه گذار ش��روع کنیم. البته 
برخی از این پروژه ها زمان حداقل 8 ساله می خواهد؛ مثل راه آهن تهران-مازندران. این ها 
 م��واردی اس��ت که باهم مداخات��ی دارد که این امر به توس��عه کم��ک می کند و به آن

 شتاب می دهد.

* بخشـی از صحبت های شـما در زمان اسـتاندار قبل نیز گفته می شـد؛ 
برای مثال طرح مطالعاتی دانشـگاه مازندران از قبل نیز مطرح بود. آمایش 
سـرزمینی در دولت های گذشـته هم بود. اشـاره کردید که در مازندران 3 
حوزه می تواند موجب توسعه شود. حوزه ی چهارمی هم هست به نام تجارت. 
مهم این است که ببینیم بعد از دوره ی آقای اسالمی مازندران به چه نقطه ای 
رسـیده است. در زمینه توسـعه صنایع اسـتان اگر اعتبار و بودجه ی تأسیس 

پاالیشگاه هم موجود باشد ما این کار را انجام خواهیم داد؟
ببینید پاالیش��گاه یک بحثی اس��ت که اصًا مطالعه نش��ده اس��ت. این طرح بر اساس 
مطالعه و بررس��ی های زمین شناسی یا کاوش س��رزمینی صورت نگرفته است. در دریای 
مازندران  هم چند س��ال آمدند و رفتند، حفاری کردند ولی به این نتیجه رس��یدند که به 
نفت نخواهند رسید؛ و اگر هم به نفت برسند به قدری گران قیمت هست که قابل استخراج 
نیست. این ها نیاز به مطالعه دارد. ببینید بدون مطالعه که نمی شود حرف زد بدون مطالعه 
که نمی ش��ود پروژه ش��روع کرد. ما اآلن مهم ترین پروژه مان پروژه ی راه آهن عبور از البرز 
اس��ت که حداقل سه س��ال مطالعات زمین شناسی زمان می برد؛ این گونه نیست که صبح 
یک پیمانکار ش��روع به کار کند. نیاز به مطالعه دارد. جلس��اتی با س��ازمان زمین شناسی 
گذاشته ایم، توافقاتی صورت دادیم که آن ها باید بیایند از طریق اسکن هوایی موردبررسی 
قرار دهند؛ هم برای شناس��ایی معادن و هم به صورت خاص و موردی روی عبور البرز که 
یک مش��اور سوییسی مطالعاتش را آغاز کرده اس��ت. مشاور سوئیسی در بخش مقدماتی 
منتظر نتایج زمین شناسی است. تا این نتایج به دستش نرسد نمی تواند مسیر را مشخص 
بکند تا مس��یر مشخص نش��ده نمی ش��ود طراحی کرد تا طراحی انجام نشود نمی شود با 
پیمان��کار یا س��رمایه گذار مذاکره کرد. این ها موارد مقدماتی اس��ت که الزمه ی انجام هر 

پروژه است.
* آقای اسـتاندار بسـیاری از این صحبت ها در زمان استانداران قبلی نیز 
بیان شـده است. برنامه و کار محوری و شـاخص ما در استان چیست؟ در حال 
حاضر کشـور آذربایجان برای جذب توریسـت در دریای خزر مشغول ساخت 
جزیره اسـت درحالی که ما هنوز ظرفیت گردشگری خود را کشف نکرده ایم. 

قرار است چه اتفاقی در حوزه گردشگری رخ دهد؟
بازهم سؤاالت جنجالی می پرسید. شما با بنده مصاحبه می کنید تا مردم را ناامید کنید 
یا تصویری از برنامه های استان به دست آورید؟ )با عصبانیت( بنده به عنوان نماینده دولت 
بودجه و منابع مش��خصی دارم. بحث این اس��ت که ایده باید به برنامه تبدیل شود. برای 

این برنامه ها باید طراحی صورت گیرد. طراحی مراحلی دارد. اس��ناد پروژه و سرمایه گذار 
باید مش��خص ش��ود و مذاکرات انجام گیرد تا قرارداد منعقد شود و وارد فاز اجرایی شود. 
این طرح ها پنج ایس��تگاه دارد. اس��تانداران قبلی هرکدام از طرح ها را تا هر ایس��تگاهی 
که آورده باش��ند بنده به عنوان اس��تاندار این مقطع از همان ایستگاه ادامه خواهم داد. ما 
نمی خواهیم فقط حرف بزنیم زیرا وقت نداریم. برای ما مهم این اس��ت که کاس��تی های 
اس��تان را بشناس��یم. آیا وضعیت حمل ونقل و جاده های اس��تان رضایت بخش است؟ آیا 
تراکم جمعیت و ترافیک س��نگین جاده های ش��مال رضایت بخش است؟ آیا این وضعیت 
برای مازندران مطلوب اس��ت؟ اگر این موضوعات یک دغدغه و معضل بزرگ هس��ت پس 
باید راه حلی برای حل آن وجود داشته باشد. این موضوعات نیاز به الگو گیری ندارد زیرا 
ش��رط عقل اس��ت و ما وس��ایل نقلیه متنوعی داریم چرا نتوانیم از آن ها برای حمل ونقل 
استفاده کنیم. چرا نباید بتوانیم فاصله مازندران تا پایتخت را کوتاه کنیم؟ پس اگر بحث 
اتصال متروی تهران به مازندران را مطرح می کنیم یعنی در زمان کمی بتوانیم به پایتخت 

دسترسی پیدا کنیم.
اگر می خواهید چالشی صحبت کنید بگویید من هم چالشی پاسخ دهم. اگر می خواهید 
راجع به توس��عه اس��تان بدانید بنده دارم منطقی پاس��خ می دهم. در مس��یر غیرمنطقی 

نمی توان به جایی رسید. راه حل ها باید علمی باشد. بحث شعار در میان نیست. 
* اگر به صورت سیستمی فکر کنیم به عقیده شما اجرایی شدن پروژه مترو 

تهران شمال معضالت دیگری همچون پسماند را تشدید نخواهد کرد؟
این موضوع بحث دیگری است. بخشی از آن به موضوعات فرهنگی برمی گردد. بخشی 
از آن هم به زیرس��اخت ها. استان مازندران در س��ال 3 و نیم میلیون تن زباله دارد. امروز 
در مقام محاکمه گذش��ته قرار نداریم. صرفًا مش��کات موجود را بیان می کنیم. مشکات 
ما مقیاس و اندازه مش��خصی دارند. معضل پسماند جغرافیای پراکنده ای دارد و همچنین 
راه حل آن باید با محیط زیست سازگاری داشته باشد. ما در آغاز اباغ کردیم که زباله باید 

از مبدأتفکیک ش��ود. طبیعی اس��ت اگر مردم در این مهم مشارکت نکنند دیرتر به هدف 
خواهیم رسید. پیگیری ها جهت فراهم کردن دستگاه جداسازی زباله تر در خانه و تبدیل 

آن به کمپوست در حال صورت گرفتن است.
* دولت در سال 97 هزار میلیارد تومان بودجه برای حل معضل پسماند به 

استان ها اختصاص داده است. برای دریافت این اعتبار برنامه ایوجود دارد؟
ه��زار میلیارد تومان برای پروژه های گوناگونی اس��ت. ازجمله بحث پس��ماند. برای ما 
مهم این اس��ت ک��ه از این محل بتوانیم پروژه های خود را حمای��ت کنیم. 11پروژه فعال 
در خصوص پس��ماند داریم. 4 پروژه باید امس��ال به سرانجام برس��د. یکی از آن پروژه ها 
بهره برداری مجدد از کارخانه کمپوس��ت بهشهر اس��ت. دیگری زباله سوز نوشهر و ساری 
هس��تند. تجهیزات آن واردش��ده و س��اختمان های آن در حال تکمیل است. طبق برنامه 
شرکت سرمایه گذار امیدواریم پروژه نوشهر تا قبل از تابستان به بهره برداری برسد. ساری 
هم امیدوارم تا قبل از پایان س��ال بتواند کار خود را آغاز کند. پروژه تنکابن هم تا قبل از 
پایان س��ال شروع به کار خواهد کرد. در پروژه های چالوس، آمل و بابلسر در حال رایزنی 
و مذاکره با س��رمایه گذار و پیمانکار هس��تیم. با نصب حدود 2500 تن نیروگاه زباله سوز 
و راه حل تفکیک زباله در خانه امیدواریم مس��ئله پس��ماند را حل کنیم. گام فعلی بحث 
زباله س��وز اس��ت. این پروژه ها تصمیماتی اس��ت که از قبل گرفته شده و ما این پروژه ها را 
بررس��ی نکردیم؛ زیرا ممکن بود حین بررسی به مطلبی بربخوریم که روند کار را متوقف 
کند. حمایت و پیگیری های الزم انجام ش��ده است. همچنین اعتبار مناسبی به این حوزه 
تخصیص داده ش��ده است. از محل بودجه هزار میلیارد تومان، پروپوزال تمامی پروژه های 

ما به وزارت کشور ارسال شده است تا تصمیم گیری انجام شود.
* پرونده منطقه آزاد مازندران به کجا رسـیده اسـت؟ آیا مازندران در 

دولت فعلی صاحب منطقه آزاد خواهد شد؟
دولت به دلیل اختاف نظری که در مازندران وجود داش��ت منطقه آزاد مازندران را از 
الیحه حذف کرده اس��ت. اگر نمایندگان ما در مجلس هماهنگ نباشند نمی توان در این 
موضوع به نتیجه رس��ید. جلسه ای در مجمع نمایندگان استان مازندران با حضور آیت اهلل 
طبرس��ی برگزار کردیم که در آن جلسه مقرر شد فریدون کنار را به منطقه آزاد اقتصادی 
تبدیل کنیم. این موضوع یک گام روبه جلو اس��ت. خواستیم که نمایندگان بهترین گزینه 
را ب��رای بحث منطقه آزاد انتخاب کنند و تفاهم کنند و ما مصوبه ش��ورای برنامه ریزی و 
توسعه اس��تان را برای کمیسیون اقتصادی مجلس از طریق هماهنگی با دولت بفرستیم. 

امیدواریم در خردادماه بتوانیم این موضوع را انجام دهیم.
* در خصوص آزادسازی دریا چه اقداماتی صورت گرفته است؟

س��ه تأسیس��ات را در مجاورت دریا قبول داریم. ابتدا پارک برای استفاده مردم، سپس 
مجتمع های تفریحی دریایی و س��وم تأسیس��ات دریایی که طبق مقررات و الزامًا باید در 

س��احل باش��ند. کارکرد دیگری را در دریا نمی پذیریم. طرح آزادسازی دریا در اکثر نقاط 
انجام ش��ده است. در برخی مناطق هم فرمانداران پیگیر موضوع هستند. در برخی مناطق 
ش��هرداری ها منابع مناس��بی دارند و قوی تر کار می کنند برخی مناطق نیز ممکن اس��ت 

برعکس باشد اما درهرصورت باید حمایت صورت گیرد تا کارها انجام شود.
* اسـتان مازندران در بحث زمین خواری از استان های پیشرو است. برای 

مقابله با این پدیده چه اقداماتی انجام شده است؟
در بح��ث زمین خواری و ساخت وس��از غیرمجاز، اقدامات قاطعی صورت گرفته اس��ت. 
درهرص��ورت نهضت فراگیری به عنوان ساخت وس��از غیرمجاز تشکیل ش��ده بود که برای 

مقابله با آن هم باید نهضتی تشکیل شود.
* آیا بازهم شـاهد تغییر و تحوالت در استانداری خواهیم بود؟ با توجه به 
رسانه ای شدن موضوع مدیرکل امور بانوان و همچنین فعالیت ایشان در ستاد 
دکتر روحانی در زمان انتخابات که موجب دادگاهی شدن ایشان نیز شد و در 

خصوص چگونگی جابجایی ایشان توضیحاتی ارائه بفرمایید. 
کسی را به خاطر حمایت از کاندیدایی خاص به دادگاه احضار نمی کنند. حتمًا تخلفی 

صورت گرفته است.
بن��ده به عنوان اس��تاندار جدی��د حق دارم مدی��رکل بانوان را انتخاب کن��م. ما از دیگر 
ارگان ها تعدادی نیرو در استانداری داریم که باید این افراد را به ارگان های مربوطه منتقل 
می کردیم. از ایشان هم در کمال احترام خداحافظی کردیم. در آموزش وپرورش هم ایشان 
خودشان درخواست کردند که در روستایی دوردست معرفی شوند. این طور نیست که ایشان 
 برکنار و یا تبعیدش��ده باشند. این حرف نادرست است. از زحمات ایشان تشکر کردیم؛ و 

سپاس گزار بودیم.
* استان های شمالی معضالت مشترکی دارند. در همین راستا و در مسائلی 
چون پسـماند، محیط زیست، سـواحل خزر و ... چه نوع همکاری با یکدیگر 

می توانند داشته باشند؟
ما اجاس اس��تانداران را تشکیل دادیم. سازوکار مشخصی را برای این اجاس تعریف 
کردیم که صرفًا یک نشس��ت دوس��تانه و اتفاقی نباش��د. می خواهیم ساختار سازی انجام 
دهیم. یک دبیرخانه دائمی هم ایجاد کردیم. 4 کارگروه تأس��یس ش��د و قرار شد مسائل 
را احص��ا کنیم. در 7-8 محور همانند پس��ماند، تغییر کاربری اراضی، راه آهن، حمل ونقل 
دریایی و ... تفاهم کردیم. بحث های مفید و س��ازنده ای داش��تیم. جلس��ات اس��تانداران 
به صورت فصلی و جلسات کارگروه ها ماهانه برگزار می شود. فکر می کنم یک سبک جدید 

مدیریتی برای مدیریت منطقه ای پایه گذاری کردیم.
* جناب اسالمی آیا با ضرورت تدوین سند جامع سالمت استان مازندران 

موافق هستید؟

بله در اس��تان چند بیماری  ب��ا نرخ فراوانی باال وجود دارد و بر همین اس��اس آمایش 
این بیماری ها را مشخص کرده ایم؛ منظور از این آمایش اطلس بیماری و اطلس سامتی 

است.  ناگفته نماند که استان مازندران در بخش سامت کارهای زیادی دارد.
*  از مشـکالت طرح هایی که نیاز به حمایت های ملـی دارند بفرمایید و 

طرح ها را نیز عنوان کنید؟
در استان مازندران پروژه های مختلفی همچون حمل ونقل نیاز به حمایت های ملی در 
جهت تکمیل دارد؛ پروژه های ارتباطی، کنارگذرها، تقاطع های هم سطح، بحث های مربوط 
به تجهیز فرودگاه ها، هزینه های مربوط به تجهیز زمین های کش��اورزی و ... تنها مواردی 
از این نوع پروژه ها می باش��د. موارد ذکرش��ده در فوق دارای ردیف ها و بودجه های مصوب 
اس��ت. از دیگر طرح های بزرگ در اس��تان می توان به تکمیل جاده هراز اشاره نمود که تا 
به اکنون درصد زیادی از کار به اتمام رسیده و تنها ۳۰ کیلومتر از جاده باقی مانده است 
و در این ۳۰ کیلومتر باقیمانده س��ه پل بزرگ وجود دارد؛ تکمیل این پل ها حداقل س��ی 
الی سی وشش ماه زمان می برد و اگر پیمانکار به خوبی بکار خود ادامه دهد، قطعًا می توان 
تا سه سال آینده شاهد چهار خط شدن جاده هراز بود. در مورد آزادراه تهران-شمال نیز 
باید افزود که تا اواس��ط تابستان امسال، قطعه یک این جاده به بهره برداری خواهد رسید 
و ساخت قطعات بعدی این آزادراه با توجه به سرمایه گذاری های آتی، اجرایی خواهد شد.

* پروژه شـفاف دولت در حوزه گردشـگری چیسـت؟ پروژه کالن استان 
مازندران در این حوزه چیسـت؟ چه انتظاراتی از سـرمایه گذاران در حوزه 

گردشگری وجود دارد؟
گردش��گری در اس��تان مازندران دارای س��ه فاز مشخص می باش��د: 1- ایجاد امکانات 
اقامتی 2- ایجاد مجتمع های تفریحی 3- زیرس��اخت هایی ک��ه در حوزه حمل ونقل، تور 
گردانی، پش��تیبانی و پذیرایی باید صورت گیرد. ما برای س��رمایه گذاران این حوزه هیچ 
محدودیتی قائل نیس��تیم بلکه به آنان امکانات ارزان قیمت نیز می دهیم. یکی از مواردی 
که امروزه در استان موردتوجه قرارگرفته است بحث بوم گردی و طبیعت گردی می باشد؛ 
حدود ۷۲ واحد در این حوزه در حال کار می باش��ند و ۲۰۰ واحد دیگر نیز در حال اخذ 

مجوز هستند. 
س��ازمان میراث فرهنگی و گردش��گری با همکاری یک ش��رکت خارج��ی با توجه به 
دو س��همیه ی مازندران در ایجاد هتل ۵ س��تاره، بر آن ش��ده است تا چهره ی گردشگری 
اس��تان را تغییر دهد. ما بایستی یک برنامه مدون برای توسعه زیرساخت های گردشگری 
در اس��تان مازن��دران داش��ته باش��یم. در همی��ن راس��تا از اداره کل می��راث فرهنگی و 
گردش��گری اس��تان خواس��تیم تا برنامه های خود را ارائه دهد و نکته جالب آن است که 
این برنامه از تمامی برنامه های اس��تان عقب تر مانده اس��ت و در ح��ال حاضر نیز منتظر 
 آن هس��تیم تا مدیرکل جدید گردشگری این اداره را در راستای برنامه های کان استانی

 هدایت کند.
*  بیش از سـه دهه از حضور ایران در بین کشـورهای عضو اکو می گذرد 
و بااین حال به نظر می رسـد که از ظرفیت های استان مازندران به طور ویژه 
اسـتفاده نمی شود و نکته قابل توجه آن است که با سـه کشور نیز دارای مرز 
آبی مشـخصی هسـتیم. اقدامات منطقه ای و فرا منطقـه ای در این خصوص 

صورت گرفته است؟
در همین راس��تا با سه استان از کشور روسیه مذاکراتی صورت گرفته است، همچنین 
باید اضافه نمود که این مذاکرات با سفیران کشورهای ازبکستان و قزاقستان نیز برقرارشده 
است. به طورکلی سنگ بنای خوبی را در حوزه خزر ایجاد نموده ایم تا بتوانیم با ارتباطات 
صحیح همکاری های مناس��بی را داش��ته باش��یم. محور این همکاری ها و پیگیری ها اتاق 

بازرگانی است؛ امیدواریم از این طریق بتوانیم تسهیات الزم را ایجاد کنیم.
* چه جنس صنعتی در اسـتان مازندران مطرح است و این صنعت با توجه 

به سال حمایت از کاالی ایرانی در مازندران چیست؟
ما ترجیح می دهیم که زنجیره ارزشی کشاورزی در اولویت قرار داشته باشد اما استفاده 
از ظرفیت معادن و نیز زنجیره ارزش��ی دریا، برایمان مهم اس��ت. موارد ذکرشده در فوق 

باعث شکوفایی اقتصادی در استان و نیز اشتغال زایی در سطح استان می شود.

ë محمد ذبیحی
به بهانه مصاحبه اخیر جناب اســتاندار در باب 

تدوین طرح جدید توسعه استان
برنامه ریزی یا برنامه » ریزی« ؟

با مش��اهده مصاحب��ه اخیر جناب آقای اس��امی و نظر 
ایش��ان مبنی بر اینکه تمامی حوزه های کشاورزی، صنعت 

و گردش��گری به طور همزمان مبنای توس��عه اس��تان می باشد و هیچکدام نسبت به 
دیگری ارجحیتی ندارد،  به یاد نقل قول جالبی از یک کارش��ناس در زمینه تدوین و 
اجرای برنامه های دولتی توس��عه در ایران افتادم. کارشناس مربوطه معتقد بود که در 
ای��ران به معنای واقعی برنامه ریزی وجود دارد؛ یعن��ی برنامه ها پس از تدوین و صرف 
 هزاران ساعت وقت و هزینه و طی کردن مراحل طوالنی قانون گذاری به دالیل متفاوتی

 "دور" ریخته می ش��وند.در طی این سال ها نیز نمونه های زیادی را می توان شاهد مثال 
آورد. طرح های مختلف کش��وری تا اس��تانی و حتی در حوزه ش��هری. مدت ها است 
دیگرکسی به چشم انداز بیست ساله کشور اشاره ای نمی کند. چشم اندازی که سررسید 
آن 7 سال دیگر به سر خواهد آمد و کیست که نداند باگذشت بیش از نیمی از زمانی 
که می بایست اهداف چشم انداز تحقق یابد، رسیدن به اهداف آن سرابی بیش نیست. 
در چارچوب این چشم انداز سندهای توسعه پنج ساله با بهره گیری از توان کارشناسی و 
بوروکراتیک دولتی تهیه و هدف گذاری های متفاوتی در حوزه های مختلف ترسیم شد، اما 

بیشتر آنها در خوش بینانه ترین حالت به نیمی از اهداف خود نائل نیامدند. 
به راستی چرا چنین وضعی را شاهد هستیم؟ در پاسخ به این سؤال دالیل متفاوتی را 
برشمرد، از تغییر دولت ها و به طبع آن مدیران که در نبود یک ساختار سیاسی منسجم 
و برنامه محور، هر دولت بدون بهره گیری از تجربیات گذشته در پی اختراع چرخ توسط 
خود هست تا شرایط بی ثبات بین المللی کشورمان که در یک نمونه کافی است تا فروش 
نفتمان تحریم شود تا تمامی اقتصاد و اولویت مسئولین ما تحت الشعاع پرداخت حقوق 
کارمندان در آخر ماه شود و یا ترجیح منافع قومی و منطقه ای که موجب تخصیص غیر 

بهینه منابع موجود می شود.
این مسئله در سطوح کوچک تر و در استان های مختلف علی الخصوص مازندران  هم 
دیده می شود. مدیران مختلفی در طی سالیان در رأس نهادهای تصمیم گیرنده استان 
قرار گرفتند. هر یک طبق عادت مألوف در ابتدای کار قول تدوین سند جامع در حوزه 
فعالی��ت خود را می دهند. یکی مازندران را قطب کش��اورزی می خواهد. دیگری آن را 
قطب گردشگری. نماینده ای می خواهد در حوزه انتخابیه خود پاالیشگاه احداث کند، 
به هرحال باید هوای طرفداران خود را داش��ت؛ حتی اگر بدانیم طرحی ش��دنی نیست 
انعکاس رسانه ای هم کفایت می کند. هرکسی از ظن خود اقدام به قربانی کردن منابع 
محدود استان می کند، توگویی سررس��یدی برای پایان این منابع ازجمله زمان، پول، 

طبیعت، نسل و ... متصور نیستند.  
* آمار در خدمت توسعه هدفمند یا غیر هدفمند؟

زمانی که از رسانه ها و از زبان مسئولین آمارهای مختلفی از افتتاح پروژه ها و طرح های 
مختلف می ش��نویم طبعًا باید خوشحال شویم. به هرحال هر پروژه حتماً نشانگر ایجاد 
اش��تغال، ارزش افزوده و تولید ثروت هس��ت و هر مس��ئولی نیز آرزو دارد در طی عمر 
مدیرتی خود آمار بیش��تری از افتتاح، تخصیص بودجه، برنامه های مطالعاتی و ... ارائه 
نماید. هر چه اعداد بزرگ تر بهتر؛ و تا جایی هم که به یاد دارم در زمان مسئولیت همه 
عزیزان آمارها در حال بهبود بوده اند؛ اما وقتی به اوضاع اس��تان یا زندگی روزمره خود 
نگاهی می اندازیم اثر چندانی نمی بینیم. گویی آمارها تنها یک عدد برای خواندن هستند 
و اثر دیگری ندارند. اشتباه نشود، قصد ندارم که بگوییم آمارهای اعان شده غیرواقعی 
هست، بلکه می خواهم به موضوع دیگری اشاره کنم و آن مفهوم توسعه هدفمند و غیر 
هدفمند هس��ت. مهم ترین عامل توسعه هدفمند سیستمی بودن آن است. در توسعه 
هدفمند ابتدا یک اولویت تعیین شده و تمامی برنامه ها و تخصیص منابع حول آن انجام 
خواهد گرفت. اولویت اصلی همچون قطب نما مس��یر را مشخص خواهد ساخت. برای 

روشن شدن موضوع باید از مثال های موفق توسعه هدفمند استفاده نمود.
شهر تبریز در سال 2018 به عنوان پایتخت گردشگری کشورهای اسامی انتخاب 
شد. جایگاهی که برای رسیدن به آن سال ها برنامه ریزی و تاش صرف شد. برنامه ریزی 
و تاش��ی که به موازات آن در مازندران  هم صورت گرفت، اما یک تفاوت موجب نتایج 
مختلفی ش��د. زمانی که تبریز جایگاه فعلی خود را هدف گذاری کرد تمامی منابع در 
جهت تحقق آن بسیج شد. اگر هتلی افتتاح شد برای پر نمودن اتاق های آن هم برنامه ای 
وجود داشت. اگر فرودگاهی احداث شد نه برای ژست مسئولین بلکه در چارچوب اهداف 
تعیین شده بود. فرودگاهی و اتوبانی ایجاد شد تا مسافری راحت تر به هتل های شهر وارد 
شود. این مسافر برای آنکه زمان بیشتری در شهر صرف کند و زمان بیشتر یعنی پول 
بیشتر برای میزبان، درنتیجه جاذبه های شهری از قبیل پارک ها، فضای سبز، شهربازی، 
المان های جذاب شهری و جشنواره های متنوع در ایام مختلف سال ایجاد شد. به موازات 
زیرساخت های درون ش��هری ازجمله حمل ونقل هم توسعه یافت. امکان دسترسی به 
مکان های تاریخی تسهیل گشت؛ و در کنار تمامی این ها فرهنگ سازی هم انجام گرفت. 
کسانی که طی سالیان اخیر از این شهر بازدید نموده اند موافق خواهند بود که تمامی 
بسترها جهت یک سفر تفریحی در حد استاندارد در این شهر شکل گرفته است و تمامی 
این اتفاقات یعنی درآمد بیش تر. درآمد بیشتر یعنی رفاه بیشتر، امری که در پس ارائه هر 

آماری باید در زندگی روزمره خود آن را لمس کنیم.
اما در همین زمان در مازندران چه اتفاقی افتاده است؟ هدف و اولویت اصلی در توسعه 
استان چیست؟ کشاورزی، صنعت یا گردشگری؟ یا شاید همه باهم؟ آمارهای مختلفی از 
ساخت جاده های مختلف در استان می شنویم اما برای رسیدن به کدام هدف؟ آیا هتل 
آن را احداث کرده ایم؟ احداث هتل را کنار بگذاریم به فکر اتاق های خالی هتل های فعلی 
باش��یم. جاده ساخته ایم تا فقط در تعطیات مسافران از استان عبور کنند و با افتخار 
اعام کنیم که رتبه اول جذب گردشگر شدیم ولی در جذب درآمد جزء رتبه های آخر؟ 
فرودگاه داریم اما مسافر نداریم. به دنبال منطقه آزاد هستیم اما آیا چیزی برای صادرات 
داریم؟ روزی می خواهیم شعبه ای از ایران خودرو احداث کنیم، آیا مزیتی در این زمینه 
در اس��تان وجود دارد؟ صنایع تکمیلی آن راداریم؟ آیا بهتر نیست صنایع ما مرتبط با 

صنعت کشاورزی باشد؟
* سخن آخر

بله در توسعه غیر هدفمند زمان و پول صرف می شود، آمار هم تولید می شود. آمار 
واقعی، اما آماری که در پس آن رفاهی وجود ندارد. چون تفکر منسجم و سیستمی در 
پشت آن وجود ندارد. هر مجموعه ای به صورت جزیره ای منفک عمل می کند بدون آنکه 
قطب نمایی وجود داشته باشد. در پایان به استاندار محترم عرض می کنم که طرح های 
زیادی برایمان نوشته ش��ده. کافی اس��ت کمد خودتان را نگاه کنید. مازندران مدیران 
بسیاری را به خود دیده است که در همه حوزه ها برای خود رؤیایی ساخته بودند که عمر 
رؤیایشان به اندازه عمر مدیریتی شان بود. اگر طرح جدیدی تهیه می کنید ایرادی ندارد 
فقط نخواهید در طرحتان به همه چیز دست یابید. یک اولویت را انتخاب کنید و انرژی 

خود و منابع استان را حول آن بسیج کنید.
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محمد اسالمی متولد اول مهرماه 1335 از اصفهان است . وی دانش آموخته مهندسی راه و ساختمان از دانشگاه دیترویت 
میش��یگان آمریکا در س��ال 1358 در مقطع کارشناسی و همچنین کارشناس ارشد مهندسی راه و ساختمان از دانشگاه 
تولیدو اوهایو آمریکا در سال1360 و MBA مدیریت جهانی هوانوردی مشترک دانشگاه رویال رودز کانادا و دانشگاه 

شریف در سال 1383 را دارد.
اس��المی معاون مهندسی و طرح های توسعه سازمان صنایع دفاع بزرگ و مدیرعامل شرکت هواپیماسازی ایران بوده 
است وی قائم مقام سازمان صنایع هوافضا و ریاست موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع را نیز در کارنامه دارد. آخرین 
سمت اسالمی تا پیش از استاندار شدن او، معاون امور صنعتی و تحقیقاتی وزارت دفاع می باشد. اسالمی در جلسه 7 آبان 
96 هیئت دولت به عنوان اس��تاندار مازندران انتخاب و 11 آبان با حضور وزیر کش��ور معارفه شد، بیش از شش ماه از 

مسئولیت وی در مازندران می گذرد. در همین زمینه  گفت وگویی 40 دقیقه ای با ایشان داشته ایم که در ادامه می آید.

 پاالیش�گاه یک بحثی اس�ت که اصالً مطالعه نشده 
اس�ت. این ط�رح بر اس�اس مطالع�ه و بررس�ی های 
زمین شناس�ی ی�ا کاوش س�رزمینی ص�ورت نگرفت�ه 
اس�ت. در دریای مازندران  هم چند سال آمدند و رفتند، 
 حف�اری کردند ول�ی به این نتیجه رس�یدند که به نفت

 نخواهند رسید.
 دول�ت به دلیل اختالف نظری ک�ه در مازندران وجود 
داش�ت منطق�ه آزاد مازن�دران را از الیح�ه حذف کرده 
اس�ت. اگر نماین�دگان ما در مجلس هماهنگ نباش�ند 
نمی ت�وان در ای�ن موضوع به نتیجه رس�ید. مقرر ش�د 

فریدون کنار را به منطقه آزاد اقتصادی تبدیل کنیم.

11 پروژه فعال در خصوص پسماند داریم. 4 پروژه باید امسال 
به س�رانجام برس�د. یک�ی از آن پروژه ه�ا بهره ب�رداری مجدد از 
کارخانه کمپوست بهشهر است. دیگری زباله سوز نوشهر و ساری 
هستند طبق برنامه شرکت سرمایه گذار امیدواریم پروژه نوشهر تا 

قبل از تابستان به بهره برداری برسد.

 س�ه تأسیس�ات را در مج�اورت دریا قب�ول داریم. ابت�دا پارک 
برای اس�تفاده مردم، س�پس مجتمع های تفریحی دریایی و سوم 
تأسیس�ات دریایی که طبق مقررات و الزاماً باید در س�احل باشند. 

کارکرد دیگری را در دریا نمی پذیریم.

 کس�ی را به خاطر حمایت از کاندیدایی خاص به دادگاه احضار 
نمی کنند. حتماً تخلفی صورت گرفته است.

  بن�ده به عن�وان اس�تاندار جدی�د ح�ق دارم مدی�رکل بان�وان
 را انتخاب کنم.

تشریح عملکرد استاندار مازندران در گفت وگو با موثق؛

6 ماهـ و 40 دقیقهـ

کاروان سفیران گردشگری تبریز در ساری

 ویدئو این گفت و گو را در کانال موثق
 در آپارات و تلگرام ببینید
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é سید امیرحسین ساداتی
عبداهلل رضیان اواخر بهمن ماه سال گذشته به  اتفاق آرای اعضای مجمع 

نمایندگان استان مازندران به ریاست مجمع برگزیده و جایگزین حسین نیاز 
آذری شد. در این شماره طی گفت و گویی با رضیان به بحث پیرامون مسائل 

مختلف کشوری و استانی پرداختیم که متن آن در ادامه آمده است:
انتقال آب دریای خزر خط قرمز است

عبداهلل رضیان در ابتدای گفت و گو با اشاره به موضوع انتقال آب دریای خزر، 
گف�ت: نگاه دولت این گونه بوده که در برنامه ی شش�م و در بودجه ی س�ال 97 
بح�ث انتق�ال آب دریای خزر به قانون تبدیل ش�ود. با همت تمامی نمایندگان 
اس�تان های شمالی این اجازه داده نشد و این الیحه به تصویب نرسید. دالیلی 
که ما برای مخالفت داریم صرف دالیل سیاس�ی نیس�ت و دالیل منطقی و فنی 
برای مخالفت با این موضوع وجود دارد. این مس�ئله برای همه ی کسانی که در 
استان های شمالی زندگی می کنند، خط قرمز است. هم از جهت زیست محیطی 
و هم از جهت حفظ دریای خزر نگاه کلی این هست که مسئله انتقال آب دریای 

خزر اصاًل امکانی برایش وجود ندارد.
باید مدیران جوان، سالم و کارآمد داشته باشیم

رئیس مجمع نمایندگان استان مازندران عنوان کرد: یکی از موضوعات دیگر 
بحث ایجاد هم فکری بین نمایندگان اس�تان و استاندار محترم است. در مدت 
حض�ور بنده به عنوان رئیس مجمع نمایندگان تاکنون دو جلس�ه برگزارش�ده 
است. ما سعی کردیم هرماه این جلسات را داشته باشیم تا موضوعاتی که برای 
توسعه استان مورد نظر طرفین است مطرح و تصمیم گیری شود. وی ادامه داد: 
به اعتقاد ما، آقای استاندار شناخت الزم را نسبت به استان در این مدت 6 ماه 
پیداکرده اس�ت و می تواند در جهت توس�عه ی استان به ما کمک کند. اتفاقات 
خوبی در حال رقم خوردن اس�ت. کمی نیاز به اصالح ساختار مدیریتی استان 
وجود داش�ت که س�یر اتفاقات در حال رخ دادن است و به هر جهت می تواند 
مسئله ی مهمی باشد؛ مبنی بر اینکه ما باید مدیران جوان، سالم و کارآمد داشته 
باشیم. باید زیرساخت های استان در جهت توسعه ی اقتصادی، بخش کشاورزی، 
صنعت و گردشگری تقویت شود. باید کمک کنیم که شرایط بهتری محیا شود.

اختالف نظر نمایندگان در بحث منطقه آزاد طبیعی است
نماینده حوزه قائم ش�هر، س�وادکوه، در خصوص مس�ئله منطق�ه آزاد، بیان 
داشت: به عقیده من تمام چالش های استان با موضوع منطقه آزاد رفع نمی شود. 
در حال حاضر نگاه مردم استان به موضوع منطقه آزاد صرفًا بحث واردات کاال 
و همچنین واردات ماشین ارزان  قیمت شده است. ما در این خصوص جلساتی 
برگ�زار کردیم و در حال پیگیری هس�تیم؛ اما به دلیل اینکه گس�تره اس�تان 
مازندران پهناور اس�ت، طبیعی است اختالفاتی میان نمایندگان جهت انتخاب 

مکان منطقه آزاد به وجود بیاید.

هیچ چالشی بین آقای اسالمی و مجمع نمایندگان به وجود نیامده است
رضی�ان افزود: نماین�دگان در عزل و نصب هایی ک�ه در حال صورت گرفتن 
اس�ت، دخالت مستقیم نداش�تند. نگاه بر این بوده که مشورت هایی در مجمع 
صورت بگیرد. طبیعتًا تصمیم گیرنده ی نهایی اس�تاندار است. بسیاری از موارد 
ممکن است نظر مجمع به فرد دیگری بوده ولی نظر آقای استاندار متفاوت باشد 
و بر همان اساس نظر استاندار نیز عمل شده است؛ هیچ چالشی هم بین آقای 
اس�المی و مجمع نمایندگان به وجود نیامده اس�ت. اینکه حاال گمانه زنی هایی 
می شود که نمایندگان دخالت می کنند؛ علتش این است که ممکن است افرادی 
که خودش�ان را به اصطالح شایس�ته ی یک موقعیت یا یک پس�ت می دانند به 
نماینده ها مراجعات زیادی داش�ته باش�ند. ولی واقعیت این است که در مدتی 
ک�ه ما حضور داریم نماینده ها س�عی کردن�د به گونه ای عمل کنند که ش�أن و 

جایگاهشان زیر سؤال نرود.

باید پاسخگو باشیم
رئیس مجمع نمایندگان استان مازندران، عنوان کرد: سعی کردیم با استاندار 
مشورت کنیم اگر آقای استاندار به توافقی رسید، تصمیم گیری شود. چون نگاه 
ما این اس�ت، مدیرانی که می آیند مدیران کارآمدی، س�الم و توانمند باش�ند. 
مدیران باید پاسخگوی مردم باشند، دغدغه ی مردم را درک کنند. نگاه ما این 
است که ما باید پاسخگو باشیم. همان طور که می دانید تیررس اول پاسخگویی 
به مردم، نمایندگان هستند. چراکه مردم کمتر به مدیران دسترسی دارند؛ لذا 
به جهت دسترسی بیشتر مردم به نمایندگان مجلس، ارتباطی که نمایندگان با 
مردم دارند خیلی از گالیه ها و شکایات و دردهایی که مردم دارند، به نمایندگان 

منتقل می شود.

استاندار باید نظر نمایندگان را داشته باشد
عبداهلل رضیان نماینده حوزه قائم شهر، سوادکوه، جویبار، سیمرغ و سوادکوه  
ش�مالی، گفت: ما یک ارزیابی کلی از مجموعه ی مدیران استانی داریم. این که 
حاال ظرفیتشان چقدر است، پاسخگویی آن ها به مردم چگونه است، توانمندی 
آن ه�ا چگونه اس�ت. این مس�ائل ب�ه آقای اس�تاندار منتقل می ش�ود. این که 
نماینده ای از طرف خودش عزل و نصبی انجام دهد؛ خیر چنین اتفاقی واقعًا رخ 
ن�داده و رخ نخواه�د داد. ولی یک اجماع کلی در مجمع وجود دارد که باالخره 
استاندار باید نظر نمایندگان را داشته باشد. درهرصورت باید یک ارزیابی وجود 
داش�ته باشد که اگر فردی برای سمتی منصوب شود، توانمندی یا کارایی الزم 
را دارد ی�ا خی�ر. اینکه ما بخواهیم فردی منصوب کنیم که کار ما را انجام دهد 
خیر، اصاًل این طور نیس�ت و نگاه ما این است که مسئوالن پاسخگویی درستی 
به مردم داشته باشند. این اطمینان را داشته باشید که دخالت در عزل و نصب 
مدیران تا به حال رخ نداده و اگر رخ داده مورد قبول مجمع نخواهد بود. مجمع 

برخورد قاطعی با این افراد خواهد داشت که خودسر کاری را انجام دهند.
بعید است استانی شدن انتخابات به سرانجام برسد

رضیان در پایان با اشاره به موضوع افزایش تعداد نمایندگان و استانی شدن 
انتخابات، بیان داش�ت: این دو موضوع هر دو موضوعات چالش�ی هس�تند. در 
موض�وع افزایش تعداد نماینده ها قرار این اس�ت که تع�داد 20 نماینده اضافه 
شود که یکی از آن نماینده ها برای استان مازندران باشد؛ اما بعید می دانم این 
موضوع رخ دهد. در حوزه ی اس�تان مازندران هم آمل در نظر است که نماینده 
اضافه شود. در مورد استانی شدن هم به نوعی هم مخالف زیاد است هم موافق 
با توجه به 2 س�الی که از مجلس باقی مانده اس�ت؛ بعید است بتوانیم قانونی را 

برایش به تصویب برسانیم. 

é علی نوری
اختالف نظر میان مجلس و شورای نگهبان طبیعی است

نان�وا کن�اری در ابتدای گفت و گو پس از تأکید بر جایگاه مجلس از دیدگاه امام و رهبری به 
بحث تعامل مجلس و ش�ورای نگهبان پرداخت و گفت: زمانی که تش�کیالتی به عنوان محور 
تصمیم گیری قرار می دهیم، حتمًا نظرات مختلفی را نس�بت به موضوعی خواهیم داشت. این 
موضوع امری طبیعی اس�ت. به هر ش�کل 10 نفر در یکجا و 10 نفر درجایی دیگر تصمیماتی را 
اتخاذ کنند حتمًا اختالفاتی به وجود خواهد آمد که طبیعی است. این طور نیست که همه یک 
نظر داش�ته باش�ند؛ چراکه اگر همه یک نظر را داشتند احتیاجی به تشکیالت نبود. ولی این 
اختالفات نظری که به وجود می آید حتمًا باید به یک نقطه ی مشترک برسد. لذا بر همین اساس 
در یک موضوع که اختالفی بین شورای نگهبان و مجلس رخ می دهد، مجلس تشخیص مصلحت 
نظام در این موضوع ورود پیدا می کند. این اختالفات طبیعی اس�ت برای مثال کشور هایی که 
دو مجلس دارند، سنا و مجلس ملی یا عوام، حتمًا به اختالفاتی می رسند و باید این اختالفات 

طبیعی را پذیرفت.
پیشنهاد تعیین سه منطقه آزاد در مازندران به دولت ابالغ شد

نماینده مردم بابلس�ر و فریدون کنار عنوان کرد: بحث منطقه آزاد به گونه ای است که مردم 
نوشهر و چالوس مدعی هستند باید در آن حوزه منطقه آزاد شکل بگیرد. فریدون کنار و بابلسر 
ه�م از دیگر مدعیان هس�تند. بندر امیر آباد هم از اصلی ترین مدعیان منطقه آزاد اس�ت. ما 
به عنوان نمایندگان مجلس مازندران پیشنهاد دادیم که سه نقطه از مازندران به عنوان منطقه 
آزاد معین شود. برای مثال نوشهر و چالوس منطقه آزاد توریستی تجاری، بابلسر و فریدون کنار 
به عنوان منطقه آزاد فناوری و تجاری و در آخر بندر امیرآباد هم به عنوان منطقه آزاد صنعتی 
تجاری اعالم شوند. این پیشنهاد از طرف مجمع نمایندگان استان مازندران به سازمان مناطق 

آزاد ارائه شده است و به رئیس جمهور هم این پیشنهاد ها ابالغ شد.
وی افزود: به عقیده من در این موضوع احتمااًل اتفاق نظر وجود نخواهد داشت؛ یعنی دولت 
این پیش�نهاد را نخواهد پذیرفت. بنده یک پیشنهادی به دوستان دادم مبنی بر اینکه بیایم 
یک کار کارشناس�ی انجام دهیم؛ که دیگر حرف وحدیثی هم در این موضوع پیش نیاید و این 

فرصت برای استان مازندران به وجود بیاید. پیشنهاد من این بود که در سه حوزه اشاره شده 
دو کارشناس و فرماندار حوزه با متخصصین منطقه آزاد کشوری جلسه ای ترتیب دهند و نظر 
کارشناس�ی ارائه کنند؛ مبنی بر اینکه اگر قرار بر انتخاب یک حوزه از حوزه های عنوان شده 
بود، کدام بخش برای مازندران بهتر و به صرفه تر اس�ت. این پیش�نهاد من بود که تعدادی از 
دوستان پذیرفتند. اینکه دیگران به چه ترتیب می خواهند کار را انجام دهند اطالعی ندارم اما 
این بحثی بود که ما انجام دادیم که بعضًا اس�تقبال شد؛ یعنی ما اضطرار بر موضوعی نداشته 
باشیم که خدایی ناکرده یک امتیاز خوبی که در مازندران می تواند وجود داشته باشد از دست 

رود. تعصبی هم وجود نداشته باشد و پس ازنظر کارشناسان به پیشنهاد آن ها عمل کنیم.
اگر قرار بر انتقال آب باشد، این اتفاق باید برای مازندران رخ دهد نه استان سمنان

عضو کمیس�یون سیاست خارجی و امنیت ملی مجلس ش�ورای اسالمی، گفت: با توجه به 
تجربه ی تلخی که از انتقال آب دریاچه ی ارومیه داریم، بحث انتقال آب دریای خزر را باید با 
این نگاه بنگریم که اگر انتقال آب رخ دهد، اکوسیستم منطقه ی دریای مازندران تغییر می کند 
و به شوری آب اضافه می شود. همچنین بحث کمبود آب در دریای مازندران به وجود می آید. 
مازندران به خودی خود در سال های اخیر به مشکل کم آبی دچار شده است و کشاورزان بابلسر 
و فریدونکنار برای کشاورزی خود با بحث کمبود آب شدید دست وپنجه نرم می کنند. کشاورزی 
آن ها دچار آس�یب ش�ده است. اگر قرار بر انتقال آب باشد، این اتفاق باید برای مازندران رخ 

دهد نه استان سمنان.
مشورت برای رسیدن به نقطه مطلوب، دخالت محسوب نمی شود

نان�وا کناری در مورد برخی گمانه زنی ه�ا در خصوص اعمال نفوذ نمایندگان مجلس در عزل 
و نصب مدیران، اظهار داش�ت: به عنوان نماینده ی م�ردم، اگر فرماندار ضعیفی در حوزه بنده 
معرفی شود، وظیفه بنده چیست؟ حتمًا باید نظری دهم که بهترین ها برای حوزه ی من انتخاب 
شوند. اگر فرمانداری بیاید و به مردم توجهی نکند و به وظیفه خود عمل نکند تکلیف چیست؟ 
مگر وظیفه ی نماینده پیگیری مطالبات مردم نیست؟ پس یک نگاه مشورتی که بتواند مؤثر هم 

واقع شود حتمًا باید وجود داشته باشد.
وی ادامه داد: زمانی که قرار اس�ت الیحه ای در مجلس به تصویب برس�د، مگر نمایندگان 

مجلس با دولت مش�ورت نمی کنند؟ در جهت رس�یدن به یک نقطه ی مطلوب این روابط باید 
ایجاد ش�ود. این موضوع دخالت در امور محس�وب نمی شود بلکه همفکری به حساب می آید. 
اگر اس�تانداری وارد شود و بگوید من با نمایندگان کاری ندارم یا برعکس نمایندگان بگویند 
ما با اس�تاندار کاری نداریم، آیا مردم مازندران ضربه نمی خورند؟ آیا در توان استاندار هست 
که تمام امورات را به سرانجام برساند؟ اگر بخواهیم بودجه ای برای مازندران بگیریم وظیفه ی 
پیگیری با چه کس�ی است؟ درست است که کار اجرایی مسئولیتش با دستگاه اجرایی است 
ام�ا این دو در کنار هم چقدر می توانند هم افزایی ایج�اد کنند؟ به این دلیل ما می گوییم کار 

مشورتی و رسیدن به یک اقدام مثبت تر باید در کنار یکدیگر باشد.
بعید است افزایش تعداد نمایندگان رخ دهد

این نماینده مجلس در بخش پایانی گفت وگو با اشاره به دو موضوع افزایش تعداد نمایندگان 
و اس�تانی ش�دن انتخابات، بیان داشت: اگر قرار باشد که مجلس به افزایش تعداد نمایندگان 
رای دهد، ما تالش می کنیم که به تعداد نمایندگان مازندران اضافه ش�ود. باید به جمع بندی 
رس�ید که افزایش تعداد نمایندگان مجلس برای کدام حوزه نیاز اس�ت، اما من بعید می دانم 

افزایشی رخ دهد و مجلس هم هنوز اقدامی در این جهت انجام نداده است. 

سید محمدمهدی کیا 
بسیاری از مطالبات مردم از طریق دستگاه های اجرایی شنیده نمی شود

ش�اعری با تأکید بر اهمیت جایگاه مجلس در نظام جمهوری اس�المی بیان داشت: مجلس 
طبق فرموده ی امام )ره( و رهبری دارای باالترین جایگاه در اداره کشور بوده و در رأس همه ی 
امور کشور است. وظیفه ی اصلی مجلس قانون گذاری، نظارت بر اجرای صحیح قانون، بررسی 
صالحیت وزرای پیشنهادی دولت و بررسی طرح ها و لوایح و همین طور پیگیری مطالبات مردم 
اس�ت. مجل�س وظیفه ی اجرایی ندارد اما ب�ا توجه به وظیفه اش در ح�وزه نظارت، ضعف ها و 
چالش هایی که در حوزه های مختلف قرار دارد را موردبررس�ی قرار می دهد. مجلس در بخش 
قانون گذاری با استفاده از سازوکار طرح ها و لوایح مسیر حرکت دولت و قوه قضاییه را مشخص 
می کند.  همچنین سازوکار مجلس در اجرای وظیفه ی نظارتی اش، کارهایی مانند سؤال تحقیق 
و تفحص و استیضاح نمایندگان و رئیس جمهور است. عالوه بر قانون گذاری و نظارت وظیفه ی 
سوم مجلس پیگیری مطالبات مردم است. بسیاری از مطالبات مردم شاید از طریق دستگاه های 
 اجرایی قابل ش�نیدن نباشد. مردم با نمایندگان بیشتر ارتباط دارند و دسترسی به نمایندگان 

آسان تر است.
چالش خاصی میان شورای نگهبان و مجلس وجود ندارد

نماینده مردم بهشهر، نکا و گلوگاه با اشاره به تعامل میان شورای نگهبان و مجلس شورای 
اسالمی، گفت: نقش ش�ورای نگهبان صیانت از قانون اساسی جمهوری اسالمی است. شورای 
نگهبان وظیفه دارد تمامی مصوبات مجلس را با قانون اساس�ی و ش�رع انطباق دهد. طی این 
مدت چالش خاصی را میان مجلس دهم و شورای نگهبان ندیده ام. ممکن است اختالف سلیقه 
باشد که طبیعی است. سعی می کنیم در بررسی طرح ها و لوایح به گونه ای عمل کنیم که حداقل 
اختالف نظر میان شورای نگهبان و مجلس به وجود بیاید. ممکن است در برخی موارد نمایندگان 
اصرار به مصوبات قبلی خود داشته باشند که در آن صورت مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت 

نظام ارجاع داده می شود. اکنون ارتباط سازنده با شورای نگهبان وجود دارد. 
دولت به علت برخی مالحظات سیاسی ایجاد منطقه آزاد را به تأخیر انداخت

س�خنگوی کمیسیون کش�اورزی مجلس عنوان کرد: منطقه آزاد فرصت بسیار خوبی برای 
توس�عه صادرات و کمک به اشتغال و تولید اس�ت. در اکثر استان های مرزی دارای یک یا دو 
منطقه آزاد هستیم و یا اینکه ایجاد منطقه آزاد مراحل نهایی خودش را طی می کند؛ اما استان 
مازندران دارای هیچ منطقه آزادی نیست. از زمان شروع مجلس دهم بنده پیگیر جدی ایجاد 
منطقه آزاد در منطقه ویژه امیرآباد ش�دم. بررس�ی های کارشناس�ی در شورای برنامه ریزی و 
توسعه استان در سال 95 به تصویب رسید. این مصوبه به دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد 
ارسال شد و به تصویب رسید. نظر دبیرخانه نیز به شورای عالی ارجاع شد و در شورای عالی 
مناطق آزاد که در آبان 95 به ریاست آقای جهانگیری تشکیل شد؛ با توجه به زیرساخت ها و 
شاخص های فنی منطقه آزاد امیرآباد را تصویب کردند. این مصوبه توسط آقای ترکان در آبان 
95 به اس�تان مازندران ابالغ شد و در رس�انه ملی اعالم شد. ولی نهایتًا دولت به علت برخی 
مالحظات سیاس�ی و به بهانه انتخابات 96 و همچنین به علت اختالف نظری که میان تعدادی 
از نمایندگان وجود داش�ت؛ ایجاد منطقه آزاد را به تأخیر انداخت. درنهایت تصمیم گیری در 

خصوص منطقه آزاد به بعد از انتخابات موکول شد.
وظیفه نماینده بررسی مکان مناسب برای ایجاد منطقه آزاد نیست

ش�اعری ادامه داد: البته دولت بعدازآن اع�الم کرد، مجمع نمایندگان 

مازندران به نقطه مش�ترکی در خصوص منطقه آزاد برس�ند و یک مکان را مشخص کنند که 
دولت در خصوص ارس�ال الیحه به مجلس تصمیم گیری کند. این تصمیم دولت کاماًل سیاسی 
بود و کارشناس�ی نبود. وظیفه نماینده این نیس�ت که بررس�ی کند در کدام نقطه از اس�تان 
ظرفیت ایجاد منطقه آزاد وجود دارد. تش�خیص اینکه کدام شهرس�تان می تواند منطقه آزاد 
داشته باشد بر عهده دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد است. در مازندران به علت اختالف نظر 
میان نمایندگان و ع�دم توانایی دولت در مدیریت اختالفات به نوعی توپ به زمین نماینده ها 
انداخته شد. بر اساس شاخص ها باید مقایسه ای میان منطقه ویژه امیرآباد، بندر نوشهر و بندر 
فریدون کنار صورت گیرد و هرکدام از این مناطق که برتری داشت به عنوان منطقه آزاد انتخاب 
ش�ود. منافع مردم نباید قربانی مالحظات سیاس�ی، اختالفات شهرستانی و اختالفات شرق و 
غرب استان شود. چندین سال است که اختالف نظر ها باعث شده تا مردم مازندران از امتیاز 

منطقه آزاد محروم باشند.
استاندار در خصوص منطقه آزاد تصمیم شجاعانه اتخاذ کند

عضو مجمع نمایندگان اس�تان مازندران خطاب به استاندار مازندران ادامه داد: توصیه من 
به استاندار مازندران این است که اگر می خواهند کار ماندگاری در استان انجام دهند، باید در 
خصوص منطقه آزاد تصمیم ش�جاعانه، علمی و جدا از تعصبات شرق و غرب مازندران اتخاذ 
کنند؛ زیرا هزاران نفر می توانند در این منطقه به فعالیت اقتصادی مش�غول ش�وند. بنده در 
ح�ال حاضر هیچ منطقه ای را به اندازه منطقه ویژه امیرآباد برای تبدیل ش�دن به منطقه آزاد 
مناس�ب نمی دانم. حال اینکه چرا دولت با تمامی دالیل و نظرات کارشناس�ی که وجود دارد 
در این خصوص تعلل می کند، باید پاس�خش را در جای دیگری جس�تجو کرد. هرجا تصمیم 
غیرکارشناسی برای توسعه کش�ور گرفته می شود مردم ضرر می کنند. نمایندگان دنبال رأی 

خود و انتخابات هستند. ما نباید سرنوشت یک استان را به منافع نمایندگان گره بزنیم. 
پروژه انتقال آب دریای خزر منتفی است

ش�اعری ضمن تأکید بر منتف�ی بودن بحث پ�روژه ی انتقال آب دریای خ�زر تصریح کرد: 
 خزر یک دریاچه بس�ته اس�ت. هرگونه دست کاری در اکوسیس�تم دریاچه های بسته در دنیا 

ممنوع است. 
هر نوع شیرین س�ازی و تخلیه پس�ماند نمک به دریا و برداش�ت آب از دریاچه 

بس�ته ای مثل خزر، موجب خشک ش�دن تدریجی دریاچه و به خطر 
افت�ادن اکوسیس�تم خ�زر می ش�ود. خ�زر 

به ص�ورت دوره ای در ح�ال پ�س روی 
اس�ت. اگر دریای خزر با برداش�ت آب 
و شیرین س�ازی خشک ش�ود تبدیل 
به ش�نزار های نمکی خواهد شد. این 

غی�ر  اق�دام 

کارشناس�ی اس�ت. در مقابل هر اقدام غیر کارشناسی ایستادگی می کنم. اجازه نخواهیم داد 
ارومیه دیگری در شمال ایران به وجود بیاید.

 اگر نمایندگان از سوی مردم نارضایتی ببینند؛ به موضوع عزل و نصب مدیران
 ورود پیدا می کنند

ای�ن نماینده مجل�س در پایان گفت و گو با اش�اره به موضع خود در خص�وص عزل و نصب 
مدیران، بیان کرد: بارها اعالم کردم نمایندگان به صورت مس�تقیم نمی توانند در عزل و نصب 
مدیران دخالت داش�ته باش�ند؛ اما اگر در اداره امور کش�ور نارضایتی از س�وی مردم ببینند 
وظیفه دارند برای جلوگیری از نارضایتی مردم به موضوع ورود پیدا کنند. این طور نیس�ت که 
نماینده ای اعالم کند فالن ش�خص مدیرکل من اس�ت. یا این فرماندار، فرماندار من است؛ اما 
اگر نماینده از طرف استاندار یا وزیر مورد مشورت قرار بگیرد، یقینًا نظر مشورتی خود را بیان 

می کند.
وی گف�ت: نماینده پس از انتصاب مدیر جدید عملکرد مدیر را مورد بررس�ی قرار می دهد 
و اگر عملکرد در چارچوب برنامه ها نباش�د، نماینده آن مس�ئول را مورد پیگیری قانونی قرار 

خواهد داد.

رئیس مجمع نمایندگان استان مازندران در گفت وگو  با موثق مطرح کرد:

 تمـام چالش هـای اسـتان بـا موضوع 
منطقه آزاد رفع نمی شود

علی محمد شاعری در گفت و گو با موثق عنوان کرد:

آزاد  اس��تاندار در خص��وص منطق��ه 
 تصمیم شجاعانه اتخاذ کند

ه�م از جه�ت زیس�ت محیطی و ه�م از جهت حفظ ،،
دریای خزر نگاه کلی این هس�ت که مس�ئله انتقال آب 

دریای خزر اصالً امکانی برایش وجود ندارد.

به دلیل اینکه گس�تره استان مازندران پهناور است، 
طبیعی اس�ت اختالفاتی میان نمایندگان جهت انتخاب 

مکان منطقه آزاد به وجود بیاید.

اطمینان داش�ته باش�ید که دخال�ت در عزل و نصب 
مدی�ران تا به حال رخ ن�داده و اگ�ر رخ داده مورد قبول 

مجمع نخواهد بود.

ولی اهلل نانوا کناری در گفت وگو با موثق بیان داشت:

پیشنهاد تعیین سه منطقه آزاد در مازندران به دولت

ایجاد منطقه ویژه اقتصادی 
در فریدون کنار و منطقه ویژه 

گردشگری در نور
در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه 
استان ایجاد طرح منطقه ویژه اقتصادی 
در بندر فریدون کنار و طرح منطقه ویژه 
گردشگری در نور-چمس��تان با اکثریت 

آرا به تصویب رسید.
اس��تاندار مازندران در جلسه شورای 
برنامه ریزی و توس��عه اس��تان با اشاره به 
این که درآم��د مصوب اعتبارات هزینه ای 
استان در س��ال ۹۶ بالغ بر ۴۹۸ میلیارد 
توم��ان و عملک��رد آن ب��ه می��زان ۵۵۹ 
میلی��ارد توم��ان بوده اس��ت، گف��ت: بر 
نحوه مصرف اعتبارات هزینه ای از س��وی 
دستگاه ها، مراقبت جدی صورت گیرد و 
هدف گذاری کاه��ش ۱۵ درصدی صرف 
هزینه ها تحقق یابد.  محمد اس��امی، بر 
احص��ا فرآیندهای دس��تگاه ها، تعیین و 
تقس��یم این فرآیندها ب��ه اصلی و فرعی 
و برق��راری سیس��تم اتوماس��یون اداری 
به منظ��ور ایج��اد چاالک��ی و چابکی در 
ادارات تأکید کرد و خاطرنش��ان ساخت: 
س��اختار س��نتی ادارات باید به ساختار 
نوی��ن تغیی��ر یابد. مقام عال��ی دولت در 
مازندران، یادآور شد: کارآمدی و کارایی 
نیروهای انس��انی و اصاح سیستم برای 
ارتقا نرخ پاسخگویی و راندمان و کاهش 

هزینه ها ضروری است.

مدیرکل سیاسی و انتخابات 
استانداری مازندران منصوب شد

محمد اسامی استاندار مازندران طی 
حکمی  رضا عنایتی  را به عنوان مدیرکل 
سیاسی و انتخابات اس��تانداری منصوب 
ک��رد  رضا عنایتی که به جای جعفر قمی 
به این پست منصوب شد، پیش ازاین در 
س��مت مدیرکل ام��ور امنیتی و انتظامی 
استانداری بود. عنایتی که دارای مدرک 
لیس��انس علوم سیاسی است از سال 92 
در س��مت مدیرکلی امنیتی و سیاس��ی 

استانداری فعالیت می کرد. 
وی همچنی��ن س��مت هایی ازجمل��ه 
مدیرکل اتباع خارجی اس��تان مازندران 
و مع��اون فرماندار نکا را نی��ز در کارنامه 
خود دارد. گفتنی است، جعفر قمی نیز از 
ش��هریور 95 تا امروز عهده دار مسئولیت 
انتخاب��ات  و  سیاس��ی  دفت��ر  کل  اداره 

استانداری مازندران بود.

عزل و نصب در مازندران مش�ابه 
رفتار احمدی نژاد و ترامپ است

اکب��ر بهمن��ش نائب رئیس ش��ورای 
سیاس��تگذاری اصاح طلبان مازندران در 
گفت وگوی��ی کوتاه با مازندمجلس ضمن 
تبریک روز دوم خرداد و یادآوری حماسه 
تاریخی انتخاب س��ید محمد خاتمی به 
عن��وان رئیس جمهور در خرداد ۷۶ بیان 
داش��ت: زیبنده نبود در روز دوم خرداد و 
شب سوم خرداد همسنگر دوم خردادی، 
برادر شهید، جانباز و زرمنده دوران دفاع 
مقدس ما که از چهره های اثرگذار س��تاد 
آق��ای خاتمی در غرب اس��تان مازندران 
بودند با ناشایستگی و بد اخاقی از سمت 

خود عزل شوند. 
وی اف��زود: نوع ع��زل و نصب مدیران 
در مازن��دران ی��ادآور رفتاره��ای دولت 
احمدی ن��ژاد و ترامپ اس��ت.بهتر اس��ت 
حوزه سیاس��ی اس��تانداری در مواجهه با 
ع��زل و نصب مدی��ران، تدبیر و عقانیت 

بیشتری از خود نشان دهد.
 بهمنش  ابراز امی��دواری کرد برخی 
از صاحب منصبان در بدنه استانداری به 
دنبال تسویه حساب های سیاسی نباشند 
انتخابات مجلس  و برنامه های زودهنگام 

را کلید نزده باشند.
چه��ار س��وال نائ��ب رئیس ش��ورای 
مازندران  اصاح طلب��ان  سیاس��تگذاری 
از معاون سیاس��ی اس��تاندار ای��ن فعال 
اص��اح طلب در واکنش ب��ه عزل جعفر 
قمی مدیرکل س��ابق سیاسی و انتخابات 
اس��تانداری مازن��دران چهار س��وال را از 
مع��اون سیاس��ی و امنیتی اس��تانداری 
مازندران مطرح کرد. چ��را در زمانی که 
آقای قمی در مرخصی بوده اند و اطاعی 
از تغیی��ر احتمال��ی خود نداش��تند این 
برکناری صورت گرفت؟ به راستی جایگاه 

اخاق در سیاست شما کجاست؟
ضرورت و فوریت ای��ن تغییر چه بود 
ک��ه با وجود آنکه جناب قمی روز قبل از 
برکناری در جلس��ه ای با معاون سیاسی 
حضور داش��تند از این اتفاق بی خبر بوده 
و روز دوم خ��رداد روز حماس��ه ای برای 
اصاح طلب��ان و س��وم خ��رداد روز آزاد 
سازی خرمش��هر که شخص جناب قمی 
در هر دو حماس��ه نقش پر رنگی داشتند 
ب��رای این کار برگزیدید؟ آیا نمی ش��د با 
تدبی��ری این برکن��اری را به روز دیگری 

موکول کرد؟
از  ک��ه  قم��ی  جن��اب  ب��رای  چ��را 
چهره ه��ای ش��اخص اصاح طل��ب غرب 
اس��تان بوده اس��ت، جایگزین��ی از غرب 
اس��تان برنگزیدند تا اهالی غرب اس��تان 
نماینده ای در مدیران ستادی استانداری 

داشته باشند؟
آی��ا بهتر نب��ود برای ای��ن اتفاق مهم 
با بزرگان سیاس��ی غرب اس��تان و مرکز 
استان )حاج آقا مطهری، دکتر محسنی، 
جناب آق��ای مهندس طاهرنژاد، حاج آقا 
روزبهی، ح��اج آقا به��اری و...( و مجمع 

نمایندگان استان مشورت می  شد؟
در ضمن تا آنجایی که بنده در جریان 
هس��تم ش��خص جناب اس��تاندار نقش 

پررنگی در این برکناری نداشته  است.

مناطق آزاد در کش��ور به عنوان فرصتی مناسب برای توسعه 
اقتصادی و صنعتی به ش��مار م��ی رود؛ اما در مازندران به علت 
اختالف نظر میان مسئوالن امر و طوالنی شدن زمان پیگیری این 
موضوع در دولت ه��ای مختلف، بحث منطقه آزاد رفته رفته در 
حال تبدیل شدن به یک معضل است. در جدیدترین اظهارنظر 
نیز استاندار مازندران خبر از حذف منطقه آزاد توسط دولت در 
الیحه پیشنهادی به مجلس، به دلیل اختالفات درونی نمایندگان 
اس��تان داده اس��ت. نمایندگان مازندران که در زمان تبلیغات 
انتخاباتی خود از موضوع منطقه آزاد بهره برداری بسیار داشتند؛ 
ای��ن روزها نظرات متع��ددی در این خصوص دارن��د، از بندر 
نوش��هر و فریدون کنار گرفته تا بندر امیرآباد، بیشترین شانس 
را برای تبدیل شدن به منطقه آزاد دارند. برای قرار گرفتن در 
جری��ان آخرین تحوالت مربوط به پیگیری موضوع منطقه آزاد 
س��ه مصاحبه با عبداهلل رضیان، رئیس مجمع نمایندگان استان 
مازندران، علی محمد ش��اعری، سخنگوی کمیسیون کشاورزی 
و نماین��ده مردم بهش��هر، نکا و گلوگاه و ول��ی اهلل نانوا کناری، 
نماینده مردم بابلسر و فریدون کنار ترتیب دادیم که متن این 

مصاحبه ها در ادامه آمده است:
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سید محمد مهدی کیا
بیش از 50 سال از اعطای حق رأی به زنان در ایران می گذرد. حق رأیی 
که س��رآغاز حضور فعال زنان در عرصه اجتماع و سیاس��ت بود. زنان که در 
دوره قاجار تنها در پس��توی خانه ها حق حرف زدن داشتند، رفته رفته وارد 

اجتماع شدند و نقش اساسی در سرنوشت کشور ایفا کردند.
باگذش��ت زمان و باسواد شدن قش��ر زنان و همچنین داشتن حق رأی، 
سیاستمداران که نیاز به رأی نیمی از جامعه داشتند مجبور به توجه بیشتر 
به مطالبات زنان شدند و برای رضایت این قشر بزرگ از جامعه بیش ازپیش 

به مطالبات زنان توجه نشان  دادند.
از طرفی در جوامع اروپایی نیز مفهوم فمینیس��م در حال گس��ترش بود 
و اعتراضات زنان برای داش��تن حقوق برابر با مردان بحث روز دنیا بود. زنان 
ایرانی نیز به تبعیت از زنان کشورهای دیگر سعی در ورود به اجتماع و پررنگ 

کردن نقش خود در معادالت سیاسی و اجتماعی داشتند.
پس از انقاب ش��کوهمند اسامی در سال 1357، حضور زنان در جامعه 
رنگ دیگری به خود گرفت. ورود زنان به عالی ترین نهاد مدنی یعنی مجلس 
ش��ورای اس��امی در همان اولین دوره تش��کیل مجلس شورای اسامی در 
س��ال 1359 اتفاق افتاد که چهار زن از حوزه انتخابیه تهران توانستند وارد 

مجلس شوند.
سه مجلس، پنج زن

مجلس اول به علت ش��رایط ویژه ای که داش��ت در طول چهار سال 327 
م��وکل را به خود دید. انفجار دفتر ریاس��ت جمهوری در خرداد س��ال 60 
و استعفای بس��یاری از نمایندگان به منظور تصدی وزارت  خانه های مختلف 
دالیل��ی بودند که مجلس اول بس��یار پر رفت وآمد باش��د. از بین این تعداد 
نماینده، 4 کرس��ی به زنان رس��ید که همگی از ح��وزه انتخابیه تهران وارد 

مجلس شده بودند.
در فروردین 63 بازهم تنها چهار زن از تهران توانستند وارد مجلس دوم 
ش��وند که س��ه نفر از آن ها در مجلس یکم نیز حضور داش��تند و تنها اعظم 
طالقان��ی دختر آی��ت اهلل طالقانی جای خود را به مرضی��ه حدیدچی )دباغ( 
سپرد. در دوره سوم مجلس شورای اسامی ترکیب زنان در مجلس تغییری 

نکرد و مجدداً چهار نماینده زن مجلس دوم، تنها بانوان مجلس بودند.
9 زن در مجلس چهارم

اولین تغییر اساس��ی در اعتماد جامعه به زن��ان داوطلب ورود به مجلس 
شورای اسامی در ابتدای دهه 70 اتفاق افتاد. در دوره چهارم مجلس شورای 
اس��امی 9 زن توانس��تند وارد مجلس شوند که 5 تن از آنان از حوزه تهران 

و دیگران از حوزه های انتخابیه هشترود، آذرشهر، کرمانشاه و مشهد بودند.
14 زن در مجلس پنجم

در این دوره 14 کرس��ی از 277 نماینده ای که وارد مجلس شدند، سهم 
زنان ش��د ک��ه در میان آن ها اس��امی چهره های سرشناس��ی همچون الهه 
راس��تگو، نیره اخوان بی طرف، س��هیا جلودار زاده، فاطمه کروبی، مرضیه 
وحید دس��تجردی و فائزه هاشمی به چش��م می خورد. در این دوره 7 زن از 

تهران و 7 زن از حوزه های انتخابیه دیگر کشور بودند.

مجلس ششم و هفتم؛ هر دوره 13 زن
در دور شش��م و هفتم تعداد بانوان مجلس بر روی عدد 13 ماند؛ و جالب 
آنکه در هر دو دوره سهمیه بانوان تهران 6 کرسی و بقیه حوزه ها 7 کرسی بود. 
ولی نکته جالب تر این است که تنها دو تن از 13 بانو مجلس ششم توانستند 
وارد مجلس هفتم ش��وند. س��هیا جلودار زاده از تهران و مهرانگیز مروتی از 
حوزه انتخابیه خلخال دو بانویی بودند که توانس��تند مجدداً اعتماد مردم را 
کسب کنند. البته چند تن از بانوان مجلس ششم موفق به کسب صاحیت از 

طرف شورای نگهبان برای شرکت در انتخابات مجلس هفتم نشدند.
راه یابی اولین زن شمالی به مجلس

نکته دیگر این اس��ت که در مجلس هفتم برای اولین بار داوطلبی زن از 

خطه ش��مال توانست وارد مجلس شود. »هاجر تحریری نیک صفت« اولین 
زنی از س��ه اس��تان ش��مال ایران بود که از حوزه انتخابیه رشت توانست به 

مجلس راه پیدا کند.
تعداد زنان مجلس هشتم و نهم به عدد دوره مجلس

در مجلس هشتم تعداد نمایندگان زن ریزش پیدا کرد و به 8 نفر تقلیل 
پی��دا کرد. در مجلس نه��م نیز وضعیت تغییری نداش��ت و تنها 9 صندلی 
سبزرنگ مجلس به زنان رسید تا همچنان بیشترین حضور بانوان ازنظر تعداد 

نفرات به مجلس پنجم اختصاص داشته باشد.
مجلس دهم رکورددار بیشترین کرسی زن

از دهمین دوره مجلس ش��ورای اس��امی آماری بی سابقه از حضور زنان 
در تاریخ مجلس ش��ورای اس��امی ایران به جامانده است. در مرحله اول ۱۳ 
نفر و در مرحله دوم ۴ نفر از نامزدان زن به نمایندگی مجلس دهم رسیدند. 
همچنین شورای نگهبان چند هفته پس از انتخابات مرحله اول مینو خالقی 
یک��ی از منتخبین اصاح طلب زن را رد صاحیت ک��رده و آرای او را ابطال 
نمود؛ که با پیگیری روند حقوقی-سیاس��ی پرحاش��یه نهایت به نمایندگی 
مجلس نرس��ید. درنهایت مجلس دهم با ۱۷ نماینده زن که  ۱۴ تن از آن ها 
گرایش اصاح طلبی و اعتدال گرایی دارند، رکورد مجالس تاریخ ایران را زد؛ 
اما همانند 9 دوره گذش��ته هیچ یک از نماین��دگان زن مجلس از حوزه های 
انتخابیه مازندران نبودند. دهمین دوره انتخابات مجلس با کاندیداتوری 22 
تن از بانوان در حوزه های 9 گانه اس��تان مازندران همراه بود که هیچ کدام از 

این 22 نفر نتوانستند آرای الزم برای حضور در بهارستان را کسب کنند.
عدم استقبال رأی دهندگان به زنان داوطلب

عدم اس��تقبال رأی دهندگان و حتی زنان )که نیمی از جامعه را تشکیل 
داده اند( به زنان داوطلب ورود به مجلس شورای اسامی تا حدودی به عملکرد 
زنان در مجلس برمی گردد. به طور مثال در مجلس نهم ایرادات بسیاری به 9 

نماینده زن مجلس وارد بود چراکه بسیار خنثی و فاقد اثرگذاری بودند و اکثر 
مواقع موضع منفعانه داش��تند. به طوری که در جریان رأی اعتماد به وزرای 
پیشنهادی دولت دهم هیچ کدام از زنان مجلس حتی یک نطق در موافقت یا 

مخالفت هیچ کدام از وزرای پیشنهادی انجام ندادند.
ب��ا این  وج��ود ش��اهدیم اص��رار »ش��هین¬دخت م��والوردی« معاون 
رئیس جمهور در امور زنان و خانواده برای تعیین سهم مشخصی از کرسی های 
سبزرنگ برای زنان و یا پیشنهاد »علی الریجانی« رئیس مجلس برای ورود 

یک نماینده زن از هر استان چندان محلی از اعراب نداشته باشد.
هرچند که زنان در انتخابات ش��وراهای شهر و روستا نیز هم آن چنان که 
باید حضور پررنگی ندارند و به جز چند بانوی ش��اخص در چند شورای شهر 

چهره دیگری از زنان در این عرصه دیده نمی شود.
رقابت بانوان مازندران درانتخابات مجلس یازدهم

ب��ا توجه اینکه مجلس در دوره دهم بیش��ترین تع��داد نمایندگان زن را 
به خود می بیند و همچنین با فعالیت های صورت گرفته توس��ط فراکسیون 
بانوان مجلس در خصوص حضور پررنگ تر نمایندگان زن در مجلس شورای 
اسامی انتظار می رود انگیزه ی بانوان برای حضور درصحنه انتخابات افزایش 
یابد. همچنین در کنار موارد عنوان ش��ده فعالیت های فعاالن حوزه بانوان در 
اس��تان ها و شهر های مختلف ایران اس��امی نشان از حضور قدرتمند بانوان 
برای انتخابات مجلس یازدهم دارد. استان مازندران نیز از این قاعده مستثنا 
نیس��ت. پیش بینی می شود در انتخابات مجلس یازدهم شمار بانوانی که در 
اس��تان مازندران برای حضور در بهارس��تان پا به عرص��ه رقابت می گذراند، 

افزایش یابد.
با این  وجود امیدوار هستیم طلسم ناکامی زنان در عرصه انتخابات مجلس 
در مازندران در یازدهمین دوره مجلس شورای اسامی شکسته شود و شاهد 

حضور اولین زن نماینده مازندران باشیم.

é مجید ساجدی فر
فراکسیون زنان در اکثر موارد فعال ظاهرشده است

زمانی در ش��روع گفت وگو با اشاره به عملکرد فراکسیون زنان مجلس، 
بیان داش��ت: به نظر می رس��د فراکس��یون زن��ان عمًا تنها ی��ا از معدود 
فراکس��یون های نسبتًا فعال مجلس محسوب می شود. در ارزیابی عملکرد 
از نگاه آرمان گرایانه، قابل قبول است. ولی در ارزیابی مبتنی بر واقع گرایی 
نمره خوبی می توان برای این فراکسیون در نظر گرفت. آن هم در جامعه ای 
که همچنان فاقد اعتقاد و باور واقعی پذیرش زن به عنوان یک عضو فعال و 
مؤثر اس��ت. در کل نکته مهم این است که علیرغم فراز و نشیب های زیاد 
و فارغ از هر نتیجه ای، فراکس��یون زنان در اکثر موارد فعال ظاهرش��ده و 
تاش داشته از منفعل بودن پرهیز نماید. کمتر از 6 درصد کرسی مجلس 
در اختیار نمایندگان زن قرار دارد و به نس��بت کرسی در اختیار، عملکرد 

مناسبی را در طی دو سال ارائه نموده است.
از نگاه مجمع نمایندگان استان، زن یک جنس "درجه دو" است

کاندیدای دوره دهم مجلس شورای اسامی با انتقاد از عدم به کارگیری 
مش��اوران زن در مجم��ع نمایندگان اس��تان مازندران، گف��ت: برای این 
موض��وع دو تحلیل قائل هس��تم. ابتدا عدم نگاه انس��انی به زنان به عنوان 
اعضای مؤثر و فعال در مجمع نمایندگان اس��تان. به نظر می رس��د از نگاه 
مجم��ع نمایندگان اس��تان، زن ی��ک جنس درجه دو و تح��ت قیمومیت 
می باش��د. همان دیدگاه متحجرانه و مقدس مأبانه که دیگر با هیچ ش��عار 
و زین��ت ظاهری نمی توانند آن را پنهان کنن��د. دومین موضوع نگرانی از 
کاندیداتوری زنان در انتخابات ش��ورا و مجلس است. مجمع نمایندگان به 
وجود مش��اورین زن به عنوان رقیب احتمالی در انتخابات نگاه می کند؛ به 
ح��دی که علیرغم تمایل به تظاهر و رفتار نمایش��ی حمایت از زنان، این 

نگرانی مانع بهره مندی است.
زمانی ادامه داد: اگر هدف مجمع پیشرفت و توسعه استان باشد بی شک 
باید از حضور قدرتمند همه زنان و مردان دانا و توانا در عرصه های مختلف 

مشورتی و اجرایی در استان و شهرستان ها بهره مند شوند.
سیاست گذاری ها حضور زنان در عرصه های اجرایی و 

مدیریتی را محدود نموده است
عالی��ه زمان��ی ادام��ه داد: در جامع��ه ای که ن��گاه س��نتی و درجه دو 
ب��ه زن��ان وج��ود دارد باید س��طح آگاه��ی، آن ق��در افزایش یاب��د که با 
 تغیی��ر در نگ��رش، انتخاب کنن��دگان به زن��ان توانمن��د و متخصص نیز 
اعتم��اد کنند. سیاس��ت گذاران و برنامه ریزان در عرص��ه تصمیم گیری و 
مدیریت��ی همانند اکثر نقاط کش��ور، حضور زنان را بس��یار محدود نموده 
و دره��ای عرصه ه��ای اجرایی و مدیریتی خرد و کان را به روی زنان دانا 
و توانای ش��هر و استان بس��ته اند. برای حضور زنان در مجلس نیاز داریم 
سیاست گذاری ها در جهتی باشد که زن و مرد در اداره شهر و استان فارغ 

از نگاه جنسیتی یا حزبی، مشارکت پویا داشته باشند.
وی افزود: در شرایط موجود که نیمی از جامعه نادیده گرفته می شود و 
صرفًا در زمان کسب رأی شعار حمایتی از زنان سر داده می شود، مدیران 
و مسئولین ذی ربط باید دست از محدود کردن زنان در خانه و آشپزخانه 
یا در حد کارشناسی و کارمندی آن هم در بعضی رشته ها؛ و نهایتًا مشاور 
و مدیر در امور زنان، دس��ت بردارند و با اعمال تبعیض مثبت جنس��یتی، 

به عنوان یک اولویت به حض��ور زنان دانا و توانمند در مدیریت های کان 
بپردازن��د. البته اولویت برای جذب زنان مس��تقل و توانمند، نه زنانی تابع 

که خودشان هم خودشان را واقعًا باور ندارند.
افزایش تعداد زنان تحصیل کرده باید منجر به مشارکت زنان 

در اداره جامعه شود
این فعال حوزه بانوان با تأکید برقرار گرفتن زن و مرد در جایگاه واقعی 
خود به عنوان یک انس��ان،  تصریح کرد: زن��ان و مردان جامعه باید فارغ از 
نگاه جنسیتی، تاش نمایند و بدانند که این تاش حتمًا منجر به حضور 
قدرتمندانه نس��ل بعدی زنان و مردان ما خواهد ش��د. افزایش تعداد زنان 
تحصیل کرده اگر منجر به حضور و مش��ارکت فعاالنه زنان در اداره جامعه 
نش��ود، نه تنها مثب��ت تلقی نمی گردد، بلکه ی��ک روش نوین فریب دادن 
زنان جامعه اس��ت. دولتمردان ما در س��طح ملی و اس��تانی و شهرستانی 
بای��د بدانند علیرغ��م نگاه متحجرانه به زنان، آین��ده از آن زنان و مردانی 
اس��ت که دوش به دوش هم برای ایرانی آزاد و آباد تاش می کنند. زنان و 
مردانی که به جایگاه انسانی یکدیگر احترام گذاشته، همدیگر را باور دارند 
و به جای تقابل به دنبال هم افزایی و هم س��ویی برای فردای بهتر و آینده 

روشن تر هستند.
زنان در کمتر از یک درصد پست ها منصوب شده اند

زمانی در ادامه ی گفت و گو با اشاره به نگاه مردساالرانه برخی مسئوالن، 
گفت: اگر مدیران و مس��ئوالن مردس��االر ما دست از نگاه متحجرانه خود 
بردارن��د. زنان و مردان ما به زن توانمند و دانا اعتماد می کنند. متصدیان 
خ��رد و کان در همه جا مردان هس��تند، ما فک��ر می کنیم که زنان دیده 
می ش��وند. ولی از مدرس��ه ت��ا اداره، از دهیار تا ش��هردار، از بخش��دار تا 
فرمان��دار، مدیران کل و در اخبار و رس��انه های مختل��ف و متنوع، هرروز 
م��ردان دیده می ش��وند. زنان نه تنها در یک عرصه هم واقعًا به مش��ارکت 
گرفته نمی ش��وند بلکه به رسمیت هم ش��ناخته نمی شوند. چگونه انتظار 
داری��م در انتخابات، مردم به زن��ان رأی دهند درحالی که همه عرصه های 
خ��رد و کان مدیریت��ی انحصاراً متعلق به مردان ش��ده اس��ت. زنان در 
کمتر از یک درصد، آن هم نه بر اس��اس باور انسانی بلکه به دلیل نمایش، 
فریب و نس��بت فامیلی و ژن خوب و...عمومًا هم در پست های کلیشه ای، 
منصوب ش��ده اند. علی رغم همه تاش ها برای نادی��ده گرفتن زنان، بازهم 
زنان و مردانی هستند که با نگاه فرا جنسیتی به زنان رأی می دهند. باید 
 در جهت اس��تمرار و گسترش آگاهی و اعتماد، اقدامات بنیادین و اجرایی

 صورت گیرد.
رجال سیاسی یک مفهوم فرا جنسیتی است

وی در پای��ان با اش��اره به مفهوم رجال سیاس��ی، عن��وان کرد: رجال 
سیاس��ی یک مفهوم فرا جنس��یتی اس��ت. رجال سیاس��ی ش��امل همه 
زن��ان و مردانی اس��ت که قابلیت ه��ا و توانمندی های ف��ردی و اجتماعی 
را در جنبه ه��ای مختل��ف علمی و عملی دارا می باش��ند. رجال سیاس��ی 
توانای��ی و ظرفیت��ی اس��ت ک��ه می توان��د متفک��ران و صاحب نظ��ران و 
نخب��گان را از انفعال خارج س��ازد و با بهره گیری از س��ازوکارهای قانونی 
و تمام��ی ظرفیت های موجود کش��ور، عاوه بر تاش و اقدامات اساس��ی 
 در اداره امور و رفع مش��کات، کش��ور را در مس��یر پیش��رفت و توس��عه 

قرار می دهد.

é علی نوری
آرش کمانگیر ازجمله اس��طوره های ملی اس��ت که در میان 
تمام��ی اقوام ایران��ی صاحب نام و دارای ارزش اس��ت. وی یکی 
از مهم ترین اس��طوره های ایران بوده که نماد ازخودگذش��تگی، 

دالوری و جان فشانی درراه میهن می باشد.
آرش، تیران��دازی به غای��ت ماهر و وطن دوس��ت ب��ود و در 
هنگامه ای که لشگر ایران در تنگنا قرار داشت به اذن اهورا کمان 
بر کف گرفت تا از فراز قله ای، تیری رها کند که به واسطه ی آن 
مرز ایران را مشخص نماید. آرش کمانگیر از سپاهیان منوچهر 
بود که پس از پایان جنگ ایران و توران به عنوان کماندار ایرانی 
برای بازش��ناختن مرز ایران و توران برگزیده ش��د اما بهای این 

تیراندازی جان آرش بود که باید درراه وطن ستانده می شد.
آرش جان داد؛ اما ایران سربلند شد. داستان اساطیر در دنیا 
به مرورزمان و در طول نس��ل ها ش��اخ و برگ گرفته و به خیال 
نزدیک ش��ده اس��ت و آرش کمانگیر نیز از این قاعده مس��تثنا 

نمانده است.
اسطوره شناس��ان به هیچ وجه در مورد اسطوره ها به چرایی و 
چگونگی انجام کار نمی پردازند بلکه به اثر آن اسطوره و توانایی 

آن در نفوذ بین مردم توجه می کنند.
به هرحال آرش کمانگیر به عنوان یکی از زیباترین اسطوره های 
وطن پرستانه در جهان شناخته می شود که می تواند نماد عشق 

به میهن باشد.
آرش کمانگی��ر را در مناب��ع مختلف، به ش��هرهای متفاوتی 
ارج��اع داده اند؛ برخ��ی از منابع ازجمله  »وی��س ورامین« اثر 
فخرالدین اس��عد گرگانی که قدیمی ترین منبع نیز می باشد به 
همراه مورخانی مانند حمداهلل مس��توفی، مح��ل پرتاب تیر را 

ساری ذکر کرده اند.
منابع تاریخی دیگری نیز از »آمل«، »رویان« و »طبرستان« 
به عن��وان محل پرتاب تیر آرش نام بردن��د؛ اما آنچه موردتوجه 
است ذکر نام س��اری به عنوان مکان پرتاب تیر در قدیمی ترین 

منبع تاریخی موجود است.
کتاب هایی از نسخه اصلی و قدیمیترین منبع موجود یعنی 
کتاب ویس ورامین از فخرالدین اس��عد گرگانی در بزرگ ترین 
کتابخانه های دنیا اعم از کانادا، انگلس��تان، روسیه، هندوستان، 
آلمان و البته در مرکز اس��ناد مجلس ش��ورای اسامی موجود 

است که متفق القول در نامهی پنجم این مثنوی نوشته اند:
اگ��ر )از آن( خوانن��د آرش را کمانگیر / که از س��اری به مرو 

انداختی )انداخت یک( تیر
این موضوع که از یک اس��طورهی ملی و بومی برای تقویت 
هویت ش��هری مرکز اس��تان اس��تفاده ش��ود ایدهای بس��یار 
هوش��مندانه ای بوده، همان طور که قاسم قاسمی نماینده مردم 
در شورای اسامی شهر ساری در جلسه ای علنی اعام داشت: 
آیا به راستی قدمتي چنین سترگ هویتش مي تواند بی تعریف 

باشد؟ تاریخش بدون داستاني استادانه مي تواند قباي تفاخر بر 
تن كند؟ آیا شهر بی قهرمان، قصه اي شیرین است براي روایت؟ 
آیا ش��هر بی تولد در تقوی��م روزها بهانه اي براي پاسداش��ت و 
بزرگداشت خواهد داشت؟ در جستجوهاي تاریخ باید اسطوره اي 
باشد كه به قدمت و شكوه شهرمان نام آور باشد، كه مزین شود 
تولد این پیر فرزانه به نامش، كسي كه كهن تر از فریدون، نامي تر 
از كاوه  و میهن پرس��ت تر از رس��تم باش��د و در تاریخ پیوند با 
شهرمان داشته باشد. آري، آرش كمانگیر كه جان در نیام كمان 

گذاش��ت و به عش��ق وطن جان داد و خ��اك پس گرفت چون 
شهیداني كه جان شیرین دادند و خاك عزیز ندادند؛ چه مبارك 
اس��ت كه چنین مرد غیوري قهرمان قصه ی این شهر پرشكوه 

باشد و روز حماسه اش، روز ساري نام گذاری شود.
نکت��ه قابل توج��ه دراین بی��ن آن اس��ت ک��ه برخ��ی از هم 
اس��تانی هایمان دچار دوگانگی در تش��خیص و رجوع به منبع 
موثق ش��دند؛ چراکه برخی ها ب��ه دلیل اش��تباه »دهخدا« در 
نقل ق��ول از ویس ورامین و ش��اید هم دس��ت کاری لغتنامه ی 

دهخدا توس��ط برخی از افرادی که دوس��ت داشتند قله دماوند 
را به عنوان نماد اس��تفاده کنند، به جای کلمه »ساری« در بیت 
معروف، از کلمه آمل اس��تفاده کردند و همین اشتباه سبب شد 
تا با مراجعه به متن اشتباه دهخدا به جای منبع اصلی که خود 
کتاب ویس ورامین اس��ت، گمان کنند ش��عر فخرالدین اسعد 
گرگانی، آمل را محل پرتاب تیر ذکر کرده اس��ت درصورتی که 
 در هیچ کدام از منابع اصلی ویس ورامین از کلمه آمل اس��تفاده

 نشده است.

é مجید غالمپور
امروزه مدیریت پس��ماند ازجمله معضل مش��ترک در 

استان های شمالی به ویژه استان سرسبز مازندران هست.

هنر مدیریت پسماند تبدیل تهدیدهای محصول جنبی و زائد 
زندگی بشر، به فرصت هایی نظیر ایجاد درآمد در عین بهداشتی 
و دوس��تدار محیط زیست بودن این فعالیت هاست. امروزه تولید 
انرژی به عنوان یک گزینه برتر در مدیریت پسماندهای شهری 
مطرح اس��ت و هرساله س��هم تولید انرژی از پس��ماند ها رشد 

قابل ماحظه ای می یابد.
 یکی از معضات بزرگ زیست محیطی که دنیا با آن مواجه 
هست، تغییرات آب و هوایی هست که در این میان کشورهای 
درحال توسعه با بیش ترین آسیب ها و تهدیدها رو به رو می باشند. 
جو زمین روزبه روز در حال گرم تر شدن است که یکی از دالیل 
ای��ن پدیده و تغییرات جوی منتج از آن، انباش��ت گاز متان در 
جو هست. یکی از عمده ترین منابع انتشار گازهای گلخانه ای و 

به ویژه گاز متان، دفن گاه های زباله می باشند. 
بر اس��اس بررس��ی های صورت گرفته در آمریکا، 37 درصد 
گازهای گلخانه ای حاصل از متان منتشرش��ده در آن کش��ور از 
دفنگاه های زباله ناش��ی شده اس��ت. در ایاالت متحده آمریکا و 
آمریکای شمالی سیاست اصلی بر بازیافت پسماندهای خشک 
ارزش��مند، کمپوست، دفن و تولید انرژی از آن استوار است. در 
جامعه اروپا و ژاپن سیاست اصلی بر بازیافت پسماندهای خشک 
ارزش��مند، کمپوست، زباله سوز و تولید انرژی از آن استوار بوده 
و دفن پس��ماندهای قابل بازیافت )مواد و انرژی( ممنوع هست. 
در س��ایر کشورهای جهان حس��ب مورد، ترکیبات مختلفی از 
ش��یوه های مدیریت نظیر بازیافت، دفن و زباله س��وزی استفاده 
می گ��ردد؛ در حال حاضر اغلب کش��ورهای جه��ان برنامه های 
خود را در راستای سیاست 4R برگزیده و آن را بسط و توسعه 

می دهند. 
مدیران شهری با پیاده سازی و اجرای مراتب مدیریت پسماند 
به دنبال بهبود سیستم مدیریتی، کاهش سریع حجم زباله ) با 
کاهش تولید پسماند، اس��تفاده مجدد، بازیافت مواد و انرژی(، 
کاه��ش هزینه های پ��ردازش و دفع زباله، از بی��ن بردن خطر 
آلودگی آب های س��طحی، کاهش بو، کم کردن میزان گازهای 
گلخان��ه ای، کاهش میزان آالینده های هوا و خاک، از بین بردن 
زیستگاه جانوران موذی و کاهش نیاز به زمین برای دفن و ... با 

یک هزینه بهینه ازیک طرف و ایجاد ارزش افزوده و ایجاد درآمد 
برای مدیریت پسماند از طرف دیگر می باشند. همچنین با توجه 
به این که تأسیسات مدیریت پسماندها خود از استفاده کنندگان 
انرژی هستند، تولید انرژی در محل باعث کاهش تلفات شبکه 

برق شده و به سیستم انرژی الکتریکی کمک شایانی می کند. 
بررسی های اولیه صورت گرفته در دفتر زیست توده سازمان 
انرژی های نو ایران حاکی است که افزودن سیستم تولید انرژی 
به هر روش امحاء و کاهش پس��ماندهای دفنی مانند لند فیل، 
زباله س��وز و بیوگاز، اثرات مثبت اقتصادی به مراتب بیش تری از 
اثرات مالی و هزینه های س��رمایه گذاری اولیه و جاری س��االنه 
ناشی از افزایش واحد تولید برق به سیستم مدیریت پسماند را 

در پی خواهد داشت.
در حال حاضر فن آوری ها و روش های مختلفی برای پردازش، 
تصفیه و دفع پسماندهای شهری مطرح هست؛ در برخی از این 
فن آوری ه��ا تولید انرژی اولویت اول را دارد و برخی دیگر امحاء 

پسماند در اولویت هست.
نیروگاه های زباله س��وز ازکم آالینده ترین روش های دفع زباله 
به شمار می روند، اما چنانچه به درستی طراحی نگردند عملکرد 
مطلوب نداشته و دارای اثرات سوء زیست محیطی خواهند بود. 
به دلیل این که س��وخت مصرفی نیروگاه های زباله س��وز دارای 
ترکیب ثابتی نمی باش��ند، لذا می بایس��ت زبال��ه ازنظر خواص 
فیزیکی و ش��یمیایی مورد آزمایش قرارگرفته و ارزش حرارتی 
آن تعیین گردد. تغییرات اندک در ترکیب و ارزش حرارتی زباله 
را  می توان با ابزارهای کنترل احتراق همانند س��وخت کمکی و 
هوای اضافی کنت��رل نموده و فرآیند احتراق را به صورت بهینه 
هدایت نمود. ش��رایط احتراق بایس��تی ط��وری در نظر گرفته 
ش��ود که عاوه ب��ر دارا بودن حداکثر راندم��ان احتراق، قوانین 
و مقررات زیس��ت محیطی را نیز کام��ًا رعایت نماید. مطالعات 
و بررس��ی های فنی، اقتصادی و زیس��ت محیطی فن آوری های 
گوناگون زباله سوزی نشان می دهد که طراحی مناسب با توجه 

به ویژگی های زباله،  حجم زباله، موقعیت جغرافیایی، ویژگی های 
اقلیمی، فرهنگی و ضوابط زیس��ت محیطی محل احداث  انجام 

می گیرد. 
به طورکلی در حال حاضر عمدتًا از فّناوری های زیر در سطح 

جهان بهره گیری می شود:
- روش ه��ای ترموش��یمیایی (ب��ا رویک��رد تولی��د انرژی- 
پس��ماند)  امح��اء  رویک��رد  ب��ا  بیولوژیک��ی(  روش ه��ای   (
)Landfill( مرک��ز دف��ن – )Incinerator ( – زباله س��وز  
 Gasification &(  – کمپوس��ت   )Compost(
Pyrolysis( - تولی��د گاز و پیرولی��ز  )Biogas( بی��وگاز –                                                                   

)Plasma(  پاسما-  )RDF(- تولید سوخت از زباله   
تولید انرژی از زباله های ش��هری جذاب ترین مقوله ها ازنظر 
فن��ی، اقتص��ادی، زیس��ت محیطی و اجتماعی در میان س��ایر 
روش های امحای پس��ماندهای شهری هس��ت. در حال حاضر 
در س��طح جهان توجه خاصی به بحث تولید انرژی از زباله های 
شهری می ش��ود و ظرفیت تولید برق اروپا از این منبع در طی 
سه سال گذشته به بیش از دو برابر افزایش یافته است؛ همچنین 
اغلب طرح های CDM ) مکانیس��م توسعه پاک تحت پروتکل 
کیوتو( نیز حامی پروژه های تولید انرژی از زباله های شهری است. 
پیش بینی می ش��ود که سهم تولید برق و انرژی از پسماندهای 
ش��هری افزایش خواهد یافت، زیرا سیاس��ت اغلب کش��ورهای 
پیش��رفته از امحاء زباله، به تولید ان��رژی از زباله چرخش یافته 
است.  زباله س��وزی یکی از روش های شناخته شده و مطرح در 
امحاء زباله اس��ت و در اروپا و آمریکا ساالنه میلیون ها تن زباله 
با این روش امحاء می شود. هرچند درگذشته اغلب زباله سوزها 
برای امحای زباله نصب می شدند ولی از سال های قبل تولید برق 

و حرارت از آن ها  به شدت رشد یافته است. 
عمد ه تری��ن تکنول��وژی زباله س��وزی ک��ه در ح��ال حاضر 
بیش ترین استفاده را دارد، توده سوز است و این به دلیل سادگی 
و هزینه پایین اجرای آن است .در این سیستم کلیه پسماندهای 
 ش��هری به ص��ورت مخلوط در کوره زباله س��وز ریخته ش��ده و 

سوزانده می شود. 
هم اکنون ظرفیت زباله سوزی توده سوز شبکه ای نصب شده با 

این روش چیزی حدود 59 میلیون تن در سال هست .
این نوع زباله س��وزها در تناژهای باال تولیدش��ده و مناسب 

شهرهایی با میزان تولید باال هست.
طراحی نیروگاه های زباله س��وز به دلیل دارا بودن تجهیزات 
دیگری مانند سیس��تم های تغذیه زباله و تخلیه خاکستر و … 
اس��تفاده از س��وخت کثیفی همانند زباله بس��یار پیچیده تر از 
طراحی نیروگاه های متعارف هس��ت و درصورتی که به درس��تی 
طراحی نگردند، مش��کات عدیده ای ازنظر زیس��ت محیطی به 

دنبال خواهند داشت. 
لذا به نظر می رسد درصورتی که ضوابط و استانداردهای ویژه 
آلودگی هوا کنترل شده و جنبه های اقتصادی این امر در مقایسه 
با سایر روش ها مطلوب باشد، سوزاندن موادی همچون ضایعات 
صنعتی، بیمارس��تانی و شهری می تواند بخش��ی از کاربرد این 

سیستم را پاسخگو باشد. 

شورا بی واسطه ترین حلقه 
ارتباطی مردم با حاکمیت

نهاد شورا استقرار 
مردم��ی  حکوم��ت 
و حاکمی��ت مل��ت 
ایران بر سرنوش��ت 
خویش را رس��میت 
بخشیده و به برکت 

ای��ن اتفاق در جمهوری اس��امی برای 
چهار نهاد ریاس��ت جمه��وری، مجلس 
ش��ورای اس��امی، مجل��س خب��رگان 
رهبری و شورای اسامی شهر و روستا 

انتخابات برگزار می شود.
اصل هفتم و یک صدم قانون اساسی 
صراح��ت دارند که ش��ورای اس��امی 
کش��ور یک��ی از ارکان تصمیم گیری و 
اداره امور کشورند و بر این اساس اصل 
یک صد و سوم قانون اساسی استانداران 
فرمانداران و س��ایر مقامات کشوری را 
ملزم بر رعایت تصمیمات شورا در حدود 
اختیارات آن ها می کنند. این اصل قانون 
اساس��ی به خوبی جای��گاه قانونی فراتر 
شورا در مقایسه با سایر نهادها درزمینه 

های تعیین شده را نشان می دهد.
ساختار نظام ش��ورای ایران را شاید 
بت��وان مترقی تری��ن نوع دموکراس��ی 
یک نه��اد  به عن��وان  ک��ه  دانس��ت 
تصمیم گیری و تصمیم ساز انجام وظیفه 
می کنن��د، هرچند که در س��ابقه چهار 
دوره ش��وراهای اس��امی شهر و روستا 
کاس��تی هایی دیده می شود که ناشی از 
خلع قانونی و بس��یاری از محدودیت ها 
در ح��وزه تصمیم گیری اس��ت که این 
خود بای��د از طریق قوه مقننه و مجریه 
برطرف گردد اما این کاستی ها بازدارنده 
خدم��ت نب��وده و ش��وراها در هر دوره 

کارنامه قابل قبول تری را ارائه نمودند.
اگ��ر می خواهی��م در مجلس محلی 
ب��ه مطالب��ات مردم پاس��خگو باش��یم 
باید متناس��ب با خواس��ته آن ها دامنه 
اختیارات و وظایف شوراها را گسترده تر 
کنیم. در حال حاضر به دلیل محدودیت 
قوانی��ن و مقررات بین مطالبات مردم و 
اختیارات شوراها اختاف فاحشی وجود 

دارد.
در سال های گذشته تحرکاتی مبنی 
برافزایش اختیارات ش��وراها در مجلس 
و حتی دولت مطرح ش��د که همچنان 
عقیم مانده است. امروز چنین استنباط 
می گردد که نمایندگان مجلس، اعضای 
ش��ورا را رقیب خود محس��وب کرده و 
به جای وضع قوانین راهگش��ا و اصاح 
قوانین موجود در جهت شفاف س��ازی 
حوزه اختیارات شورا، بعضًا اختیارات را 

محدود و محدودتر می کنند.
از س��وی دیگر دول��ت نیز به دالیلی 
به دنبال کاهش اختیارات شورا به عنوان 
یک نهاد مردمی هس��ت که بیانگر این 
اس��ت که مس��ئوالن همچنان با شورا 
بیگان��ه و به دالی��ل مجه��ول تاکنون 
نتوانسته اند ضرورت و اهمیت باور نهاد 
ش��ورا و هماهنگی با آن را در راس��تای 
پیش��برد برنامه های توس��عه شهری و 

روستایی لمس نمایند.
تنها وظیفه ش��وراها انتخاب شهردار 
نیس��ت گرچه شاهدیم این وظیفه مهم 
هم با دخالت سیاس��یون و دولتی ها در 
اکثر ش��هرها با چالش روبرو گردیده و 
بعضًا در مس��یر تحقق اه��داف مردمی 
مانع تراشی هایی صورت می گیرد، اما با 
این اوصاف معتق��دم جهت حرکت در 
مسیر توسعه باید از ش��عارزدگی، ایراد 
س��خنرانی های فاقد اج��را و البی های 
ق��درت و ثروت خارج ش��د و باور کنیم 
ک��ه می توان از ش��وراها به عن��وان نهاد 
مردمی به منظور تبدیل دولت متمرکز 
به غیرمتمرکز در جهت تثبیت آرامش 
و امید در جامعه شهرها و روستاها بهره 
برد. در غیر این صورت درحالی که شورا 
باید به دوراز مرزبندی های سیاس��ی به 
دنبال تأمین منافع ش��هر و شهروندی 
باشد با توجه به خألها و نواقص قانونی 
موج��ود و مجموعه عوامل ذکرش��ده و 
نش��ده فوق ناخواس��ته به خانه احزاب 
تبدیل می گردد ادعای سیاس��ی بودن 
شورا در جامعه امروزی ما ادعای دور از 
واقعیت نیست، اما آنچه مسلم است این 
 لباس زیبن��ده مجلس محلی جمهوری

 اسامی نیس��ت. باید جامه سیاسی را 
از قامت این نه��اد مردمی خارج کرد و 
مناف��ع عمومی و برنامه ه��ای راهبردی 
نظ��ام بر مناف��ع حزب��ی گروهی قومی 
و ... ارج��ح قرار گیرد تا ش��اید بتوان در 
جه��ت اصاح قان��ون و جلوگی��ری از 
قانون گریزی در راس��تای توسعه شهر و 
 روس��تا و به تبع آن توسعه کشور گامی 

مؤثر برداشت.
اعظم الس�ادات حسینی کوهستانی 
رییس شورای اسالمی شهرستان بهشهر

 تحلیلی بر جنسیت 10 دوره
 پارلمان ایران پس از انقالب

مجلس مردانه

مجل�س دهم ب�ا 1۷ نماینده زن که  14� تن از آن ها ،،
گرای�ش اصالح طلب�ی و اعتدال گرای�ی دارن�د، رک�ورد 
مجال�س تاریخ ایران را زد؛ اما همانند 9 دوره گذش�ته 
هیچ ی�ک از نمایندگان زن مجلس از حوزه های انتخابیه 

مازندران نبودند.

عدم اس�تقبال رأی دهندگان و حت�ی زنان )که نیمی 
از جامعه را تش�کیل داده اند( به زن�ان داوطلب ورود به 
مجلس ش�ورای اسالمی تا حدودی به عملکرد زنان در 

مجلس برمی گردد.

عالیه زمانی در گفت و گو با موثق مطرح کرد:

 رجـال سیاسـی یـک مفهـــوم
 فرا جنسیتی است

مجلس دهم

یادداشت
نام گذاری روز آرش کمانگیر به نام ساری؛

اگر خوانند آرش را کمانگیر 
که از ســاری به مرو انداختی تیر

گزینه های اجرایی مدیریت پسماندجستاری در احداث نیروگاه های زباله سوز شهری؛

ری
غفا

ضا 
در

حم
م

ری
غفا

ضا 
در

حم
م
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۲۹ اردیبهش��ت س��الروز انتخاب مجدد دکتر حس��ن روحان��ی به عنوان 
رئیس جمهوری اسامی ایران، رویداد سیاسی مبارکی است که نمی توان آن 
را نادیده انگاش��ت. اگرچه می توان برای رس��یدن به شرایط مطلوب توماری 
از انتظارات و انتقادات را لیس��ت کرد اما ه��ر فرد منصفی با در نظر گرفتن 
مجموعه ای از ش��اخص ها، منابع و موانع نمره قبولی به کارنامه دولت تدبیر 
و امید می دهد. دولت روحانی علیرغم همه موانع و محدودیت های داخلی و 
خارجی تاش وافر دارد با عقانیت و تدبیر مسائل و مشکات کشور را باهدف 
رضای��ت عمومی مدیریت نماید. رضایت عموم��ی از عملکرد دولت روحانی 
به منزله نفی مشکات یا اشکاالت نیست اما نباید ازنظر دور داشت که دولت 

به تنهایی نمی تواند گره گشای همه مشکات و انتظارات باشد. 
تاش دولت روحانی این است که با بهره گیری از تدابیر عالمانه در سطوح 
ملی و بین المللی چالش های پیش رو را بردارد تا ش��رایط آرام و بی تنش��ی 
را ب��رای کش��ور به وجود آورد.  اگرچه مخالفان سیاس��ی دول��ت در داخل با 
تریبون های بی ش��ماری که در اختیاردارند سعی در بزرگ نمایی مشکات و 

س��یاه نمایی اقدامات دولت دارند و بی توجه به منافع ملی به دنبال حداکثر 
س��ازی منافع خودشان هستند اما عقیده نگارنده این سطور بر آن است که 
همچنان دکتر روحانی و گفتم��ان اعتدال گزینه مورد اعتماد و توجه مردم 
است.  دولت دوازدهم علیرغم همه  موانع سیاسی و مشکات اقتصادی هیچ گاه 
دچار ش��عار زدگی و آینده فروشی نشده است و سعی می کند با میانه روی و 

سعه صدر حل مشکات مردم اولویت کاری او باشد.
ارتب��اط خ��وب دولت با رهب��ری معظم انق��اب، علما و مراج��ع عظام، 
دانش��گاهیان و نخبگان، مجلس ش��ورای اس��امی و اقش��ار مختلف مردم 
رضایت عمومی را از گفتمان اعتدال به دنبال داش��ته است و علیرغم برخی 
جوسازی های ضد امنیت ملی دولت توانسته است آرامش سیاسی، اقتصادی 
و اجتماعی را در کشور به وجود بیاورد. برنامه محور بودن و اعتقاد به تدابیر 
علمی و کارشناسی از ویژگی های بارز دولت دوازدهم هست که در سایه آن 
توانسته مسیر خدمت گزاری را تداوم بخشد. به اعتقاد این قلم  منافع ملی و 
مس��ئولیت انقابی ایجاب می کند در کنار نقد س��ازنده همواره حامی دولت 

منتخب ملت باش��یم و با هم افزایی و همدل��ی دولت را برای برطرف نمودن 
مش��کات داخلی و خارجی یاری دهیم. مردم دوراندیش و ترقی خواه ایران 
اس��امی بارأی مجدد به دکتر حسن روحانی در ۲۹ اردیبهشت سال ۱۳۹۶ 
موافق گفتمان اعتدال و تداوم دولت تدبیر و امید شدند و همگان باید به رأی 

و نظر مردم احترام بگذارند.
اکنون که مردم برنامه های دکتر روحانی را پسندید و مقام معظم رهبری 
حک��م رئیس جمهوری را تنفیذ نمودند از همه جریان های سیاس��ی و قوای 
حکومت��ی انتظ��ار می رود دول��ت را در اجرای برنامه هایش ی��اری نمایند تا 
کشور در مسیر ش��کوفایی قرار گیرد. در کنار تقدیر از خدمات و تاش های 
دولت توجه شایسته به حل مشکات جامعه اعم از بیکاری و ناهنجاری های 
اجتماعی و مش��کات اقتصادی  و تحکیم آرام��ش عمومی انتظار عمومی و 

به حق مردم است که توجه دولت محترم بدان ها ضروری است.
ایرج نیاز آذری
دبیر ستاد استانی اصولگرایان معتدل حامی دکتر حسن روحانی روحانی همچنان در صدر

رییس ستاددرصد آرا در استانآرای نامزدها در مازندراننامزدهای مطرحنامزد پیروزاستاندارانسال برگزاری انتخابات

سید محمد خاتمیعلی اصغر گران مایه پور76
ربیع فالح جلودار--علی اکبر ناطق نوری

داوود کشاورزیان--سید محمد خاتمی

سید محمد خاتمیجعفر رحمان زاده80
حسین روزبهی773٬51659سید محمد خاتمی

-448٬43624احمد توکلی

محمود احمدی نژادمحمد علی پنجه فوالدگران84

عزت ا... اکبری464٬89122علی اردشیر الریجانیمرحله اول

ابولقاسم روحی311٬94915اکبر هاشمی رفسنجانی
جواد قناعت888٬87865محمود احمدی نژادمرحله دوم

داوود کشاورزیان461٬2۰733اکبر هاشمی رفسنجانی

محمود احمدی نژادمحمد کریمی88
عبدالرضا دادبود1٬289٬25767محمود احمدی نژاد
احمد سرخ پر585٬3733۰میر حسین موسوی

حسن روحانیعلی اکبر طاهایی92
ربیع فالح جلودار1٬1۰7٬4946۰حسن روحانی

امین یاوری286٬46415محمد باقر قالیباف

حسن روحانیربیع فالح جلودار96
محسن نریمان1٬256٬3626۰حسن روحانی

جواد قناعت726٬47835ابراهیم رییسی

دو  دهه انتخابات ریاست جمهوری در مازندران


