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دبیر شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر
مازندران در گفتوگو با موثــق؛

دو هفته نامه

ضرورتاجتماعیکردن
 فرهنگ مبارزه با
مواد مخدر 3
سال دوم شمـاره بیست و دوم

پرونده ویـژه/

فرهنگی
اجتماعی
مازندران

توگو با موثق مطرح کرد؛
محمدپور عمران در گف 

  موظف شدن بانکها به پرداخت
تسهیالت طی دو مـاه
8

اخیرا الحاق دو ماده درخصوص قانون تسهیل و رفع موانع تولید کشور اضافه و پیشنهاد
شد که خوشبختانه به تصویب رسید .به این شرح که بانکها موظف اند طی دو ماه تسهیالت
واحدهای معرفی شده را پرداخت کنند .وی ،با بیان اینکه تصمیمگیری نهایی برای عدم
پرداخت احتمالی تسهیالت با مشورت افراد خبره انجام میگیرد ،گفت... :

 8صفحه قیمت1000 :تومان
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نیم فصل

توگو با موثق؛
کوروش یوسفی؛ در گف 

یادداشت تحلیلی موثق خطاب به استاندار؛

همهیفعالیتهای
مدیریت شهری نیاز به
پیوست فرهنگی دارند

«آ سآن» شمال را تشکیل دهید
آموزههای مدیریتی «ماهاتیر محمد» برای اقتصاد مازندران

تحلیلموثــق

جواد حقنظر رئیس حزب اتحاد ملت مازندران

بیشترنمایندهها
دچار روزمرگیاند

نقدی بر سازمان حمل و نقل و پایانه های مازندران

راهداری و حمل و نقل جادهای
در راه یا بیراهه؟

عباسعلیبهاریفعالسیاسیمازندران

اختالفات مجمع
نمایندگان از اقتدار
آنها میکاهد

مراکز فرهنگی مدیران پروازی نمیخواهند

حضور کمرنگ
نمایندگانمازندران
در برهههای
حساس کشور

 éصفحه2

   اخبار کوتاه از
 انتخابات مجلس
یازدهم در مازندران
 éدر همین صفحه
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زن بودن ،انسان بودن
گفتگوی اختصاصی « موثــق» با عمادالدین باقی به بهانه انتشار کتاب جدیدش

کاندیداتوری برخی از
مدیرانکل مازندران در
انتخابات مجلس یازدهم

آغاز ماراتن انتخابات با
چاشنی حمله به دولت

ماراتن انتخابات مجلس یازدهم در حوزه انتخابیه
س��اری که از مدت ه��ا قبل آغاز ش��ده و با انتخاب
استاندار مازندران کاندیدای احتمالی انتخابات آینده،
چهره ش��فافتری به خود گرفتند .اما فرماندار ساری
در دول��ت احمدی ن��ژاد ترجی��ح داد ،اولین تحرک
سیاسی خود پس از انتصاب بیست و دومین استاندار
مازندران را با حمله به وزیر کشور آغاز کند .وی اگرچه
در انتقادات خود که از رس��انه منتس��ب به نهادهای
حاکمیتی منتشر نموده است ،به معضالت مازندران
اش��اره نموده و مطالبات ش��هروندان را بیان داشت،
اما بی آنکه توضیح ش��فافی پیرامون دوران مدیریت
اجرایی خود در مرکز اس��تان ارائه دهد ،باعث بوجود
آمدن شائبه انتخاباتی بودن این انتقادات شده است.
ش��ایان ذکر اس��ت منصورعلی زارعی نامزد انتخابات
مجلس دهم از حوزه انتخابیه س��اری و میاندورود با
کسب 63هزار رای نفر سوم انتخابات شده است.

پای��گاه خب��ری مازندمجل��س چن��دی پیش از

احتمال کاندیداتوری فرزند وزیر دولت احمدی نژاد
در انتخابات مجلس یازدهم خب��ر داده بود اینک با
حضور احم��دی نژاد در منزل مرحوم کردان به نظر
میرسد تحرکات سیاس��ی این کاندیدای احتمالی
انتخابات مجلس یازدهم از حوزه انتخابیه س��اری و
میاندورود آغاز شده است.

کادرسازی و تغییر استراتژی
انتخاباتی سیاستمدار جوان

آخری��ن تغیی��رات در حلق��ه هم��کاران یکی از
سیاسیون جوان و مطرح مرکز استان نشان از تجدید
ق��وای وی برای حض��ور در انتخاب��ات مجلس دوره
یازدهم دارد.
در ادام��ه تح��رکات پراکنده برخ��ی گزینه های
کاندیداتوری مجلس آینده ،این سیاس��تمدار جوان
بزودی با برگزاری برخی نشس��تها رس��ما فعالیت
خود را برای انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای
اسالمی آغاز خواهد کرد.
طبق اخبار دریافتی توسط خبرنگار مازندمجلس،
این گزینه احتمالی کاندیداتوری مجلس قصد دارد
با اس��تراتژی جدیدی پا به عرص��هی رقابت بگذارد.
تغییرات و جابجای��ی های اخیر در حلقه نزدیکان و
همکاران وی گواه این مدعا می باشد.
همچنین بکارگیری نیروهای��ی که به مهرههای
انتخاباتی و جریانس��از در تبلیغات سیاسی معروف
هس��تند ،میتواند مهمترین گام وی برای حضور در
رقابت انتخاباتی مجلس آینده باشد.

علیاکبرزلیکانی:

امضاء فروشی در
نظاممهندسی
تخلف درصد کمی از
اعضا را به پای همه
ننویسید
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موثق از فراموشی رسالت احزاب می گوید؛

معادالت انتخابات مجلس
ساری با انتخاب استاندار
غیربومی برهم خورد

ردپای احمدی نژاد در
انتخابات مجلس یازدهم ساری

مناظـرهمکتـوب

سیف ا ...علی نیا:

 éصفحه5

اخبار کوتاه از انتخابات مجلس یازدهم در
مازندرانیازدهم در مازندران
مجلس
اخبار کوتاه از انتخابات

درحالی ک��ه هنوز احزاب سیاس��ی خطمش��ی
انتخابات��ی خورد را ب��رای حضور در می��دان رقابت
انتخاب��ات مجل��س یازدهم مش��خص ننمودهاند اما
برخ��ی از گزینهه��ای احتمال��ی کاندیدات��وری در
انتخاب��ات مجلس یازدهم نشس��ت برخاس��تهای
خ��ود را آغاز نموده اند به نحوی که اخیرا نشس��تی
از سوی یکی از کاندیداهای مغلوب انتخابات مجلس
دهم س��اری برگزار ش��ده و فرد دیگری با سلس��له
س��خنرانیهای قرآنی فعالیت خود را بیش��تر نموده
است اگرچه برخی از مدیران دولت احمدی نژاد نیز
با قلم فرسایی در رسانههای استان فعالیت های خود
را نمایان س��اخته اند اما به نظر میرس��د پیشقراول
کاندی��دای احتمال��ی انتخابات مجل��س یازدهم در
مازندران برخی از مدیران کل استان باشند به نحوی
که تقریبا در هر س��ه بخش شرق ،غرب و شهرهای
مرکزی اس��تان کاندیدا خواهیم داشت .یکی از این
مدیران کل که در آس��تانه بازنشس��تگی می باشد و
اف��راد دیگر خود از صحنه گردانان انتخابات مجلس
دهم برای برخی از حوزههای انتخابیه مجلس بودهاند
آنچه مسلم است منعی برای کاندیداتوری مدیرانکل
در انتخاب��ات وجود ن��دارد اما امکان��ات و اختیارات
مدی��ران در توزی��ع فرصتها و ...نباید در راس��تای
اهداف سیاسی شخصی باشد.

 ëعکسwww.asean.org :

ماه سلطان کاشی
رئیس مجمع زنان مسلمان نو اندیش مازندران

بالتکلیفیمرکزاسناداستان
درآستانهیکسالگی
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در حال��ی ک��ه گزینهه��ای مش��ترک ش��ورای
سیاس��تگذاری اصالح طلبان ،مجم��ع نمایندگان و
روس��ای ستاد روحانی در استان ،از بیشترین شانس
برای ورود به س��اختمان سفید استانداری برخوردار
بودند اما دول��ت دوازدهم در اقدامی که چندان دور
از ذهن نبود دست به انتخاب استاندار غیربومی زد.
ش��اید مس��ئله انتخاب اس��تاندار برای شهرهای
مازندران موضوعی باش��د که به توسعه کلی استان
مرتبط اس��ت .اما در ساری بیش از همه این مسئله
به انتخابات مجلس یازدهم مرتبط میش��ود .چراکه
س��اری در میان گزینههای اس��تانداری چهرههای
شاخصی داشت که میتوانند نامزد انتخابات مجلس
یازدهم نیز باشند.
از س��ویی با عدم انتخاب شهردار ساری به عنوان
اس��تاندار مازندران ش��اید از تب تعدد افرادی که به
قصد کاندیداتوری در انتخابات مجلس میخواستند
از شورای شهر ساری استعفا دهند ،کاسته شود.
با این همه اما تغییر احتمالی فرماندار س��اری از
یک س��و ،کاندیداتوری شهردار س��اری در انتخابات
مجلس آینده از سویی دیگر ،زمزمه بازگشت فرماندار
سابق به س��اختمان فرمانداری ساری ،کاندیداتوری
چن��د مدیرکل و نماینده س��ابق س��اری در مجلس
ش��ورای اس�لامی ،هریک بر حساس��یت انتخابات
مجلس در این حوزه انتخابیه افزوده است.
از هم اکنون باید گفت جناب اسالمی شاید سخت
ترین تجربه سیاسی خود در دوران استانداری اش در
مازندران را در انتخابات مجلس یازدهم تجربه کند.

آلـــزایمر ِ احــزاب!
سید محمدمهدی کیا

آلزایم�ر تنها مخصوص افراد مس�ن نیس�ت .حتما
شنیدهایم داستان پیرمردهایی که روزی از خانه بیرون
زده اما مس�یر بازگشت را فراموش کرده و گم شدهاند.
ماجرای این روزهای احزاب سیاسی استان نیز به همین
منوال اس�ت 40 .حزب و تش�کل سیاس�ی در استان
مازندران کمیت و دکور مناس�بی از فعالیت سیاس�ی
را به نمایش گذاش�تهاند .اما با توجه به نیروی انسانی
و ظرفیته�ای موجود ،تنه�ا در بزنگاههای انتخاباتی
کیفیت تقریبا خوبی ارائه دادهاند.
ëëشهروندانی که به صورت برگهی رای دیده میشوند
در پیچیده بودن علم سیاست شکی نیست .سیاست همواره
بس��ترهای مختلف تصمیمگیری و تصمیمسازی را گسترده تا
اهالی فن و فعالین سیاس��ی بر اس��اس زمین��ه فعالیت خود از
این مجموعهی پیچیده بهرهبرداریهای متعدد داش��ته باشند.
یقیناً مشارکت درصد باالتری از مردم در فعالیتهای سیاسی
و اجتماعی می تواند رقم زنندهی
اصالحات و موفقیتهای بیشتر
در ای��ن حوزه باش��د .کما اینکه
سیاس��تمداران نی��ز پش��توانه
دیگری ج��ز آرای مردم ندارند و
در این میان مس��ئولیت تشویق
مردم ب��ه حضور موثر در فعالیت
ه��ای سیاس��ی و اجتماع��ی بر
عه��دهی اح��زاب میباش��د .بر
اس��اس آخرین آمار ارائه ش��ده
توس��ط معاون سیاسی و امنیتی اس��تاندار 40 ،حزب و تشکل
سیاس��ی در استان مازندران به ثبت رسیده است .پیشرفت در
این حوزه مازندران را جزو معدود اس��تانهایی قرار داده است
که به افتتاح خانه احزاب و انتخابات خانه احزاب اس��تان روی
آورده تا از این نظر ش��رایط ایدهآلی پیش روی فعالین سیاسی
استان قرار گیرد .حال اگر بخواهیم به کارکرد احزاب در جوش
و خروش اجتماعی و پویش های متعدد اجتماعی سیاس��ی در
اس��تان بپردازیم ،نتایج اوضاع مناس��بی را نشان نمیدهند .به
گواه کارشناسان ،خبرگان و صاحب نظران حوزه سیاست ،دیگر
نمیتوان ش��هروندان را به صورت برگهی رای دید .هر فرد در
جامعه سرش��ار از پتانسیل های اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی
میباشد .حال اینکه چرا در سالیان اخیر تنها در ایام انتخابات از
این پتانسیلها بهره گرفته میشود ،سوال بزرگی است!
ëëآسیبهای احزاب فصلی و موسمی
از دیگ��ر نکات قابل توج��ه در عدم کارک��رد مثبت احزاب
سیاسی در استان میتوان به بازماندن تعداد زیادی از آنها در
اجرای وظایف سیاسی و تش��کیالتی خود اشاره کرد .در ادامه
متن به ضرورت به عهده گرفتن و اجرای مس��ئولیت اجتماعی
توس��ط احزاب اشاره خواهد شد اما پیش از آن نباید از نگارش
این نکته غافل ماند که احزاب سیاس��ی اس��تان ،جز در زمان
انتخابات نتوانس��تهاند رسالت سیاس��ی خود را به جای آورند.

احزاب باید بازوی مش��ورتی مجامع تاثیرگذار اس��تان باشند.
تعامل احزاب سیاسی استان با مجمع نمایندگان ،نشستهای
هماندیش��ی و مش��ورتی ،ارائه طرح و الیحه از طرف احزاب به
مجمع نمایندگان اس��تان و موارد دیگ��ر ،فعالیتهایی بود که
در س��الیان اخیر می توانس��ت صورت گیرد ،اما با توجه برخی
سیاست گذاریها و همچنین نگاه نه چندان جامع به موضوع
کار تشکیالتی تاکنون صورت نگرفته است .یکی از آسیبهای
احزاب فصلی و موس��می دور مان��دن از فعالیتهای اجتماعی
اس��ت .به آن میزان که شعار حمایت از منافع مردم در دستور
کار اح��زاب قرار گرفته ،در مقام عمل تنها ش��اهد غافل ماندن
آنها از مسئولیتهای اجتماعی بودهایم .زلزله کرمانشاه مصداق
خوب��ی برای اثبات این مدعاس��ت .هیچگونه فعالیت ویژهای از
سوی احزاب استان برای کمک به زلزلهزدگان کرمانشاه صورت
نگرفت .حتی دریغ از یک پیام تس��لیت .آلزایمر احزاب که این
روزها به اوج خود رس��یده اس��ت ،بزرگترین تهدید برای آنها
به ش��مار میآید .یقین��اً احزاب با یک بازنگ��ری کلی در روند
کاری خ��ود م��ی توانند به برن��د معتبری
در حوزه سیاست اس��تان تبدیل شوند اما
اکنون در ش��رایط متفاوتی به سر میبرند.
حتی کارگروههای تخصصی احزاب نیز در
ارائ��ه طرحهای مفید به مجمع نمایندگان
و مس��ئوالن ارش��د اس��تان ناتواناند .این
عدم توانایی در انجام وظایف مستشاری و
همچنین رسالت اجتماعی ،نتیجه سالها
رقابت سیاسی فرسایشی می باشد.
ëëلزوم برندسازی برای احزاب استان
برای حل معضالت متعدد استان باید از پتانسیلهای موجود
استفاده کرد .عالوه بر نیروی انسانی جوان ،جغرافیای کم نظیر
و ...احزاب متعدد نیز جزو پتانس��یلهای اس��تان به حس��اب
میآیند .اگ��ر از زاویه دیگری به موض��وع بنگریم در مییابیم
که احزاب با وجود پتانس��یل های فراوان به دلیل نگاهی صرفا
سیاسی به موضوعات ،نتوانستهاند به برند تاثیرگذاری در حوزه
کارهای تش��کیالتی تبدیل ش��وند.اکنون در دوران گس��ترش
رسانههای مجازی و افزایش اثرگذاری احزاب سیاسی از طریق
رس��انهها و تکنیکهای تبلیغاتی ق��رار داریم .ام��روز احزاب،
تش��کلها و نهادها برای حل معضل لباس کارشناسی و بیرون
گودنشینی را از تن در آورده و وارد معرکه شدهاند .پیشنهاد می
دهند ،مسئولین مربوط را به مناظره و چالش دعوت میکنند
و برای برونرفت از مش��کالت طرح و الیحه ارائه میدهند .اما
احزاب سیاس��ی اس��تان مازندران امروز تنها به کانونهای نقد
و بررسی تبدیل ش��دهاند.اکنون که بخشهای مختلف بودجه
س��ال  97بازخورد های متفاوتی را به همراه داشته است ،باید
به این نکته اش��اره کرد که ذیل بودجه وزارت کشور ردیفی با
عنوان "راهبری و توانمند سازی احزاب ،جمعیتها ،انجمنهای
سیاسی و تشکلهای صنفی" به مبلغ  57میلیارد ریال برابر با 5
میلیارد و  700میلیون تومان برای احزاب و جمعیتها پیشنهاد
شده است .امید که این بودجه در جهت همافزایی ،مشارکت و
اتحاد بیشتر مصرف شود.
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سیـاست

دو هفته نامه فرهنگی اجتماعی مازندران

سال دوم شمـاره بیست و دوم شـــــنبه  5اسفـــند 1396

پایگاه خبری مازندمجلس به عنوان رسانه تخصصی در حوزه مجلس شورای
اسالمی در نظر دارد به بررسی عملکرد دو سال نخست نمایندگان مازندران در
مجلس دهم بپردازد.

همراه با نمایندگان

نماینده م��ردم آمل با بیان اینکه خدم��ات وزارتخانه
آموزش و پرورش باید برونگذاری ش��ود تا شاهد افزایش
بهرهبرداری از منابع آن باش��یم ،گفت :آموزش و پرورش
باید برای بهرهبرداری از منابع موجود برنامهریزی کند.
وی با اشاره به  ۵۵درصد منابع خارج از اختیار (پِرتی)
در آم��وزش و پرورش و بهره ب��رداری صرفا  45درصدی
از مناب��ع در این وزارتخانه ،گفت :بس��یاری از مدارس در
روس��تاها تخلیه ش��ده یا کالسها با تعداد محدودی اداره میشوند .به همین
دلیل آموزش و پرورش باید برای بهره برداری از منابع موجود برنامهریزی کند.
هرچند تجمیع مدارس چند روستا نیز پیامدها و مشکالت دیگری را به همراه
دارد.نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه مسئوالن آموزش
و پرورش نباید صرفا به بیان کاستیها و مشکالتی خود اکتفاء کنند بلکه باید
راهحل نیز داشته باشند ،ادامه داد :خدمات این وزارتخانه باید برونگذاری شود
تا ش��اهد افزایش بهرهبرداری از منابع آن باش��یم اما این برونگذاری نباید به
معنای تاسیس پی در پی مدارس غیرانتفاعی با شهریههای کالن باشد .یوسفیان
مال معتقد است :آموزش از لحاظ تنوع خدمات ،گستردگی مخاطبان و کمییت
فعالیت ،بازاری منحصر به فرد اس��ت به همین جهت بحث مدیریت هزینهها و
تامین منابع مورد نیاز فعالیتهای آموزشی کشور باید به طور جدی مورد توجه
موسسات ،شرکتها و سازمانها بگیرد / .خانه ملت

احمدی الشکی :عدم تنظیم بودجه سال آینده با
نگاه به برنامه های فرادستی

نماینده مردم نوشهر ،چالوس و کالردشت در مجلس
با بیان اینکه متأس��فانه بودجه  97ب��ا نگاه به برنامههای
فرادستی تنظیم نشده و مغایرتهای زیادی با این برنامهها
دارد ،گفت :ش��اهد این مدعا آن است که در زمان بررسی
بخش درآمدی الیحه بودجه  97بارها رئیس مجلس اعالم
کرد که به علت مغایرت با برنامه نیاز به دوسوم آراء دارد.
وی متذکر شد :در برنامه ششم تصویب شد که در راستای
عمل به سیاست کوچکسازی باید حجم نیروی انسانی دولت تا پایان این برنامه
 15درصد کاهش یابد.احمدی الش��کی تاکید کرد :با بودجهای که دولت برای
سال  97تنظیم کرده است ،اتفاق خاصی در زمینه کوچکسازی نمیافتد .وی
بیان کرد :از سوی دیگر باید به این نکته هم توجه کرد که اگر مدام شرکتهای
دولتی را به س��مت کوچکس��ازی حرکت دهیم ،آی��ا در بخش خصوصی حق
واقعی افراد داده میشود یا خیر؟
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات گفت :متأسفانه امروز میبینیم افرادی در
م��دارس غیرانتفاعی تدریس میکنند و تنها  300هزار تومان دریافت میکنند
که مفهومی جز بیگاری کشیدن از این افراد ندارد / .خانه ملت

شاعری :بالتکلیفی برداشت از صندوق توسعه
ملی برای حل مشکل پسماند

سخنگوی کمیسیون کش��اورزی ،آب و منابع طبیعی
مجل��س با اعالم این مس��ئله ک��ه برداش��ت از صندوق
توسعه ملی برای مدیریت پسماند در کشور منتفی نشده
اس��ت ،گفت :دولت در الیحه بودجه سال  97بدون اخذ
مجوزهای الزم از مراجع ذی صالح ،پیش��نهاد برداش��ت
از صندوق توس��عه ملی مبلغی به می��زان  2میلیارد دالر
برای مدیریت پس��ماند را داد ،این درحالی است که برای
برداشت  2میلیارد دالر از صندوق توسعه ملی باید مجوزهای الزم اخذ می شد.
نماینده مردم بهش��هر ،نکاء و گلوگاه درمجلس ش��ورای اسالمی افزود :منتظر
هس��تیم برداشت از صندوق توس��عه ملی مراحل اخذ مجوز را تا پایان بررسی
الیحه بودجه درمجلس را برای حل مش��کالت پس��ماند به عنوان یک مشکل
ملی طی کند ،برداش��ت ازاین صندوق برای حل مشکل پسماند منتفی نشده
و دولت باید هرچه س��ریعتر مراحل اخذ مجوز را برای اختصاص این  2میلیارد
دالر طی کند.س��خنگوی کمیسیون کشاورزی ،آب و منابع طبیعی مجلس ،با
بیان اینکه اس��تفاده از اعتبارات دیگری منهای صندوق توسعه ملی چشم انداز
روش��نی ندارد ،تصریح کرد :دولت درالیحه بودجه  2اولویت را مورد توجه قرار
داده که این مسائل حل مشکل آب و دیگری مشکالت محیط زیستی است ،اما
درتبصره های پیش��نهادی دولت درالیحه هیچ توجهی به آب و محیط زیست
نشده است /.خانه ملت

نیازآذری :بابل باید به قطب درمانی
شمال کشور تبدیل شود

نمایندگان مجلس شورای اسالمی و مسئولین دانشگاه
علوم پزش��کی و معاون درمان وزارت بهداشت  ،درمان و
آموزش پزش��کی  ،طرح های درمانی شهرس��تان بابل را
بررسی کردند و تصمیماتی نیز مصوب شد.
به گفته حس��ین نی��ازآذری  ،نماینده م��ردم بابل در
مجلس شورای اسالمی  ،حوزه درمان یکی از مزیت های
مهم شهرستان بابل است که به کل استان خدمات درمانی
ارائه می نمایند واز این رو ارتقای سطح کمی و کیفی و توسعه مراکز درمانی و
بیمارستان های شهرستان بابل از راهبردهای اصلی شهرستان می باشد.
نیازآذری به اشاره اهمیت طرح تحول سالمت افزود :دراین بازدید یک روزه
آخرین وضعیت مراکز درمانی شهرس��تان اعم از بیمارستان ها  ،کلینیک های
تخصصی و طرح های توسعه دردست اقدام ارزیابی و بررسی گردید.
نیازآذری با بیان اینکه خدمات درمانی یکی از مزیت های اصلی شهرس��تان
بابل اس��ت و این شهرس��تان دارای پزش��کان و کادردرمانی حاذق و تجهیزات
مناسب اس��ت افزود :تالش ما براین است از طریق سرمایه گذاری های دولتی
و بخش خصوصی و کمک خیرین و تش��کل های خیریه ،شهرستان بابل قطب
درمانی ش��مال کش��ور ش��ود تا ازطریق این راهبرد هم بخش های آموزشی و
پژوهشی ارتقا پیدا کنند و هم خدمات درمانی برای شهروندان با کیفت مطلوب
تری ارائه شود و به اقتصاد و اشتغال شهرستان هم کمک گردد.

 ëطرح :محمد رضا غفاری

یوسفیان مال :مدیریت ناکارآمد ریشه ی عدم
تحقق منابع آموزش و پرورش است

عباسعلی بهاری در گفتوگو با موثق؛

توگو با موثق؛
جواد حقنظر در گف 

بیشترنمایندهها
دچار روزمرگیاند

شبنم لشگری/

ج�واد حقنظ�ر از فع�االن سیاس�ی
اجتماعی مازندران اس�ت .وی س�ابقه
عضویت س�تادهای اصالحاتی در ادوار
مختل�ف انتخابات ریاس�ت جمهوری و
مجلس ش�ورای اسلامی را در کارنامه
دارد .ح�ق نظ�ر اکنون رئیس ش�ورای
هماهنگ�ی شهرس�تان قائمش�هر،
عض�و ش�ورای عال�ی اصالحطلب�ان
مازن�دران و رئی�س حزب اتح�اد ملت
مازن�دران اس�ت .با هم ای�ن گفت وگو
را می خوانیم:
ج��واد حقنظ��ر رئی��س حزب
اتحاد ملت مازن��دران با بیان
اینک��ه نمایندههای مورد
حمایت لیست امید در
مجلس ،خواستههای
اص�لاح طلب��ان را
ب��رآورده نکردن��د،
افزود :نماینده های
قائمشهر ،محمودآباد
و نماین��ده دوم بابل
که با لیست امید رای
آوردن��د در حال حاضر
عضو فراکس��یون والیت
هستند.
از بین نمایندهه��ای مازندران
فقط یوس��فنژاد (نماینده مردم س��اری) و
نجفی (نماینده مردم بابل) عضو فراکس��یون امید
هستند.جواد حق نظر با اشاره به دخالت نمایندگان
حوزه انتخابیه قائمش��هر ،س��وادکوه وجویبار در
عزل و نصبها گف��ت :گاها این دخالتها موجب
اخت�لاف نظر جدی بی��ن دو نماینده این حوزه و
در نتیج��ه بالتکلیفی مدیریت برخ��ی ارگانها و
سازمانها حتی تا مدتی طوالنی شده است .بیشتر
وقت نمایندهها صرف عزل و نصب در بخشداری و
فرمانداری و آموزش و پرورش و  ...میشود.
ای��ن فعال سیاس��ی اصالح طلب با اش��اره به
اینک��ه نمایندههای این ح��وزه انتخابیه کارهای
عمرانی قاب��ل توجهی انجام ندادهان��د ،گفت :در

طول سالهای گذشته چند کارخانهی قائمشهر از
بین رفته است و اگر نمایندهها نتوانند دراین مورد
چاره اندیشی و برای مردم اشتغال ایجاد کنند ،با
نارضایتی مردم مواجه خواهند شد.
 éیادآوری وعده های انتخاباتی نمایندگان
حوزه قائمشهر

وی اف��زود :علی رغم اینک��ه احداث کارخانه و
ایجاد اش��تغال از ش��عارها و وعده های انتخاباتی
نماین��دگان ب��ود ،ول��ی هی��چ اقدام��ی تاکنون
انجام نش��ده و نرخ بیکاری نی��ز همچنان همان
اس��ت که بود .حقنظر ب��ا بیان اینک��ه مردم از
نمایندگان خود انتظار حرکت انقالبی و قهرمانانه
دارند ،گفت :من احساس میکنم اکثر نمایندهها
در ح��ال گذران��دن ام��ور معمول��ی
و روزم��رهی خ��ود هس��تند ت��ا
حرکت��ی انقالبی .وی تعامل
نمایندگان استان با هم را
مطلوب ندانست و یادآور
شد :مجمع نمایندگان
مازن��دران در انتخ��اب
اس��تاندار و همچنی��ن
انتخ��اب منطق��ه آزاد
به اتفاق نظر نرس��یدند
و نهایت��اً دول��ت منطقه
تج��اری بندرامیرآب��اد
را ب��ه عن��وان منطق��ه آزاد
پیش��نهاد ک��رد و در مجلس به
تصویب رسید.
 éفعلا ارزیابی تعامل مجمع نمایندگان و
استانداری زود است

رئیس حزب اتحاد ملت مازندران با بیان اینکه
فعال نمیتوان تعامل بین نمایندگان و اس��تاندار
را م��ورد ارزیابی قرارداد ،اف��زود :هنوز نمایندگان
ب��ا اس��تاندار جلس��های تش��کیل ن��داده و اقدام
مش��ترکی انجام ندادهان��د بنابراین هیچ خروجی
که فعال بت��وان مورد ارزیابی قرارداد ،وجود ندارد.
توگو ضمن آرزوی توفیق برای
وی در پای��ان گف 
نمایندهها ،افزود :امیدوارم در دو س��ال باقیمانده
نمایندگان توجه بیشتری به آالم و مشکالت مردم
داشته باشند.

اختالفات مجمع نمایندگان از
اقتدار آنها میکاهد
علی نوری/

عباسعلی بهاری اردشیری نماینده دورههای
اول و دوم مجل�س ش�ورای اسلامی از حوزه
انتخابیه س�اری و صاحب امتیاز باس�ابقه ترین
روزنامه ش�مال کش�ور یعنی بش�یر است .وی
دارای دکترای زبان و ادبیات عرب از دانش�گاه
تهران اس�ت .در دولت اصالحات مش�اور وزیر
ارشاد و دبیر کل امور کتابخانهها و بعد هم قائم
مقام�ی معاونت حقوق�ی وزارت راه و ترابری را
برعهده داش�ت .وی اکنون عض�و هیأت علمی
دانش�گاه و عضو شورای سیاستگذاری اصالح
طلبان است.
گفتوگ�وی موث�ق ب�ا وی درب�اره بررس�ی
عملک�رد نمایندهه�ای مازن�دران در مجل�س
شورای اسالمی از نظرتان می گذرد:
نماین��ده ادوار مازندران در مجلس با اش��اره به
اینک��ه م��ردم باید ب��ه وظیف��ه اصلی یک
نماین��ده ک��ه قانونگ��ذاری ،نظارت،
بررسی و دفاع از طرح و الیحه است
آگاه باش��ند ،اف��زود :نمایندگان
اس��تان احتم��اال در این زمینه
وظایف خود را انجام میدهند.
ول��ی ت��ودهی م��ردم عملکرد
نماینده را در این زمینه بررسی
نمیکنند؛ به همین علت مردم
انتظارهای��ی از نمایندگان دارند
که پیگیری آن در حیطه وظایف
نمایندگان نیست.
عباس��علی بهاریاردش��یری گف��ت:
ام��روزه نمایندگان زیر بار درخواس��ت فراوان
اش��تغال کالفه شدند .اکثر درخواس��تهای مردم در
زمینه اش��تغال خود و اعضای خانواده و  ...اس��ت .در
نتیجه نمایندگان از لحاظ روحی خس��ته می ش��وند،
ی را هم نمیدهند.
به گونهای که پاس��خ تماس تلفن�� 
وی با اش��اره به اینکه نمایندگان مازندران در مباحث
کالن کش��ور عملکرد موفقی نداشتند ،افزود :به طور
کلی مجلس ما واقع گرا نیس��ت .بس��یاری از طرح ها
و لوایحی که بیان می ش��ود با خواست مردم یا دولت
مطابق��ت ندارد .به این جهت اس��ت که نمایندگان با
مس��ئولیت ش��رعی فعالیت نمیکنند .اگر مسئولیت
شرعی مد نظر نمایندگان باشد ،مصلحت کلی و کالن
کش��ور مورد عنایت و توجه آنه��ا قرار میگرفت.وی

توگو با موثق؛
ماه سلطان کاشی در گف 

حضور کمرنگ نمایندگان مازندران
در برهههای حساس کشور

سید محمدمهدی کیـا/

ماه س�لطان کاش�ی،از س�ال  59با ورود به
حوزه اجتماعی و فعالیت در چند تشکل مردم
نه�اد ،فصل جدی�د زندگی خ�ود را آغاز کرد.
فصلی که دو هدف مهم (بازیابی جایگاه بانوان
در جامعهی مردساالر و پیشگیری از معضالت
اجتماعی) را منجر ش�د .حضور کمرنگ بانوان
در عرصههای سیاسی او را بر آن داشت تا پس
از  21س�ال کار در حوزه اجتماعی ،با پذیرفتن
مسئولیت ستاد بانوان خاتمی در انتخابات سال
 80پای به دنیای سیاس�ت بگذارد و در نهایت
توانس�ت فعالیتهای موثری در ح�وزه بانوان
انج�ام ده�د .عضوی�ت در حزب اتح�اد ملت،
ش�ورای اصالح طلبان ساری و ش�ورای عالی
سیاس�تگذاری اصالح طلبان از جمله فعالیت
های این بانوی ساروی در عرصه سیاست است.
وی در حال حاضر دبیر جمعیت زنان نواندیش
مسلمان مازندران است .کاشی در گفتوگویی
با موثق نظر خود را پیرامون عملکرد دوس�اله
مجمع نمایندگان مازندران بیان کرد .مش�روح
این گفتوگوی صمیمی از نظرتان می گذرد:
 éاولویت نخست نمایندگان ،رفع دغدغههای
مردم باشد
ماه سلطان کاشی درباره عملکرد دوساله نمایندگان
مازندران اظهار ک��رد :انتظار میرفت مجمع نمایندگان

استان به مراتب جدیتر در جهت منافع مردم عمل کند.
انتظار م��ن به عنوان یک فعال سیاس��ی از نمایندگان
استان ،بیشتر از این بود .به نظر میرسد بیشترین دغدغه
نمایندگان در جلس��ات و برنامهه��ای مختلف ،تضمین
نمایندگ��ی خود در انتخاب��ات دورهی بعد مجلس بوده
است .در حالی که طبق قانون اولویت نخست نمایندگان،
قانونگذاری صحیح در راس��تای حل مشکالت مردم و
دغدغههای جامعه اس��ت ،یعنی صدای مردم را بشنود و
آن را در سطح کالن انعکاس دهد یا در قانون لحاظ کند
که حقیقتاً تاکنون اینچنین نبوده اس��ت .وی افزود :پر
واضح اس��ت اگر مجمع در راستای حل معضالت جامعه
گام بردارد م��ی تواند به مراتب موفقتر عمل کند .اصال
فلسفهی ایجاد مجمع به اجماع رسیدن در جهت منافع
مردم اس��ت .من فک��ر میکنم انتظ��ارات مردم محقق
نش��ده اس��ت و مجمع باید بیش��تر تالش کند .شنیدن
خواستههای مردم مهم است.
 éلزوم تالش بیش�تر نمایندگان جهت جذب
اعتبارات بیشتر
این فعال سیاسی اصالحطلب با انتقاد از کشمکشهای
نماین��دگان در بحث منطقه آزاد عنوان کرد :نمایندگان
بای��د در این موضوع به اجماع میرس��یدند نه اینکه به
فکر تضمین رای خود برای دور بعدی انتخابات مجلس
باشند .در این مورد نیز نظر من این است که نمایندگان
منافع ش��خصی را به منافع استانی ترجیح دادند.رئیس
مجمع زنان نو اندیش اس��تان مازندران تصریح کرد :اگر
نمایندگان قرار اس��ت برای اس��تان تالش کنند ،باید به

س��متی بروند
ک��ه اعتب��ارات
بیش��تری جذب
کنن��د و همچنی��ن
نطقهایی تاثیرگذار در
جهت مشکالت مردم داشته
باشند .در برهههای حساس مثل رای
اعتماد به وزرا ناطقین مازندران کم هستند.
 éتاثیرگذاری مثبت مجمع نمایندگان
در عدم انتقال آب دریای خزر
کاشی با اش��اره به موضوع انتقال آب دریای خزر به
دیگر اس��تانها و پیگیریهای نمایندگان مجلس گفت:
البته تنها نباید نقد کرد و باید نکات مثبت را نیز یادآور
ش��د .مجمع حتما در عدم انتقال آب دریای خزر دخیل
و تاثیرگذار بوده اس��ت .بنابراین بجاست در این فرصت،
از پیگیری های آنان تشکرکنیم.وی ادامه داد :امیدوارم
نمایندگان اس��تان در همه موارد به فکر حل مشکالت
مردم باشند و تنها به جنبه تبلیغاتی فکر نکنند.
 éبزرگترین تبلیغ ب�رای نمایندگان عملکرد
آن ها است
رئیس مجمع زنان نو اندیش استان مازندران ،با تاکید
بر اینکه نماینگان میتوانند برای دوره های بعدی مجلس
فعالیت کنند اما نباید کارهای پوپولیستی انجام دهند،
گفت :کارهای پوپولیستی آسیب جدی برای هرنماینده
اس��ت .این فعال سیاس��ی ادامه داد :اگر نماینده به فکر

ادامه داد :نمایندگی یک امانت است و خداوند متعال
میفرمایند "امانت را باید به اهلش سپرد" .مردم شهر یا
استان ما احساس کردند که این نمایندگان شایستگی
این مقام را دارند ،بنابراین اگر کم کاری کنند در امانت
خیانت کردهاند و در بعضی مواقع نمایندگان به خاطر
اینکه نگاه امینی ندارند ،ش��عارها و وعدههای نشدنی
میدهن��د؛ بنابراین اگ��ر نمایندگان واقعگرا باش��ند،
شعاری نمیدهند که در توانشان نباشد.
این فع��ال اصالحطلب با بی��ان اینکه کلینگری و
مصلحت کالن استان دغدغه نمایندهها نیست ،تصریح
کرد :اختالف نظرها باعث میش��ود نمایندگان اقتدار
خود را از دس��ت بدهند و در نهایت دولت و حاکمیت
ب��رای آنها ارج نمینهند .به��اری گفت :با وجود اینکه
کارهای کالن در اس��تان فراوان است اما متاسفانه به
این مس��ائل پرداخته نمی شود یا نمایندگان به علت
گرایشات سیاسی و منطقهای به اتفاقنظر
نمیرسند.
موضوع منطقه آزاد نیز جزو
مواردی است که نمایندگان
به دالیل مذکور ،نتوانستند
ب��ه نتیج��هی واح��دی
برس��ند .وی با اشاره به
ع��دم تواف��ق نمایندهها
روی گزین��هی بوم��ی
برای استانداری به اتفاق
نظ��ر ،اظهار ک��رد :از این
پس باید نمایندگان متحد
و متفق ش��وند ،اس��تاندار را
حمایت کنند و برنامه بدهند تا در
خصوص مسائل کالن استان کارهای
مثبت��ی انجام گیرد .بهاری با بیان اینکه عزل و نصب
مدیران کل اس��تان از اختیارات و وظایف نمایندگان
مجل��س نیس��ت ،گف��ت :مداخلهی آنه��ا در عزل و
نصب مدیران اصولی نیس��ت اما مجم��ع نمایندگان،
میتوانند نظرات اصالحی خود را با دالیل قانع کننده
به وزارتخانه ارس��ال کنند و اگر هم��ه نمایندگان در
خصوص یک گزینه اتفاق نظر داش��ت ه باش��ند ،یقینا
پیش��نهاد آنها پذیرفته می شود .نمایندهی دورههای
اول و دوم مجلس شورای اسالمی در پایان گفت :یکی
از عل��ل صدمه خوردن ُملک و مملکت این اس��ت که
افراد شایسته و با تجربه که سرمایه کشور هستند ،به
علت گرایشات سیاسی مغفول بمانند.

مس��ائل و مشکالت مردم باشد دیگر نیاز به تبلیغات آن
چنانی نیس��ت .به عنوان مثال نمایندگانی را ش��اهد
هستیم که چندین دوره در مجلس حضور دارند
و این موضوع بخاطر عملکرد مثبت آنان اس��ت
نه صرف��ا تبلیغات .ض��روری میدانم در این
حوزه باید نگاه ها و رویکردها را تغییر دهیم.
کاش��ی در خصوص اعمال نظ��ر نمایندگان
مجل��س در انتخاب مدی��رانکل بیان کرد:
نمایندگان طبق قانون نمیتوانند در انتخاب
مدیران دخل و تصرف کنند .ولی بدون شک
در حد پیشنهاد میتوانند تاثیرگذار باشند .اما
معموال پیش��نهادها به سمت و سویی میرود که
انتخاب مدیران مربوط��ه تا چه اندازه بتواند به افراد
مدنظر نماینده منتهی شود .در صورتی که پیشنهادات
در راستای منافع اس��تان باشد بسیار مفید خواهد بود.
در غی��ر این صورت نهایتا م��ردم متوجه میزان دخالت
نماین��دگان در گماردن افراد خواهند ش��د و قطعا این
مس��ائل را در انتخابهای بعدی لحاظ خواهند کرد .از
طرفی اگ��ر مدیرکلی از نماینده مجلس حرف ش��نوی
مطلق داش��ته باشد ،این نیز از نگاه تیزبین مردم پنهان
نخواهد ماند.
 éل�زوم خ�روج اس�تان از چرخ�ه معیوب و
چهره های تکراری
این فع��ال اصالحطلب به بکارگیری ب��ازوان اجرایی
قوی توسط استاندار اشاره کرد و گفت :شخص استاندار
را فرد کارآمدی میبینم که دغدغه توسعه استان دارد و
به نظرم باید بازوان قدری داشته باشند .این بازوان باید
از طریق مجمع نمایندگان پیش��نهاد ش��ود و بر اساس
طرح منافع منطقه باش��د .کاش��ی در پایان در خصوص
تشکیل مجمع نخبگان گفت :بسیاری از افراد از نخبگان
و فعالین سیاس��ی و اجتماعی هس��تند که باید کشف
شوند .باید ساز و کار مناسبی برای انجام این امور تعیین
ش��ود .استان باید از این چرخه معیوب و تکراری برخی
چهرهها خارج شود.
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تحلیـل موثـق

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر مازندران در گفتوگو با موثــق؛

ضرورت اجتماعیکردن فرهنگ مبارزه با مواد مخدر

آرمان شکریان/

*توجه بیشتر به رویکرد اجتماعی کردن
مبارزه با مواد مخدر

میرزایی ،با اش��اره به سیاس��تها و برنامههای
ابالغی س��تاد مبارزه ب��ا موادمخدر کش��ور که به
منظور تقویت و ایجاد هماهنگی بین دستگاههای
اجرایی عضو دبیرخانه ش��ورای هماهنگی اس��تان
اس��ت ،گفت :ت�لاش کردیم با برگزاری جلس��ات
متعدد بین کمیتههای وابسته و جلسه اصلی شورا
به ریاست آقای اس��تاندار ،گامهای موثری در این
راستا برداریم.
وی اف��زود :با آغاز ب��ه کار دولت تدبیر و امید و
توجه بیش��تر به رویکرد اجتماعی کردن مبارزه با
مواد مخدر ،در طول چهارس��ال گذش��ته ،اجرای
طرحه��ای س��اماندهی مناطق آل��وده و جرمخیز
اس��تان در دس��تور کار قرار گرف��ت و  33منطقه

* نقش کلیدی سازمانهای مردم نهاد و
سمنها در پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر

دبیر ش��ورای هماهنگی مب��ارزه با موادمخدر
مازندران ،نقش سازمانهای مردم نهاد و سمنها را
در پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر کلیدی عنوان
کرد و گفت :دس��تگاههای اجرایی با همکاری این
شورا میتوانند زمینه و بستر مناسب را برای تحقق
گفتمان اجتماعی کردن مبارزه فراهم کنند.
وی در ادام��ه ب��ا اش��اره به برگ��زاری همایش
منطقهای صیانت و گفتمانسازی اجتماعی شدن
مبارزه ب��ا مواد مخدر اف��زود :این برنام��ه یکی از
اقدامات مهمی است که توسط شورای هماهنگی
استان و با مشارکت خانه سمنها و دیگر سازمانها
و دستگاهها در دستور کار است.

* کاهش چش�مگیر کش�فیات شیش�ه
در استان

میرزای��ی ب��ا اش��اره به ن��گاه وی��ژه مهندس
اسالمی ،استاندار مازندران ،به موضوع آسیبهای
اجتماع��ی همچون اعتیاد ،عرض��ه ،تولید و توزیع
مواد مخ��در و ...گفت :در راس��تای رفع دغدغهها
و نگرانیه��ای موج��ود با اس��تفاده از توانمندی و
قابلیت سازمانهای مقابلهای و اشرافیت اطالعاتی
بر جریانات توزیع مواد در اس��تان ،ش��اهد افزایش
کش��فیات مواد مخدر بودیم به طوری که بررسی
وضعیت و ترکیب انواع مواد درکل کشفیات استان
نش��ان میدهد سهم شیشه به عنوان مواد پرخطر
از کل کشفیات استان نسبت به انواع مواد کاهش

 ëعکس :محمد علیزاده

پیشگیری از اعتیاد و مبارزه با قاچاق
موادمخ�در از هر قبیل ،اع�م از تولید،
توزیع ،خرید ،فروش و اس�تعمال آن ها
و تمرکز کلیه عملیات اجرایی ،قضایی و
برنامههای پیشگیری و آموزش عمومی
و تبلی�غ علی�ه موادمخدر باید توس�ط
متولیان آن در دس�تور کار قرار بگیرد.
به همین بهانه با دبیر شورای هماهنگی
مبارزه با م�واد مخدر گفتوگویی انجام
دادهایم ت�ا اقداماتی ک�ه در طول چند
س�ال اخیر برای رفع ای�ن معضل انجام
شده را جویا شویم.
عل�ی اصغی�ر میرزای�ی دو م�درک
کارشناس�ی و یک مدرک کارشناس�ی
ارشد دارد.
ای�ن کارمند رس�می وزارت کش�ور
از کارمندی در بخش�داری شهرس�تان
بهش�هر کار خود را آغاز ک�رد بعدها به
کارش�ناس مس�ئول برنامه ریزی و امور
عمرانی فرمانداری گل�وگاه ارتقا یافت.
بعدها بخشدار یانه سر شد دیری نپایید
مع�اون فرمان�داری بهش�هر و مع�اون
مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری را
تجربه کرد او به سبب سالها فعالیت در
ساختار وزارت کشور فرماندار شهرستان
سیمرغ ش�د شهرستان جدیدالتاسیس
که با اولین فرماندار خود توانست رشد
چشمگیری داشته باشد این مدیر دولت
تدبیر و امید بیش از س�ه سال است بر
جایگاه دبیر شورای هماهنگی مبارزه با
مواد مخدر اس�تان مازندران تکیه زده
اس�ت و با به کار گی�ری تدابیر و تجربه
موفق س�الها مدیریت خود در این شورا
از موف�ق ترین اس�تانهای کش�ور در
مبارزه با مواد مخدر گردد..
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد
مخدر استان مازندران از برنامههای این
ستاد جهت کاهش اعتیاد میگوید:

از شهرس��تانهای مختلف اس��تان که بیش��ترین
چالشها را در این زمینه داشتند ،شناسایی شده و
تحت پوشش عملیات پاکسازی قرار گرفتند.
دبیر ش��ورای هماهنگی مب��ارزه با موادمخدر
مازن��دران ،با بیان اینک��ه در مناطق آلودهی تحت
کنترل استان عالوه بر اقدامات انتظامی و کنترلی
و اقدام ش��بکههای توزیع م��واد ،اقدامات عمرانی،
اجتماع��ی و فرهنگی نیز در دس��ت اقدام اس��ت.
تصری��ح کرد :از جمل��ه میتوان به س��اخت خانه
محله در شهرهای نکا ،ساری و آمل ،ساخت سوله
ورزشی در مجله عباس آباد ،نکا ،ترک محله ساری،
دباغچال ،شهرس��تان آمل و محله نوبنیاد ساری،
س��اخت مدرس��ه در عباسآباد و نکا ،استقرار تیم
بهداش��تی و  dicدر همه محالت آلوده در دست
اقدام است.
وی افزود :عملیات مقابله و شناس��ایی با عوامل
ج��رم همچنان در ای��ن مناطق ب��ا جدیت تحت
کنترل اس��ت ضمن اینکه در این مناطق اقدامات
فرهنگی و آموزشی مختلفی را با استفاده از ظرفیت
کمیته فرهنگی این شورا ،دستگاهها ،سازمانها و
نهادهای مختلف عملیاتی شده است.
میرزایی ،درب��اره برنامههای کمیت��ه مقابله با
عرضه مواد مخدر این ش��ورا ،گف��ت :دولت تدبیر
و امید و س��تاد مبارزه با مواد مخدر معتقد اس��ت
مب��ارزه با م��واد مخدر باید تبدیل به درخواس��ت
مردم شود در غیر اینصورت برخوردهای فیزیکی و
انتظامی کفایت نمیکند بر همین اساس اجتماعی
کردن امر مبارزه با مواد مخدر ضرورت مییابد.

در اس��تان مازن��دران ب��ا توج��ه
ب��ه وج��ود قهرمان��ان و ورزش��کاران
جهان��ی ب��ه نظ��ر میرس��د اس��تفاده
از ظرفی��ت ورزش��کاران اس��تان به
عنوان سفیران پیش��گیری از اعتیاد
میتواند در دستور کار قرار گیرد .در
همین ارتباط همایش توانمندس��ازی
سمنهای سطح یک با حضور 7استان
در اسفند ماه سال جاری در مازندران
برگزار خواهد شد.
ط��ی تفاه��م نامه س��تاد مب��ارزه با
م��واد مخدر و وزارت عل��وم در جهت
برنامه پیش��گیری از مصرف مواد در
دانشگاهها و خوابگاههای دانشجویی
مراكز مشاورهای دانشگاهها مبادرت
به برگزاری كارگاههای آموزشی برای
دانش��جویان به خصوص دانشجویان
جدیدالورود می كند.
چشمگیری داشته است.
دبیر ش��ورای هماهنگی مب��ارزه با موادمخدر
مازندران ،انس��جام درونی ،همکاری بینبخشی و
تبادل اطالعات س��ازمانهای انتظامی و اطالعاتی
را از علته��ای مهم افزایش کش��فیات دانس��ت و
افزود :تعامل و تب��ادل اطالعات با پلیس مبارزه با
مواد مخدر استانهای همجوار ،تشکیل اتاق فکر،
همکاری ،هم اندیش��ی تقویت ،توس��عه و استفاده
فراگیر از امکانات اطالعاتی برای شناسایی ،تعقیب
و انهدام ش��بکه مواد مخدر ،فعال نمودن ش��بکه
مناب��ع و خیرین ،کنترل محوره��ای مواصالتی و
ایس��ت و بازرسیهای مقطعی از دیگر عوامل موثر
بر این امر بوده اس��ت .وی با اش��اره به اثر بخشی

زیاد و مثم��ر ثمر کلیه اقدامات مقابلهای ،درمانی،
آموزشی و فرهنگی و توسعه مشارکتها مردمی و
حقوقی حوزهی موادمخدر و اعتیاد در دولت تدبیر
و امید ،گفت :در راستای سیاستهای دولت تدبیر
و امید و ستاد مبارزه ،موضوع کاهش و جلوگیری
ورود مواد به داخل استان در جلسه کمیتهی مقابله
استان مطرح و برای آن راهکارهایی ارائه شد.
میرزایی افزود :در این راهکار بنا شد همکاریها،
تبادل اطالعات با سایراستانها ،کنترل موسسات
باربری و خودروهای حامل بار و مس��افر ،تقویت و
تجهیز دس��تگاههای کنترلی مورد توجه و دستور
کار قرار گیرد.
دبیر ش��ورای هماهنگی مب��ارزه با موادمخدر
اس��تان مازندران ،بار دیگر به طرح س��اماندهی و
پاکس��ازی مناطق 33گانه آلوده استان اشاره کرد
و افزود :اقدامات خوبی در این راس��تا انجام شد .با
هم افزایی و مشارکت همهی دستگاههای متولی،
چه��ره اس��تان از وجود معتادی��ن کارتن خواب و
متجاهر ک��ه در خیابانها رها بودند ،پاک ش��د و
اکنون این محالت توس��ط دس��تگاههای انتظامی
تحت کنترل است .البته درخصوص رفتار معتادان
پنه��ان و خصوص��ی ،هرچن��د اقدام��ات درمانی
ب��رای این اف��راد مهیا اس��ت ،اقدام��ات مقابلهای
پاسخگو نیست.

* کمیت�هی اجتماع�ی -فرهنگ�ی و
پیشگیری

میرزای��ی گف��ت :كارگاهه��ای آموزش��ی برای
خانوادهها و محیطهای اداری و صنعتی،کارگری،
دانش��جویی و دانشآم��وزی طبق تفاه��م نامهی
منعقده با دس��تگاههای كمیت��ه فرهنگی بیش از
دو هزار و  792كارگاه آموزش��ی در طول سه سال
توس��ط اس��اتیدی آموزش دیده در سطح استان
برگزار شد كه آمار نشان میدهد دستگاهها عالوه
بر بودجه كمكی س��تاد از بودجه ذاتی خود در امر
پیشگیری استفاده نمودند و جمعیت آموزش دیده
از س��ند چشماندازی كه ستاد معین نموده پیشی

گرفته اس��ت .وی افزود :با توج��ه به اینكه یكی از
اولویتهای مهم س��تاد مبارزه با مواد مخدر دانش
آموزان و والدین آنها میباش��د طب��ق تفاهم نامه
طرحهایی مصوب و به اجرا گذاشته شد.
میرزایی با اشاره به اینکه از مهمترین دستگاهی
كه كمیتهی فرهنگی و پیشگیری به آن توجه ویژه
نموده آموزش و پرورش و محیط دانش��گاهها بوده
اس��ت عنوان کرد :خوش��بختانه با در نظر گرفتن
اعتبارات مح��دود كارها و برنامههای بزرگی انجام
گرفت��ه ك��ه این آموزش ش��امل دانش آم��وزان و
بخصوص دانشّآموزان مناطق پرخطر بوده است.
وی افزود :طی تفاهم نامه س��تاد مبارزه با مواد
مخدر و وزارت علوم در جهت برنامه پیش��گیری از
مصرف مواد در دانشگاهها و خوابگاههای دانشجویی
مراكز مش��اورهای دانش��گاهها مبادرت به برگزاری
كارگاههای آموزش��ی برای دانش��جویان بخصوص
دانشجویان جدیدالورود میكند.

* وضعیت اشتغال بهبودیافتگان

دبیر ش��ورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر با
اع�لام اینکه در حوزه اش��تغال بهبود یافتگان که
حلقه مفقوده فرآیند درمان بیماران بوده است ،از
س��ال  1392تاکنون نزدیک ب��ه  80میلیارد ریال
مبلغ تس��هیالت به بیش از  720نفر بهبود یافته
معرفی شده توسط دس��تگاههای همکار و دخیل
اعم از ستاد بهزیستی استان و تیم امداد و بانکها
اختصاص یافته است ،گفت :شناسایی کارآفرینان
فعال در حوزه اش��تغال درسال گذشته در دستور
کار قرار گرفت که با بررس��ی طرحهای ارائه شده،
اف��راد کارآفرین واجد ش��رایط با ظرفی��ت ایجاد
اشتغال  43نفر از بهبودیافتگان به صندوق توسعه
کارآفرین استان معرفی و اعتبار دریافت نمودند.

* توانمندسازی سازمانهای مردم نهاد

میرزایی با بیان اینکه از سال  92تاکنون بیش
از  65همایش بهبودیافتگان با حضور مس��ئولین
اس��تانی و شهرس��تانی ،با ه��دف ایج��اد روحیه
خودباوری و ایجاد انگیزه به خانواده بهبودیافتگان
برگ��زار گردید ،بی��ان داش��ت :برگ��زاری كارگاه
آموزشی توانمندس��ازی مدیران سمنهای استان
از س��ال  92در دس��تور کار کمیته تخصصی قرار
گرفت که دستاوردهای آن تعامل بیشتر سمنها با
یکدیگر ،توانمندسازی مدیران و اعضای سمنها و
ایجاد انگیزه بیشتر برای مدیران و داوطلبین سمن
برای کس��ب آم��وزش و مهارته��ای علمی روز و
حضور بیشتر آنان در جامعه است.
وی ادامه داد :با توجه به راهبرد وزیر کش��ور و
دبیرکل ستاد مبنی بر اجتماعی کردن امر مبارزه
با موادمخدر به نظر میرسد استفاده از افراد مرجع
و تاثیرگزار بیش��تر مد نظر قرار گیرد .در اس��تان
مازندران با توجه به وجود قهرمانان و ورزش��کاران
جهان��ی ب��ه نظ��ر میرس��د اس��تفاده از ظرفیت
ورزش��کاران استان به عنوان س��فیران پیشگیری
از اعتیاد میتواند در دس��تور کار ق��رار گرفته و با
برگزاری جشنواره نشاط اجتماعی و جامعهی پویا،
فرهنگ پیشگیری از اعتیاد و مبارزه با موادمخدر را
به درون جامعه سوق داد.

موثق بررسی می کند؛

مازندران در چنگال
معضالتپنجگانه

محمد رضا
غفـاری

در س��ال  95برای اولین بار از سوی دفتر
مقام معظم رهبری به وزارت کشور مأموریت
داده شد تا گزارشی از آسیبهای اجتماعی
آماده شود ،این گزارش خدمت رهبر انقالب
طی جلسه سه ساعت ه و با حضور نمایندگان
دستگاههای مختلف ارائه شد.
یک��ی از مصوب��ات ای��ن جلس��ه انتخاب
 ۵اولوی��ت اجتماع��ی کش��ور ب��ه ترتی��ب
اعتی��اد ،حاشیهنش��ینی ،نق��اط بحران��ی
ش��هری ،فس��اد اخالق��ی و ط�لاق
بوده است.
برای اعتیاد س��تاد مب��ارزه با مواد مخدر،
برای حاشیهنشینی س��تاد سکونتگاههای
کشور ،برای فسادهای اجتماعی ستاد امر به
مع��روف و نهی از منک��ر و برای بحث طالق
نیز ش��ورای عالی انقالب فرهنگی و ذیل آن
شورای فرهنگ عمومی در استانها مسئولیت
انج��ام ام��ور مربوط��ه را بر عه��ده گرفتند.
 17خ�رداد  95ب�ود ک�ه رحمان�ی
فضلی آمار تکان دهندهای از معضالت
اجتماع�ی کش�ور را در صحن مجلس
شورای اسالمی ارائه نمود:
 5.5میلیون نفر درگیر معضل اعتیاد
 11میلیون نفر حاشیهنشین
2.5میلی��ون زن سرپرس��ت خان��واده
(درواقع12درص��د خانوادهه��ای ایران��ی به
سرپرستی زنان اداره میشود).
ج منجر به طالق
 36درصد ازدوا 
 3.5میلیون نفر بیکار و ورود ساالنه 600
هزار نفر به زندانها بخشی از این آمارها بود.
موثق در نظ��ر دارد طی گفتوگوهایی با
ش��هروندان و کارشناسان حوزه اجتماعی به
بررس��ی  5اولویت اجتماعی مطرح ش��ده از
سوی مقام معظم رهبری در استان مازندران
پرداخت��ه و عملکرد دس��تگاههای مرتبط را
مورد ارزیابی قرار دهد.
اینک��ه هریک از دس��تگاهها ب��ا توجه به
ماموریته��ای خوی��ش ت��ا چه ان��دازه در
کاه��ش معضالت اجتماعی موفق بوده اند و
تا چه میزان با آمارهای ارائه ش��ده از سوی
مس��ئولین با واقعیتهای ام��روز معضالت
اجتماعی مازندران مطابقت دارد.

یادداشت تحلیلی موثــق:

مدیریت پسماند مازندران نیازمند عزم جدی مردم ،مسئولین و رسانهها

در کش��ورهای درح��ال
توسعه افزایش جمعیت شهرها
و از طرف��ی فعالیته��ای
شهرنش��ینی به یک پدیده
تبدیل ش��ده و رش��د فزاینده
شبنم لشگری جمعی��ت در کن��ار فعالیتهای
انس��انی باعث افزای��ش میزان
تولید پس��ماند ش��د ه اس��ت .علیرغم فشارهای
زیاد برای اس��تفاده از روشهای کاهش مواد زائد
جامد مثل بازیافت و اس��تفاده مجدد از پسماندها
هنوز دفن در زمین گزینه نهایی دفع پس��ماند در
کشورهای درحال توسعه است.
نبود قوانین زیس��ت محیطی مناسب و زمین
کافی و عدم رعایت معیارها در مکانیابی محلهای
دفن پسماند در کشورهای درحال توسعه یکی از
موضوعات اساسی است که باعث مشکالت زیادی
می ش��ود ،ی��ک ریزش��گاه روباز و ب��دون کنترل
پس��ماند خطر زیس��ت محیطی و تخریب منابع
طبیعی را سبب میگردد .فرایند مکانیابی جهت
دفن مواد جامد با روش های مختلفی و متغییرها
و عوامل متع��ددی انجام میگیرد .وضعیت زمین
شناسی ،هیدرولوژی ،توپوگرافی ،فاصله محل دفن
از مراکز مسکونی ،بررسی خاک منطقه ،وضعیت
اقلی��م منطقه ،جهت باد غالب منطقه و پوش��ش
گیاهی و کلیهی پارامترهای فیزیکی و طبیعی باید
مورد نظر قرار گیرند.
دفع پس��ماندهای ش��هری مثل ه��ر پروژهی

مهندس��ی دیگر ب��ه اطالعات پای��ه ،برنامه ریزی
دقیق با روش های علمی نیازمنداس��ت .س��الها
است که مردم مازندران از این معضل رنج میبرند.
در این اس��تان سادهترین روش دفع زباله که دفن
بهداشتی زباله است به درستی انجام نمیشود .از
اوضاع به وجود آمده مش��خص اس��ت که مشکل
پسماند استان توسط متولیان و مدیران استان کم
اهمیت تلقی شده که اکنون این پدیده تبدیل به
مشکل الینحل شده است .در بسیاری از شهرهای
استان محل دفن پسماند نامناسب است .در زمینه
جمعآوری و انه��دام زبالهها ،مدیریت محلی باید
یک کارشناسی بسیار دقیق و وسیعی انجام دهد تا
این مسئله را نه تنها از وضعیت بسیار غیربهداشتی
جمع و سوزاندن و یا دفن سنتی که نیازمند صرف
هزینهی سرسامآوری است خارج گرداند ،بلکه آن
را از طریق بازیافت و نیز تبدیل به کود شیمیایی،
به یک منبع درآمد قابل توجه تبدیل نماید .در این
خصوص نیاز ش��دید به هماهنگی سازمان محیط
زیس��ت بهمنظور س��اماندهی سیستم جمعآوری
زبالههای خانگی ،بیمارس��تانی و صنعتی شهر با
سایر ارگانهای ذیربط وجود دارد.
گزارشهای منتشر شده حاکی از آن است که
ظرفی��ت مکانهای دفن زباله در اس��تان تکمیل
ش��ده و با باال رفتن بی��ش از حد ارتفاع زبالههای
انباش��ت شده در این مناطق و س��راریز شدن آن
به مناطق پائین دست ،این نگرانی را در مجموعه
حفاظت محیط زیس��ت تش��دید کرده اس��ت که

انتش��ار ش��یرابه زبالهها و جذب آنه��ا در منابع
پذیرنده شدت گیرد.
ی��ک راه��کار ای��ن اس��ت ک��ه در مازن��دران
کارخانههای کمپوس��ت ب��رای بازیاف��ت زبالهها
احداث شود .در حال حاضر کارخانههای کمپوست
مازن��دران آنچنان فعال نیس��تند و تع��داد اندک

کارخان��ه جوابگوی س��یل عظیم زبال��ه مازندران
نیس��ت .نهادینهس��ازی فرهنگ تفکیک زبال ه در
میان ش��هروندان ،تش��ویق و آم��وزش آنها یکی
دیگر از راهکارهایی اس��ت که هم اکنون از طریق
سازمانهای مدیریت پس��ماند استان با برگزاری
کارگاه و جش��نوارهها و به ویژه تبلیغ و گسترش
کمپی��ن «من حامی تپش هس��تم» که بهمنظور

آموزش تفکیک پسماند شهری تشکیل شده است،
انجام میگیرد.
تفکی��ک زبال��ه در مب��دا ش��امل تکنیکهای
پردازش است که به جهت افزایش کارایی بازیافت
پسماندها صورت میگیرد که بهترین روش موجود
حال حاضر جهان است و روش جایگزینی برای آن
وجود ندارد .به طور کلی تفکیک از مبدا بهمنظور
دس��تیابی به اهداف اقتصادی ،بهداشتی و زیست
محیطی مورد توجه بسیاری از کشورهای پیشرفته
قرار گرفته اس��ت .اج��رای این ط��رح در ایران از
دیرباز در مناطقی از سطح کشور انجام میشود که
عملکرد آنها قبل و بعد از آموزش اندازهگیری شده
و نتیجه مطلوبی داشته است.
در این میان نقش رس��انههای جمعی و روابط
عمومی شهرداریها نیز در آموزش و آگاهی مردم
به جهت فرهنگس��ازی بسیار حائز اهمیت است.
به همین منظور نیاز اس��ت فعاالن محیط زیست
و متولیان و مدیران این حوزه با رسانههای استان
مشارکت و هماهنگی بیشتری داشته باشند.
در کشورهای غربی سالها کار فرهنگی ،علمی
و سیاسی در زمینه مدیریت پسماند صورت گرفته
اس��ت .سرانه تولید پسماند اسپانیا  1100گرم به
ازای هر نفر اس��ت .این کش��ور برای دفن زباله با
محدودیت مکان روبرو اس��ت .از همین رو برنامه
ری��زی یکپارچ��ه ای در مجلس این کش��ور برای
حصول به س��رزمین «بدون پس��ماند» و «بدون
دفن» ص��ورت گرفت .مجلس این کش��ور جهت

مواجهه با این مشکل با ورود به این مساله ضرورت
ایجاد یک سیس��تم یکپارچه پس��ماند را تصویب
ک��رد که اجرای این طرح ب��ا همکاری بخشهای
دولتی ،خصوصی و نیز بخش عمومی و س��ازمان
ملی حفاظت محیط زیست انجام گرفت.
کشور س��وئیس در زمینه بازیافت زبال ه بسیار
خوب عمل کرده اس��ت .در این کش��ور شیش��ه
و کاغ��ذ دور انداخت��ه نمیش��ود در بس��یاری از
سوپرمارکتها سطلهای مجزایی برای بطریهای
شیشهای وجود دارد.
در ای��ن کش��ور وجود قوانین خ��اص در کنار
فرهنگسازی باعث ش��ده که مردم تفکیک زباله
توجه بس��زایی داشته باش��ند .تفکیک زبالههای
خانگی نیز برای آلمانها بس��یار مهم است .در هر
آپارتمان در این کشور معموال  5سطل برای  5نوع
زباله وجود دارد.
در ایتالیا اما قوانین س��خت تر اس��ت .ساکنان
رم در صورت عدم تفکیک زباله جریمه می شوند.
در ایتالیا پس��ماند به عنوان ثروت ملی محس��وب
میش��ود ،از همین رو تمامی ش��هروندان در کنار
مدیران شهری در استفاده بهینه از این ثروت کوشا
هس��تند .میزان س��رانه تولید مواد زائد جامد در
استان مازندران  840گرم به ازای هر نفر در روز و
در ایران  640گرم به ازای هر نفر در روز میباشد.
برای رفع معضل پسماند استان راه چارهای جز راه
کارشناس��ی و علمی ،در سطوح مدیریتی و در امر
فرهنگسازی راه میانبری وجود ندارد.

!
!
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دو هفته نامه فرهنگی اجتماعی مازندران

گردشگری محور توسعه

اس��تان مازندران به علت واقع شدن در خطه شمال
کشور ،از اکوسیستم گردشگری بسیار خوبی برخوردار
اس��ت اما با این وجود چندسالی است که نتوانسته
در این حوزه آن طور که شایسته است موفق باشد.
حســـن
استان ما به علت جغرافیای متفاوت و خاص ،دارای
ایزک جمالی ش��رایط بسیار مطلوب برای جذب گردشگر از داخل و
خارج کشور میباشد.
دریای خزر از یک س��و و رش��ته کوههای البرز از سوی دیگر باعث
ایجاد آب و هوایی مناس��ب برای جذب گردشگر شده است و با وجود
جاذبه های طبیعی مختلف ،انتظار میرود اس��تان مازندران در حوزه
گردشگری و جذب توریست قویتر عمل کند اما واقعیت چیز دیگری
است.
مازندران با توجه به بنادر اقتصادی و مناطق آزاد ،شهرهای باستانی،
غارها ،چش��مههای آب گرم و س��رد و نیز موزهه��ای تاریخی ،دارای
ظرفیت های نسبی و مطلق فراوانی در حوزه جذب توریست و گردشگر
اس��ت .اما وضعیت راههای ارتباطی به اس��تان اع��م از راههای هوایی،
زمینی ،ریلی و دریایی که خود یکی از دالیل جذب و یا دفع گردشگر
است از شرایط خوبی برخوردار نیست.
هماکنون اس��تان مازندران از عدم توس��عه گردشگری رنج میبرد.
با توجه به پتانس��یلهای اس��تان که در باال ذکر ش��د ،اما بهرهبرداری
چندانی از این ظرفیتها صورت نگرفته است.
جذب اعتبارات ملی در جهت ارائه خدمات به استان ،نقش بسزایی
در پیشرفت و توسعه حوزه گردشگری دارد .متاسفانه استان ما با داشتن
چش��م اندازهای زیبا و جاذب هههای یاد شده در حال ارائه خدماتی در
سطح ملی است اما همچنان با اعتبارات استانی اداره میشود.
در رابطه با عدم موفقیت در طرح های مختلف و نیز جذب گردشگر
باید گفت که با توجه به توان اجرایی باالی جوانان با استعداد و کاربلد
بومی و نیز س��رعت باالی آنان در انجام پروژه ها متأس��فانه همچنان
شاهد دور تسلسل مدیریت افراد مسن در دستگاههای مربوطه هستیم.
ب��ا تحلیلی کوت��اه بر اوضاع فعلی میتوان به این نتیجه رس��ید که
با رونق صنعت گردش��گری در استان ،معضل اشتغال کاهش مییابد.
این اثر نیازمند تعامل میانبخش��ی بین اس��تانداری با نهادهای دیگر
می باش��د .از س��وی دیگر در حال حاضر استان ما در بحث پسماند و
زباله دچار بحران ش��دیدی اس��ت و در این حوزه نیز فعالیت خاصی
صورت نگرفته و ش��اهد این هس��تیم که سواحل دریا و جنگلهای ما
درحال تبدیلش��دن به مکان دپوی زباله هستند؛ درحالی که با جذب
بودجههای مورد نیاز میتوان به این شرایط سر و سامان بخشید.
مازندران در ایام نوروز و تابس��تان ،بیشترین میزان جذب گردشگر
را دارد اما مس��ئله مهم این اس��ت که در اکثر فصل های سال با توجه
به ظرفیتهایی که باید شناسایی و سرمایهگذاری شود یک اقتصاد و
درآمد پایدار را برای استان به وجود آوریم ،نه اینکه صرفاً حضور چند
روزهی مسافران در جادههای استان که آن هم سبب ایجاد ترافیکهای
طاقت فرسا و تصادفات متعدد میشود را از افتخارات بدانیم.
شخصی بودن ساحلها ،نبود جادههای مناسب در برخی از شهرها،
عدم سرمایهگذاری ،کمبود اعتبارات عمرانی ،کمبود تجهیزات و ضعف
سیاس��ت های مدیریتی ،ضعف آموزش و تبلیغ��ات در حوزه فرهنگ
توریسم و نبود اطالع رسانی دقیق در ورودی استان و شهرستانها ،از
مهم ترین دالیل ناموفق بودن استان در صنعت گردشگری میباشد.

تحلیل موثـق

فاصله بسیار گردشگری مازندران
با نقطه مطلوب

مازندران به علت قرارگیری در منطقهی  1گردشگری
در کنار استان های تهران ،قزوین ،قم ،مرکزی ،گلستان
و سمنان حدود  46درصد توان توسعهی گردشگری
کش��ور راتش��کیل میدهند .برغم گذش��ت یک دهه
محمد منطقی از تصوی��ب  122منطقه نمونه گردش��گری در مازندران،
بروکراس��ی اداری و مش��کالت اجرایی باعث شده در این
مدت تنها  61طرح چهره اجرا به خود گیرد.
طب��ق برنامهی ملی توس��عهی گردش��گری مازندران میتوانس��ت
زمین��هی حض��ور  18میلی��ون نف��ر را تا س��ال  92فراهم کن��د و این
اف��راد باعث ایج��اد  5تا  10ه��زار میلیارد ری��ال درآمد س��االنه برای
استان می شدند.
در بازدی��د ماههای ه��ای اخیر رئیس س��ازمان می��راث فرهنگی و
گردش��گری از مازندران ،طرح موضوع توسعه پروژههای تحریک کننده
گردشگری و ساخت اقامتگاه های بومگردی در استان مطرح شد.
انتظار رییس س��ازمان میراث فرهنگی صنایع دس��تی و گردشگری
کش��ور از مدیریت استان ارائه تقویم گردشگری و توسعه صنایع دستی
به منظور ایجاد اش��تغال روستایی میباشد .در حالی که رییس سازمان
میراث فرهنگی کش��ور معتقد است مازندران با توجه ظرفیت هایی که
دارد نباید مشکل جذب گردشگر داشته باشد،اما به علت کم تحرکی در
توسعه صنعت گردشگری استان به نظر میرسد ،پیشرفت چشمگیری
در جذب گردشگر نداشتیم.
در مدت کمتر از 4س��ال مدیریت دالور بزرگنیا بر س��ازمان میراث
فرهنگی به علت عدم بهرهگیری موثر اس��تان از صندوق توس��عه ملی،
مشارکت های مردمی و سرمایهگذاری های بخش خصوصی گردشگری
مازندران با نقطه مطلوب فاصلهی بسیار داشته است.
انتظ��ار میرود با توجه به الیحه بودجه  97این اداره کل به همکاری
نمایندگان مجلس بتواند در جذب اعتبارات مناس��ب و همچنین جذب
سرمایهگذار خصوصی موفقتر عمل کند.

یادداشت تحلیلی موثــق خطاب به استاندار؛

«آ سآن» شمال را تشکیل دهید
آموزههای مدیریتی «ماهاتیر محمد» برای اقتصاد مازندران

اشــاره:
ماهاتیر محمد ملقب به نابغهی اقتصاد اسلامی
و مش�هور ب�ه مرد تح�ول و توس�عه میباش�د که
ماالییه�ا ب�ه او پ�در مدرنی�زه مال�زی میگوین�د
بررس�ی وج�وه ش�خصیتی وی از یک س�و و نیز
برخی از معضالت و پتانسیلهای مشابه مالزی با
اس�تان مازندران ،میتواند آموزههای خوبی برای
توس�عه اقتصادی استان داش�ته باشد .همچنین با
بررسی یکی از اتحادیههای کشورهای شرق آسیا
(آ.س.آن) میتوان الگوی مناسبی برای استان های
شمالی کشور تبیین کرد.
 ë ëتجارت و کارآفرینی
«ماهاتی��ر محم��د» معتقد اس��ت
«ق��درت ی��ک مل��ت حاص��ل تجارت
و کارآفرین��ی اس��ت» و از ای��ن لحاظ
مازندران سرشار از نیروی تحصیلکرده
و مولد با پتانسیلها و مواهب خدادادی
بس��یار اس��ت و فرصت مطلوبی برای
تجارت با کش��ورهای حوزه دریای خزر
و کش��ورهای عضو اک��و دارد .این همه
کافی است تا اولویت و محور اشتغالزایی
در اس��تان را کارآفرینی بدانیم .اگرچه
مسئله کس��ری بودجه ی دولت و عدم
توان کافی آن برای اشتغالزایی برکسی
پوشیده نیست.
 ë ëانضباط اقتصادی
پیش نیاز رونق اقتصادی و توس��عه
کس��ب و کار ،انظباط اقتصادی اس��ت.
انضباط در بازار ،شبکه توزیع ،ترانزیت،
روان س��ازی بروکراس��یهای اداری،
مب��ارزه ب��ا فس��اد اداری و قاچاق کاال
مهمترین مولفههای انضباط اقتصادی
اس��ت .مسئلهای که س��الها مازندران
از آن رنج میبرد .از س��ویی پروژهایی
همچون تاس��یس پایان��ه صادراتی در
حدایده و نظر باقی مانده است.
 ë ëخ�روج از اقتص�اد تک
محصولی
یکی دیگ��ر از وجوه مش��ترکی که
پیش��تر کش��ور مالزی با مازندران
دارد وابس��تگی این کش��ور
ب��ه زراع��ت اس��ت
همچنان که اقتصاد
مازندران وابستگی
چش��مگیری به
زراعت و باغداری
دارد .مال��زی اما

ط��ی چند س��ال توانس��ت ب��ه قطب
گردشگری جهان اسالم تبدیل شود .در
نقطه مش��ابه مازندران ظرفیتهای کم
نظیری برای توسعه گردشگری دارد.

 ë ëنیرومندی در یکپارچگی
یکی از معضالت مشابهای که کشور
مالزی در س��الهای گذاش��ته با امروز
مازن��دران داش��ته اس��ت ،رقابتهای
فرسایشی منبعث از تفاوتهای فرهنگی
بوده است؛ مسئلهای که در مازندران با
جنگ شهرها و خودزنی نخبگان نمود
یافته است.
مالزی اما با شعار ملی «نیرومندی در
یکپارچگی اس��ت» توانست تفاوتهای
فرهنگی را به فرصت تبدیل سازد .نیاز
امروز مازندران نی��ز تعاون و همکاری،
اتحاد و انسجام ،نگاه کل نگر و توجه به
مازندران به عنوان یک کالنشهر است.
 ë ëمشارکت مردمی
ب��رای ایج��اد فرهن��گ اتح��اد نیاز
به مش��ارکت همه ش��هروندان استان
اس��ت و پیشنی��از مش��ارکت مردمی
نیز ارتقای س��طح اعتماد ش��هروندان
ب��ه مدیران .اتخاذ سیاس��ت ش��فاف و
در میان گذاش��تن مس��ائل اس��تان با
م��ردم ،میتواند در این اعتماد س��ازی
موث��ر باش��د .اما موثرتر آن اس��ت که
جناب استاندار ،هم خود و هم مدیرانش
از بهرهگی��ری هرگون��ه
ران��ت سیاس��ی
برحذر باشد.

(آ سه آن) اتحادیهای
که برای همکاریهای
اقتصادی با اهداف
مشترک تشکیل شده
است"یک چشم انداز،
یک هویت،یک جامعه"
و"ده کشور ،یک هویت"
را به عنوان شعار ملی خود
برگزیده است.

مالزی اما با شعار ملی
«نیرومندی در یکپارچگی
است» توانست تفاوتهای
فرهنگی را به فرصت
تبدیل سازد .نیاز امروز
مازندران نیز تعاون و
همکاری ،اتحاد و انسجام،
نگاه کل نگر و توجه به
مازندران به عنوان یک
کالنشهر است.

یکی از معضالت
مشابهای که کشور مالزی
در سالهای گذاشته
با امروز مازندران
داشته است ،رقابتهای
فرسایشی منبعث از
تفاوتهای فرهنگی بوده
است مسئلهای که در
مازندران با جنگ شهرها
و خودزنی نخبگان نمود
یافته است

،،
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همچنان که ماهاتیرمحمد در خاطرات
خ��ود بی��ان داش��ت« :چش��م ان��دازم
ب��رای مال��زی و سیاس��تهای من در
راس��تای منافع و مصال��ح آحاد جامعه
بودند نه حلقه یاران سیاس��یام و یانور
چش��میها و اعض��ای خان��وادهام» .لذا
مش��ارکت مردمی زمانی محقق خواهد
ش��د که ش��هروندان مدیران خ��ود را
صادق یابند.
در نهای��ت اینکه با ات��کا به تجارت
و کارآفرین��ی و رف��ع پیشنیازهای آن
همچ��ون انضب��اط اقتص��ادی میتوان
مازندران را از اقتصاد وابسته به کشاورزی
خارج کرد و صنعت گردش��گری آن را
توسعه بخشید به شرط آنکه با فرهنگ
سازی ،اتحاد و یکپارچگی را جایگزین
جنگ ش��هری نمود و از ت��وان مردمی
برای تحقق اهداف بهرهگیریم همچنان
که مالزی توانس��ته است از اهداف بلند
پروازانهی چش��م ان��داز 2020خویش
پیش افتد.

"ë ëآ س آن" ش�مال را
تشکیل دهید
یکی دیگر از آموزههای کش��ورهای
ش��رق آس��یا برای اس��تان مازندران و
استانهای شمالی ،اتحادیه کشورهای
جنوب ش��رق آس��یا (آ س آن) اس��ت.
اتحادی��های ک��ه ب��رای همکاریهای
اقتصادی با اهداف مش��ترک تش��کیل
شده است.
One Vision, One Identity,
One Community" "Ten
"Countries, One Identity
"یک چش�م انداز ،ی�ک هویت،
ی�ک جامع�ه"و"ده کش�ور ،ی�ک
هوی�ت" را به عنوان ش��عار ملی خود
برگزی��ده اس��ت ،آیا جز این اس��ت که
استانهای شمالی کشور همچون یک
جامعه میباش��ند و پتانسیلهای آنها
همچون مواه��ب طبیعی ،ظرفیتهای
گردش��گری ،همس��ایگی با کشورهای
حاش��یه خزر و ...ظرفیتهای مشترک
این سه اس��تان است و در نقطه مقابل
زبال��ه ،آلودگی محیط زیس��ت و  ..نیز

معضالت مشترک آنان میباشد.
آیا نمیتوان برای سه استان شمالی
چش��م انداز مش��ترکی تعری��ف کرد و
هویت مشترکی ساخت؟ در این صورت
آی��ا نمیت��وان بودجهه��ای بیش��تری
از مناب��ع مل��ی دریاف��ت نم��ود؟ آنگاه
تعداد نمایندگان ای��ن جامعه واحد در
مجلس شورای اسالمی به  ۳۲نماینده
خواهد رسید.
بیشک تشکیل اتحادیه استانهای
شمالی پیش از آنکه برای مسائل راههای
مواصالتی ،اکتشاف در دریای خزر ،بنادر
و کشتیرانی ،کشاورزی ،شیالت ،جنگل
و س��ایر طرح های مش��ترک دستاورد
داشته باشد دستاوردهای فرهنگی برای
تحدی��د رقابتهای فرسایش��ی خواهد
داش��ت و زمینه س��از ایج��اد فرهنگ
جدید اتحاد ،تعاون ،همکاری و انسجام
خواهد بود.
داش��تن برنام��ه واح��د ب��رای
همکاریه��ای اقتص��ادی و فرهنگی با
کش��ورهای حوزهی دریای خزر ،جذب
اعتب��ارات ملی ب��رای پای��ان دادن به
بحران زباله ،اجرای طرحهای مشترک
به منظور حفظ منابع زیس��ت محیطی
همچون جنگل ،س��اماندهی س��واحل
شمال با تشکیل سازمان عمران ساحل
و دریا و دهها برنامه کالن دیگر میتواند
دس��تاورد اتحادیه اس��تانهای شمالی
باشد.
چگونه اس��ت یونس��کو بانی مجمع
جهانی گفتوگو میانفرهنگها ش��ده
که چهارمین نشست این مجمع در باکو
تشکیل شده اس��ت؟ حال ما از حداقل
گفتوگوهای منطقهای ،استانی و حتی
میان بخش��ی نیز بیبهرهایم به نحوی
ک��ه ادارات در همپوش��انی و تکمی��ل
برنامههای مختلف خود ناموفق بودهاند
حال از عم��وم مردم و بخش خصوصی
در تع��اون و روحیه همکاری چه انتظار
میرود.

 ëیادداشت:
رحمت عزیزی  -مدیرمسئول
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شبنم لشگری/

ز
ن
ب
و
دن
انسان بودن

،،

گفتگوی اختصاصی موثق با
«عمادالدین باقی» به بهانه انتشار
کتاب جدیدش

عمادالدین باقی تاریخدان ،نویس�نده،
فع�ال حق�وق بش�ر و فع�ال سیاس�ی
اصالحطلب است .وی از شاگردان آیتاهلل
منتظری بود و کتاب «فلس�فه سیاسی _
اجتماع�ی آیت اهلل منتظری» را در س�ال
 ۹۴و در س�الگرد درگذش�ت منتظ�ری،
منتشر کرد.
باقی در روزنامههای سلام ،همشهری،
جامعه ،توس ،خ�رداد ،صبح امروز و عصر
آزادگان حضوری فعال داشتهاست.
کتابهای «حقوق مخالفان»« ،جنبش
اصالحات دموکراتیک در ایران»« ،کاوشی
درب�اره روحانیت»« ،حق حیات»« ،جامعه
شناس�ی قیام امام حسین و مردم کوفه»
و «جنبش دانشجویی ایران» از جمله آثار
این نویسنده است.
وی مق�االت زی�ادی در حوزهه�ای
سیاسی ،اجتماعی و دینی نوشته است.
کت�اب جدید عمادالدین باقی با عنوان
«بحثی در آیه ضرب و قیمومت» از س�وی
انتشارت س�رایی منتشر شد .گفتوگوی
موثق با این نویسنده را بخوانید:
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* مباحث مطرح شده در کتاب

توگو به توضیح مختصری
باق��ی در آغاز گف 
در خصوص کتاب جدی��دش پرداخت و گفت:
کتاب «بحث��ی در آیه ضرب و قیمومت» دارای
دو بخش اس��ت .بخش نخست ،تحقیقی است
دربارهی آیه  34س��وره نس��ا که برخ��ی آن را
دلیل ضدزن بودن ق��رآن تلقی کردهاند .بخش
دوم کت��اب با عنوان «زن بودن ،انس��ان بودن»
است که بخش نخست آن فرصتی برای نگاه به
عربستان سدهی نخست
موقعیت زن در جامعه
ِ
هجری و نیز طرح نکتههای اخالقی کاربردی و
نیز مدیریت در خانواده میباشد .وی ادامه داد:
در این بخش که درباره ضرب و قیمومت مردان
بر زنان ،ایدههای بنیادی و ضرورت بحث مطرح
ش��ده است و س��پس مباحثی مانند فرضهای
باط��ل ،تفاوت وضعیت آرمانی و واقعی ،جنبش
زنان و تأثیر ش��رایط اجتماعی در حکم ،دیدگاه
مقاصدی ،احتمال نسخ آیه ،اصل عدم ضرب در
قرآن ،بنیان زناش��ویی و راه دوام آن ،همچنین
درباره معنای نش��وز و تفاوت نش��وز و فحشاء،
خشونت زنان و نشوز مردان و بعد مسئله بسیار
مهم تاثیر خوگیری به شرایط در تفکر و تفقه و
بعد از بیان راه حلهای تضییقی به بیان راه حل
بنیانی حل مش��کل پرداخته است .فصل دیگر
با عنوان«قیمومت :حکومت م��ردان بر زنان! یا
مدیریت فارغ از جنسیت؟» است.

* تحلیلی بر آیه  34سورهی نساء

نویس��ندهی کتاب «بحث��ی در آیه ضرب و
قیمومت» با اش��اره به کاوش در تفسیر آیه 34
س��ورهی نساء عنوان کرد :بخش نخست بر پایه
مراجعه به خود نص و فهم آن سامان یافته است
و نشان میدهد چگونه یک برگردان نادرست از
یک کلمه در یک آیه و تقلید آن توس��ط دیگر
بزرگان به واژگونگی معنای یک آیه و در نتیجه

یادداشت/
حمیدرضا معیری

با روی کار آمدن دولت یازدهم س��ید
رض��ا صالحیامی��ری پ��س از به دس��ت
گرفتن سکان س��ازمان اسناد و کتابخانه
ملی ،لط��ف اهلل محمدن��ژاد را به عنوان
رئیس مرکز اسناد و کتابخانه ملی استان
مازندران برگزید.
محوریت این مرکز کار فرهنگی به دور
از مناقشات سیاسی و همچنین گسترش
اندیشههای گذشتگان ،در کنار پاسداری
از آثار ارزش��مند آنان میباشد .ایجاد اندیشکدههای تخصصی و
دعوت از صاحب نظران حوزههای مختلف فرهنگی گواه عملکرد
موفق محمدنژاد در دوران مدیریتاش بر مرکز اسناد و کتابخانه
ملی اس��تان مازندران اس��ت اما به دلیل انتقاد از برخی مدیران
قربانی تسویه حسابهای سیاسی شد .سخنرانیها و افشاگریهای
لطفاهلل محمدنژاد بر علیه برخی مس��ئوالن و فعالین سیاس��ی
استان باعث شد تا عمر ریاست وی قبل از با پایان دولت یازدهم،

به پایان برس��د .این مرکز به سرپرستی
غیر بومی س��پرده ش��د .اکنون نزدیک
به یک س��ال اس��ت که ش��کیبایی ،به
عنوان مدیر پروازی نتوانسته میراث دار
اقدامات موثر محمدنژاد باش��د .گرچه
محمدنژاد با دالیل سیاس��ی و به صرف
برخ��ی موضعگیری هایش ،نتوانس��ت
طرح مرکز اسناد و کتابخانه ملی شمال
کشور به مرکزیت ساری را عملی کند،
اما عملکرد وی آنچنان سیاسی نبوده و بر اساس ذات کار فرهنگی
این مرکز بود .در شرایط فعلی و با روی کار آمدن کابینه جدید و
همچنین ریاست اشرف بروجردی بر این سازمان ،انتظار میرود
که بر مدیریت این مرکز در استان مازندران بازنگری صورت گیرد
تا مسائل فرهنگی استان قربانی سیاست ورزی نشود و همچنین
ای��ن نه��اد فرهنگی_مطالعاتی ،از م��دل سرپرس��تی از راه دور
نجات یابد.

* اش�اره به موضوعات مرتبط به
حوزهی زنان

این نویس��نده در ادام��هی گفتوگو ضمن
تبیین موضوع نواندیشی دینی و مسئلهی زنان
در کتاب جدیدش گفت :بخش دوم کتاب ،درباره
زن در تاریخ و سیاست ،جنبش زنان ،نواندیشی
دینی و مس��ئله زنان و فمینیسم و دالیل اینکه
زنان میتوانند رئیس جمهور شوند است .در این
بخش موضوعاتی مثل زن در
تاريخ و سياست،

* طرح موضوع انسانساالری در
برابر مردساالری

عم��اد الدین باق��ی در پایان تصری��ح کرد:
قس��متی از بخش دوم کتاب تحت عنوان "زنان
و فمنیسم" است .در مجله زنان در سال 1378
درباره اینکه آیا جریان نواندیش��ی دینی اساسا
مس��ئله زنان را به رس��میت میشناسد و به آن
توجهی داشته است و آیا راه حل خاصی عرضه
میکند .این بحث در سال  1382هم ادامه پیدا
ک��رده و دوباره در  1395مجله زنان برای اینکه
ببین��د در این فاصله چه تغییراتی در اندیش��ه
پاس��خگویان قدیمی رخ داده دوباره س��واالتی
مط��رح کردهاس��ت مانند اینکه آی��ا مردان فرا
دستاند؟ البته نوشتهای برای آیت اهلل منتظری
درب��اره موضوع فمینیس��م که متعلق به س��ال
 1375است هم در این فصل آمده است .هسته
اصل��ی دیدگاه من در ای��ن فصل و بلکه در کل
کتاب این اس��ت که به ج��ای دوگانه مرد -زن
و در برابر مردس��االری ،انسانساالری را مطرح
ک��ردهام .دو مقاله انتق��ادی درب��اره این فصل
را ه��م افزودهام .بعالوه چند یادداش��ت کوتاه و
پراکنده مانند مقاله «پاسداش��ت حرمت زنان»
درباره زنان زندانی یا آزاد شده و مطالبی درباره
آنسانگس��وچی و خانم فریده ماشینی و خانم
هاله سحابی.

حمل و نقل و پایانه ها

بالتکلیفی مرکز اسناد استان در آستانه یکسالگی؛

مراکز فرهنگی مدیران پروازی نمیخواهند

وارونه کردن کل متن انجامیده اس��ت .در واقع
ای��ن بخش یک کار تحقیقی اس��ت که نش��ان
میدهد در طول س��دههای گذش��ته مفسرین
و فقهای ما چگونه دچار یک برداش��ت اش��تباه
از ی��ک آیه بودهان��د و اینکه دلیل اش��تباه چه
بوده است.
باقی افزود :این بخش نش��ان میدهد که در
آی��ه «الرج��ال قوامون علی النس��اء» وامیت به
معنای سلطه مردان بر زنان نیست و در قسمت
بعدی آیه که معروف ش��ده به جواز زدن زن در
صورت نافرمانی از اس��تمتاع جنس��ی ،توضیح
داده ش��دهاست که مراحل سه گانه وعظ و قهر
و ض��رب اوال در مورد ارتکاب فحش��ا اس��ت نه
نافرمانی زن در اسمتاع جنسی مرد ،دیگر اینکه
ض��رب یک گزینه تاکتیک��ی ،مرجوح و مطرود
ب��وده و آیات و روای��ات دیگر داللت بر ترک آن
دارن��د و در صورتی که ارتکاب فحش��ا علیرغم
وع��ظ و قهر ادامه یافت ،رج��وع به حکم که در
این زمانه دادگاه و مرجع قضایی اس��ت راه حل
مشکل است.

زن پس از اسالم ،زنان ايرانى پيشرو در تحوالت
اجتماع��ى تاريخ معاصر ،زنان پیش��تاز جنبش
در دورهی قاجاری��ه و جنب��ش تنباکو و دورهی
مشروطه ،زنان در برابر استبداد محمد علی شاه،
زنان در مقاومت علیه اولتیماتوم روسها ،مسئله
زن��ان و مجلس اول مش��روطه ،دوره رضاخان و
کش��ف حجاب ،و در نهضت ملی ،دیدگاه سید
احمد کس��روی درباره حق��وق ،وظایف و نقش
زنان ،مورد بحث قرار گرفتهاند.

یادداشت/
محمد ذبیحی

راهداری و حمل و نقل جادهای در راه یا بیراهه؟

راه یک�ی از س�رمایههای ملی و مهمترین
عامل توس�عه اقتصادی یک کش�ور است به
شکلی که هرچه نس�بت به گسترش شبکه
راهه�ای یک کش�ور اقدام گ�ردد ،در جهت
توسعه آن گام برداشته شده است.
بخش حمل و نقل جاده ها نیز با دارا بودن آمار
سالیانه جابجایی حدود  600میلیون تن کاال900 ،
میلیون نفر مس��افر 10 ،میلیون تن ترانزیت کاال،
بی��ش از  90درص��د جابجایی کاال و مس��افر را به
تنهایی انجام میدهد .س��ازمان راهداری و حمل و
نقل جادههای به عنوان تشکیالت اصلی نهاد حمل
و نقل ،عهدهدار وظایف دولت در این بخش است.
اگرچه عب��اس آخوندی جزو وزرایی اس��ت که
کمتری��ن تع��داد رأی اعتماد از مجلس را گرفته اس��ت ،اما به نظر
میرسد در حوزهی معاونتهای وی شاهد تثبیت مدیریتها باشیم.
از آن جمله میتوان به داوود کش��اورزیان که از مدیران با تجربهی
کشور است ،اش��اره کرد .اولین بار مهرماه  92داوود کشاورزیان به

عنوان رئیس سازمان راهداری و حمل ونقل جادهای
منصوب شد و پیش بینی میشود در همین جایگاه
ابقا گ��ردد ،او مرداد  93طی حکم��ی احمد آفرین
محم��دزاده را به عن��وان مدیرکل این س��ازمان در
مازندران انتخاب نمود.
جادههای مازندران هنوز هم جان هماستانیها و
هموطنان مارا میگیرند ،شاید اگر هرکشور دیگری
ب��ا قدمت و تمدن ایران دچ��ار چنین وضعی بود تا
ب��ه حال ب��رای کاهش این معض��ل از طریق بهبود
زیرساختها اقدامات بیش��ماری انجام داده بود ،اما
اینجا ایران است و مشکالتش در مازندران نیز بیشتر.
حال پرس��ش هایی که مطرح است این است که
این ادارهی کل در راس��تای نوس��ازی ناوگان حمل
و نقل ،خصوصیس��ازی و ج��ذب س��رمایهگذار در حوزهی حمل
و نق��ل چه اقداماتی انجام داده اس��ت؛ در حال��ی که مازندران چه
از حی��ث حمل و نقل مس��افر و چه جابجایی کاال از اس��تان های
پرترافیک است.

6
مدیریت ش�هری
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لزومبرندسازی
در مازندران

رونق کسب و کار در ازای نگاه متفاوت مدیران

امروزه ب ه دلیل رشد رسانههای
جمع�ی و فضای مج�ازی ،برای
رونق کسب و کار در یک استان
بای�د برندس�ازی ص�ورت گیرد؛
جامع�های ک�ه دارای برند منحصر
علی نوری
ب�هف�رد خ�ودش باش�د ،از لحاظ
اقتصادی دچار خسران کمتری شده و کسب و کار
در آن رونق بسزایی خواهد داشت.

برندسازی فراتر از داشتن لوگو و نام تجاری

وقتی از ش��کل کالن به بحث فرهنگ نگاه میکنیم،
برند و برندس��ازی فراتر از معادالت ساده و اولیه کسب و
کار است و کمک میکند که برخی صفات و ویژگیها ،در
سطح کالن به یک فرهنگ نسبت داده شود.

برای شروع بهتر است بدانیم که برندسازی
چیست؟

برندس��ازی به معنای داشتن یک لوگو و یا نام تجاری
خاص نیست بلکه برندسازی ،فرایند معنا بخشیدن به یک
نام است .برندسازی مجموعهای از راهکارهاییاست که به
نام تجاری ش��ما ارزش میدهد و به ازای آن شما با دیگر
رقبا تمایز خواهید یاف��ت؛ تعریف دیگری نیز وجود دارد
مبنی برآنکه برندین��گ ،جایگاه ذهنی یک برند در ذهن
بوکار است.
مشتریان و بازارهدف آن کس 
ابزارهای گوناگونی برای داشتن یک برند متمایز وجود
دارد که از جمله موارد مهم آن میتوان به تبلیغات ،روابط
عمومی ،رس��انههای جمعی ،پیش��برد فروش ،بازاریابی
مستقیم و خدمات مشتری اشاره کرد.
داش��تن یک برند قدرتمند سبب میشود هزینههای
یک شرکت (س��ازمان) به واس��طه جلوگیری از سرمایه
گذاریهای نامناسب و بیهدف به طور کامال محسوسی
کاهش پی��دا کنند.مازن��دران با دارا ب��ودن ظرفیتهای
متن��وع در حوزههای گردش��گری ،صنع��ت ،فرهنگی و
هنری ،جایگاه سیاس��ی و ...همچنان از داشتن یک برند
منحصربهفرد محروم ماندهاست و در ادامهی آن ،شهرهای
مازندران نیز دارای یک نام متمایز به عنوان برند نیستند.
داش��تن یک نام تجاری مناس��ب چه در بعد ش��هری
و اس��تانی کامال به نفع مردم آن خطه میباش��د ،چراکه
ارتباط مس��تقیم با رونق کس��ب و کار و نیز قوی ش��دن
اقتصاد آن منطقه دارد.
امروزه بخش قابل توجهی از این برندسازیها برعهدهی
روابط عمومی دس��تگاههای استانی و شهری ،شرکتها،

مراکز صنعتی و علمی-پژوهشی و  ...میباشد اما نمیتوان
منکر این قضیه ش��د که روابط عمومیها اکثرا در خواب
غفلت بهسر میبرند.

گردشگری محور برندسازی و توسعهی
مازندران

اس��تان ما به علت جغرافیای متفاوت آن ،آب و هوای
مناسب و با وجود جاذبه های طبیعی مختلف ،انتظار می
رود استان مازندران در حوزه گردشگری و جذب توریست
قویتر عمل کند اما واقعیت این چنین نیست.
اگر بخواهیم برای مازندران،صنعت گردش��گری را به
عنوان برند معرفی کنیم چه اتفاقاتی رخ خواهد داد؟
در تعریف برندس��ازی گردش��گری چنین آمدهاست:
برندس��ازی گردش��گری به معنای تداعی ش��دن هویت
فرهنگی فضا و مکان در ذهن گردش��گران بالقوه اس��ت؛
برندسازی گردشگری در مقصد انجام میشود و در مقصد
گردش��گری با ایجاد نش��انههایی از فرهنگ و هویت آن
مکان برندسازی گردشگری برای آن مکان ایجاد میشود.
آنطور که از تعریف برمیآید اگر مکانهای گردشگری
در مازندران ،تماماً توسط سازمان میراث فرهنگی ،صنایع
دستی و گردشگری مشخص شوند و برای آن برنامهریزی
ش��ود و نیز با یک برند سازمانیافته معرفی گردند ،قطعا
باعث رونق اقتصاد استان و شهرها خواهد شد؛ سودآوری
به واس��طه جذب مش��تریانی وفادار به طور چشمگیری
افزایش پیدا میکند.

ی شهری نشان دهنده هویت
برندساز 
شهریاست

ش��کلگیری و تداوم هویت ش��هری الزاماً به معنی حفظ
کلیت س��اختاری ـ عملکردی و اجزاء پدیده شهر نیست.
در اینص��ورت هویت با س��نت ص��رف و تقابل با هرگونه
نوگرایی و نوس��ازی مالزمت مییاف��ت .هویت به معنای
ت��داوم و بازتولید انگیزش ذهن��ی در میان گروه خاص و
درنتیجه شکلگیری خاطره جمعی از آن پدیده در میان
گروه میباشد .در نتیجه اگر هویت را نوعی داللتگری بر
داللتکننده فرض کنیم ،یک ویژگی و یا حتی یک جزء
انتزاع��ی از آن کل میتواند باز نمود انگیزش ذهنی و باز
تولید آن شود.

الزمه وجود برند شهری چیست؟

مدتهاس��ت که ش��هرداریها با معضل درآمد پایدار
دس��ت و پنجه ن��رم میکنند و اقتصاد ش��هری نیز دچار
بحران شدهاس��ت .با یک برندسازی مدیریت و فکر شده

نقش شهروندان در برندسازی شهری

ام��روزه در عصر ارتباطات بهس��ر میبری��م و با بوجود
آم��دن ش��بکههای اجتماعی مج��ازی گوناگ��ون اخبار و
حواش��ی جهان و کش��ور به راحتی در دسترس عموم
قرار میگیرد.
اینس��تاگرام به عنوان یکی از شبکههای اجتماعی با
امیر حسین داشتن  7/5میلیون کاربر ایرانی در بازهی سنی  16تا 35
ساداتی
س��ال به عنوان یکی از عرصههای حضور شهروندان برای
کمک به برندسازی شهرشان میتواند استفاده شود.
تلگرام که مدتها اس��ت بازار باقی ابزارهای رس��انههای اجتماعی را کساد
کردهاس��ت با داش��تن بیش از  48میلی��ون کاربر ایرانی میتواند زمینهس��از
برندینگ شهری باشد.
از مسئولین که بگذریم باید شهروندان با همکاری یکدیگر دست به دست
هم دهند تا به رشد و شکوفایی برندینگ شهرشان برسند.
بطور مثال با استفاده از ظرفیتهای تاریخی ،فرهنگ و سنت ،موسیقی و ...
میتوان یک شهر را به یک برند معتبر تبدیل کرد.
در این میان جای سبز اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری،

میتوان از جاذبهها ،ظرفیتها و تواناییهای شهر استفاده
ک��رد تا از آن به عنوان یک اب��زار اقتصادی برای به وجود
آوردن درآمد پایدار به همراه توس��عهای پایدار ،مشارکت
هرچه بیش��تر ش��هروندان در ارائهی خدمات برای حفظ
ارزش آن برند تکیه کرد .آنچه شهرداریهای ها و استاندار
مازن��دران باید بهآن بپ��ردازد ،مش��ارکت بیش از پیش
رسانهها برای ارائه خدمات اجتماعی در قالب فعالیتهای
گوناگون میباشد و برای آنکه برند یک شهر یا استان دیده
شود نیازمند فرهنگسازیهای پایهایست که در این حوزه
نقش رسانههای موثق و معتبر و نیز ارتباط و تعامل روابط
عمومیها با رسانههای مذکور غیرقابل انکار است.
مبحث مهم دیگر در این میان ،هویت ش��هری است.
برخی ش��هها با تکیه بر فرهنگها ،رسوم و تاریخ غنی و
بوم��ی مواردی را همچون موس��یقی بوم��ی ،غذا و لباس
محلی ،صنایع دستی و المانهای شهری به عنوان هویت
شهرش��ان انتخاب کردهاند .مواردی نیز هس��تند که با به
وجود آوردن یک هویت ،به شهرشان ارزش میدهند که
رابطهی مس��تقیم با برندسازی ش��هری دارد .بطور مثال،
ف��رش کاش��ان در حال حاضر از جمله مواردیاس��ت که
به عنوان هویت شهری کاش��ان از آن استفاده میشود و
بارها نیز دیده شده است که مردم چنین شهرهایی برای
معرفی خود از این برندها یا هویتها اس��تفاده میکنند.
مدتها قبل اخبار ضد و نقیضی مربوط به ساخت شهری
به نام کاش��ان در چین شنیده میشد؛ این نکته هرچند
اگر درحد یک شایعه بوده اما نشانگر برند متفاوت و موفق
کاشان در تولید فرش است و به حدی اعتبار و ارزش دارد
که توانسته شهرت جهانی داشتهباشد.

اما به راستی مدیران شهری ما چگونه تفکر
میکنند؟ آیا به فکر تغییر چهره و نام تجاری
شهرشان هستند؟

جواب تا حدی منفیاس��ت ،ایران کش��وری است که
ش��هرهای زیادی از آن دارای برند خاص خو د هس��تند و
تا حدودی نیز در جذب اعتبار و رونق اعتبار و کارآفرینی
موفق بودهاند اما به همین مقدار نیز شهرهایی هستند که
بدون توجه به موضوعات عصر مدرن امروز ،درحال ادارهی
سنتی ش��هر و اس��تفاد ه از روابط عمومیهای ضعیف در
سازمانها ،دستگاههای دولتی و خصوصی هستند.
لزوم داش��تن برند برای یک شهر به معنی هوشیاری
مدیران آن ش��هر اس��ت؛ دید متفاوت یک مدیر میتواند
به ش��کوفایی و رش��د اقتص��ادی ،فرهنگی و  ..آن ش��هر
کم��ک کند.دیگر زمان اس��تفاده از رواب��ط عمومیهای
سنتی ،برندهای فرس��وده ،استفاده از ظرفیتها به شکل
غیر اس��تاندارد ب��ه پایان رسیدهاس��ت و جامعهای موفق

ش��هرداریها ،اداره فرهنگ و ارشاد برای ایجاد بستر مناسب برندسازی توسط
شهروندان خالیست .شهرداریها به عنوان رکن اصلی یک شهر با داشتن یک
روابط عمومی هوش��یار میتواند با اس��تفاده ظرفیتهای بومی یک شهر ،آنرا
تبدیل به یک قطب در حوزهی برند ش��ده تبدیل کند اما تا حدودی این افکار
پیاده شدهاند و همچنان از وجود روابط عمومی مناسب خبری نیست.
ماریا خورس��ند ،از جمله افراد موفق س��اروی در جهان بوده و جالب است
بدانید که ریاست پروژه انقالبی اختراع بلوتوث را بر عهده داشته و در واقع مادر
معنوی تکنولوژی بلوتوث محسوب میشود.
از دیگر افراد س��اروی میتوان به بهمن اسفهبد که از مهندسان سرشناس
گوگل است اشاره نمود؛ سوالی که در ذهن ایجاد میشود آن است که آیا تنها
همین افراد از ساری دارای ظرفیت بودهاند؟
آیا در ساری مخترع ،نخبهی
علم��ی ،اف��راد متخص��ص
در زمینهه��ای گوناگ��ون
فرهنگی-هن��ری ،ورزش��ی،
باستان شناسی و  ...نداریم؟

خواه��د بود که به دنبال جریان مدرن اقتصادی و تجاری
قدم بردارند.

مسئولیت اجتماعی محور اثرگذاری
توسعه پایدار
از نظر اجتماعی مسئول بودن یعنی آدمها و سازمانها
میبایس��ت با اخالق و با حساس��یت نس��بت به مسائل
اجتماع��ی ،فرهنگی و محیطی رفت��ار کنند .تالش برای
برقراری مسئولیت اجتماعی ،به افراد ،سازمانها و دولت
کم��ک میکند تاثیری مثبت بر پیش��رفت ،کار و جامعه
داش��ته باش��ند .به دنبال برندس��ازی در یک س��ازمان،
مس��ئولیت اجتماعی آن س��ازمان نیز افزایش مییابد؛ به
گونهای که مطالبه از س��ازمانها برای «مس��ئوالنه عمل
کردن» در قبال جامعه ،با گس��ترش روز افزون اثرگذاری
آنه��ا بر محورهای تش��کیلدهنده توس��عه پایداریعنی
اقتصاد ،جامعه و محیطزیس��ت ،در دهههای پایانی قرن
بیستم شدت گرفته و منجر به این شده است که مفهومی
به نام مس��ئولیت اجتماعی سازمانها یا  CSRدر دنیای
مدیری��ت ظهور پی��دا کند .در یک تعریف س��اده ،یعنی
اینکه س��ازمانها در مقابل جامعهای ک��ه در آن فعالیت
میکنند مسئول هستند؛ چرا که از منابع انسانی ،طبیعی
و اقتصادی آن اس��تفاده میکنند .در نگاه س��نتی به این
موضوع ،سازمانها تنها نسبت به سهامداران خود مسئول
بودند اما اکنون نسبت به تمام جامعهای که در آن فعالیت
میکنند مس��ئولاند و کنار هم قرارگیری یک برندسازی
درست ،اقتصاد روان ،افزایش مسئولیت اجتماعی و رونق
کس��ب و کار و درآمد پایدار میتواند هم س��ازمانها را به
س��ودهای کالن برسانند و هم اینکه اعضای آن جامعه به
واسطه نقش اجتماعی خود از در این سودها شریک باشند.
مثال صحیح این مورد آن اس��ت که یک شهرداری
با داش��تن یک برن��د متمای��ز میتواند با
جذب س��رمایهگذاران و نگاه متفاوت
گردش��گران و  ...به درآمدی پایدار
برس��ند و درآمدهای حاصل را
در جهت رفاه حال مردم آن
شهر خرج کنند.
امیدواری��م تفک��ر
مدیران تغییر کند،
از یک بعدی نگاه
کردن به مسائل
دس��ت بردارند
و ابع��اد متف��اوت
یک قضیه را نیز
مشاهده نمایند.

ساری با داشتن ظرفیتهای باال
از نظ��ر مکانهای تفریحی ،تاریخی و
هنری آی��ا نمیتواند به ی��ک برند مکان
برسد؟
الزم��هی این برندس��ازیها هوش��یاری باالی
ش��هروندان و بازگذاش��تن عرص��هی فعالیت برای ش��هروندان اس��ت؛
برندس��ازی ش��هری در وهلهی اول باید از مردم همان شهر آغاز گردد و پس
از ان به ش��کل یک برند کش��وری و یا منطقهای خودی نش��ان دهد .ساری با
داشتن ظرفیتهای گردشگری ،آداب و رسوم خاص خود ،فرهنگ و  ...میتواند
برند مناس��بتری در جهان اینترنت امروز ایفا کند اما متأسفانه با عکسهای
ش��خصی زن و شوهری با سرچ نام ش��هرمان مواجه میشویم .به درستی و با
هدفگذاریهای مناسب توانستند افکار عمومی را با تعریف یک برند مشخص
و سازمان یافته جهت رسیدن به توسعهی پایدار و رشد اقتصادی شهر برسند.
ش��هروندان با اثرگذاری مناس��ب در حوزههای مختلف یاد شده میتوانند به
تنهایی نیمی از راه برندینگ شهر را انجام دهند؛ حداقل در این راه شهروندان
از مسئوالن میتوانند پیشی گیرند.

برندسازی و
نقش مدیریت شهری

یکی از عوامل رشد و توسعه اقتصادی یک مکان و یک شهر نام،
آوازه و شهرت آن شهر و مکان میباشد .آنچه که ما دوست داریم
مردم با شنیدن و خواندن نام ما و شهرت ما احساس کنند و یا
در ذهن آنها تداعی شود سوالی است که در قلب یک فعالیت
برندس��ازی و به شهرت رسیدن وجود دارد و باید درست و دقیق
محمد مهدی به آن پاسخ داده شود.
عمادی
افکار و خاطرات ذهنی که با رویارویی نام و شهرت ما به عبارتی
از برند ما تداعی میشود ارزشهای اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی بسیاری دارد.
میزان اعتباری که نام یک شهر دارد تاثیر مستقیمی بر روی سالمت گردشگری،
توسعه اقتصادی و جایگاه و احترام شهر دارد.
بر اس��اس تعریف برند :مجموعه ای از افکار ،احساس��ات و انتظاراتی که تعهدات
مش��خص و قان��ع کنندهای را ش��کل میدهند و مردم را قادر میس��ازند تا آس��ان
ترمحصول یا خدمات مورد نظر را در بین محصوالت و خدمات دیگر انتخاب کنند؛
نقش رسانه و روابط عمومیهای هر مجموعه بسیار مهم و اساسی میباشد زیرا رسانه
است که عالوه بر کیفیت فیزیکی یک محصول تار و پود اعتماد را در ذهن مردم به
یکدیگر میبافد.
برند موجودیت مس��تقل و فیزیکی نیست بلکه مقولهای است در ذهن مشتری.
وقتی میخواهیم از توسعه اقتصادی شهر و استان خود صحبت کنیم و مکان زندگی
خود را به عنوان یک برند توسعه اقتصادی مطرح کنیم باید بتوانیم این حس را در
ذهن دیگران ایجاد کنیم که برند ما توس��عه ،تغییر موقعیت کس��ب و کار را در بر
میگیرد و این امر نیازمند یک رس��انه ق��وی و مجموعهای از روابط عمومی توانمند
میباشد.
برند سازی ش��هری موجب افزایش جذب س��رمایه و ارتقای صنعت گردشگری
میش��ود .تصویر مثبت یک مکان مردم بیش��تری را به خود ج��ذب میکند .روابط
عمومی هر مجموعه باید بتواند مردم را با خود همراه و هم مسیر سازد تا همه با هم
و به کمک هم ،حس مثبت را در بین دیگران ایجاد نماید.
این که برخی از ش��هرها و مکانها از ویژگی های رسانهای بیش از بقیه استفاده
میکنند یک امر اتفاقی نیس��ت .روابط عمومی نقش ارزش��مندی در توس��عه برند
و ارتقای ش��هرت ش��هر بازی می کند هر ش��هر بای��د فارغ از ان��دازه آن یک برنامه
روابطعمومی فعال برقرار س��ازد .وجود بخش رواب��ط عمومی برای هر مکانی که
آرزومند ارتقای جذابیت ،شهرت و حفظ نام مثبت ضروری است.
روابط عمومی یک مجموعه میتواند نقش��ی مهمی در بازاریابی
برای آن مجموعه داش��ته باشد .وقتی از برند یک شهر صحبت
میکنی��م نمیتوانیم نقش مدیریت ش��هری را نادیده بگیریم
مدیریت ش��هری می تواند با فعالیتهایی که انجام میدهد
تصویری مطلوب یا نامطلوب در ذهن کس��انی که به ش��هر
م��ا آمدهاند ،ایجاد کند .ش��هرداری و مدیریت ش��هری باید
بداند اگر می خواهد شهرش��ان مقصد گردشگری قرار گیرد
با فعالیتهایی که در این مس��یر انجام میدهد ،با همکاری
مردم و رفتارهای اجتماعی که آنها از خود نش��ان میدهند
یک خاط��ره ماندگار در ذهن گردش��گران ایجاد میکند که
میتوان��د مثبت و یا منفی باش��د و آنچه که در ذهن ها نقش
بس��ته میشود به عنوان برند آن ش��هر به خاطر سپرده خواهد
شد .پس تالش برای دستیابی به برندی مناسب برای یک شهر،
عالوه بر فعالیتهای عمرانی و فرهنگی نیاز به یک دانش در امر
برند سازی نیز دارد .روابط عمومی شهرداریها موظف هستند به
آنچه که ش��هر به آن مشهور میشود و شهرت پیدا میکند حساس
باش��ند و سعی در هدایت این شهرت و آوازه به سمتی مناسب و در خور
شهر و شهروندان داشته باشند .این حساسیت فقط مخصوص مدیران شهری
نیس��ت ،مردم نیز به اندازه خود در این موضوع س��هیم هستند .آگاهی بخشی
ب��ه مردم برای ترویج و هدایت یک برند از وظایف رس��انهها و روابط عمومی یک
مدیریت شهری میباشد.
فعالیتهایی که یک رسانه برای شفافسازی هویت شهری باید انجام دهد شامل
هماهنگ سازی پیامهایی که از طریق شهر مخابره می شود ،ایجاد هویتی فراموش
نشدنی ،ایجاد تمایز شفاف در ذهن مخاطبین و  ...میباشد.
مدیران ش��هری نیز وظیفه دارند در راس��تای هویت و ماهیت شهر فعالیتهای
عمرانی و فرهنگی خود را برنامهریزی کنند تا با سختیهای دگرگونی ماهیت رو به
رو نشوند که امری بسیار خطیر در هدایت و ترویج برند شهری است.
نتیجه یک برندس��ازی موفق در مرحله بهرهبرداری برای ش��هرها میتواند باعث
افزایش گردش��گر داخلی و خارجی ش��ود که خود به تبدیل ش��دن شهر به مقصد
بالقوه گردشگری کمک می کند همچنان که نتیجه این اتفاق در دیگر شهرها مانند
اصفهان و شیراز قابل رویت است و همانطور که اشاره شد افزایش سرمایه گذاری از
ی است.
نتایج اقتصادی برند سازی موفق شهر 
*کارشناس ارشد توسعه و برنامه ریزی
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دو هفته نامه فرهنگی اجتماعی مازندران

سال دوم شمـاره بیست و دوم شـــــنبه  5اسفـــند 1396

رئیس سازمان نظام مهندسی استان مازندران؛

نائب رئیس شورای اسالمی شهرساری مطرح کرد:

امضاء فروشی در
نظام مهندسی

سرویس مدیریت شهری موثق/

علیاکبر ذلیکانی نائب رئیس ش��ورای اس�لامی شهرساری پیرامون
موضوعاتی چون بودجهی ش��هرداری ،پروژهها و مشکالت سازمان نظام
مهندسی با موثق به گفت و گو نشست.
وی ب��ا بی��ان اینکه نظام مهندس��ی ظاهرا گرفت��ار چرخهی معیوب
اقتصادی همچون امضاء فروشی و  ...شدهاست ،گفت :در بین مدیران این
س��ازمان ،مسائل مالی به اولویت اول آنان تبدیل شدهاست؛ بگونهای که
دغدغهها حول محور افزایش درآمد سازمان و نیز امضاء کردن پروژههای
بزرگ است اما دغدغهای تحت عنوان بهبود کیفیت یک ساختمان از نظر
فنی وجود ندارد.
وی افزود:اکثریت مهندسین عضو سازمان نظام مهندسی نیز از شرایط
حاکم بر آن ناراضیاند و دلیل این امر آن است که عدالتی در کار وجود
ندارد .به نظر میرس��د که منافع عموم و جمع درنظر گرفته نمیشود و
تنها استفادههای شخصی از این نظام در حال رشد است.
نائب رئیس ش��ورای شهر س��اری دربارهی اوضاع ش��هرداری ساری
اظهار کرد:
برخالف گفتههایی مبنی برآنکه هزینههای جاری ش��هرداری ساری
زیاد اس��ت ،بای��د  40درصد بودجهها جاری و  60درصد عمرانی باش��د
اما بهتر از اس��تانداری نیز س��وال ش��ود ت��ا ببینید که ای��ن درصدها به
چهگونهایست.
نس��بت بودجهه��ا در ش��هرداری س��اری 70 ،درص��د عمرانی و 30
درصد جاری اس��ت؛ دلیل تغییر نس��بتها،
افزایش س��رانهی بودجه ب��وده و صرفاً
ازمنابع درآمدی پایدار نیس��ت اما
با کوش��شهای مسئولین به ویژه
شهردار ساری بدست آمدهاست
و جالب اس��ت بدانیم که ساری
جزو سه شهر اول کشور پس از

مشهد و تهران از لحاظ بودجهی شهرداری میباشد.
این عضو ش��ورا ادامه داد :این س��رانهی بودجه باعث ش��د که نسبت
بودجهی عمرانی علیرقم رش��د نامحس��وس هزینههای جاری ،شرایط
مطلوب خود را حفظ کند تا در آبادانی ش��هر اس��تفاده شود؛ مدیریت از
این بهتر؟!
درمورد بودجهی امسال نیز افزود :نسبت به شرایط اقتصادی جامعه،
نظر برآن اس��ت که خیلی بدنب��ال زیادتر کردن بوج��ه نرویم؛ بر طبق
گزارشات و درطی 9ماه ابتدایی سال جاری 271 ،میلیارد تومان بودجهی
محقق شدهی شهرداری ساری از 570میلیارد است.
بطور معمول عمدهی درآمد ش��هرداری س��اری در  3ماه پایانی سال
است و در بعضی از مواقع متمم نیز داشتهایم.
زلیکان��ی عنوان داش��ت ک��ه اکثر درآمده��ای ش��هرداری از طریق
درآمدهای حاصل از فروش اموال است و بخش دیگر آن ،منابع حاصل از
جرایم ماده  100و کمیس��یون ماده  5است و درآمد حاصل ازکمیسیون
ماده  100در  9ماه ابتدایی سال 55 ،میلیارد تومان بودهاست.
منتخب ش��ورای پنجم درمورد درآمدهای ناپایدار ش��هرداری ساری
اعالم داش��ت :آن چیزی که در مراحل تدوین بودجه بهنظر میرسد ،آن
اس��ت که درآمدهای شهرداری ناپایدار است اما به جرئتمیتوان گفت
که تالشهای همکاران و آقای عبوری ،تالشهای کوششی ناپایدار است؛
باید توجه داشت که ممکن در س��الهای آینده ،این درآمدهای ناپایدار
دیگر وجود نداشته باشند .شورای اسالمی شهرساری سعی کردهاست تا
در تعریف بودجهی امسال شهرداری عناوین مختلفی را لحاظ کند؛ اتمام
پروژهه��ای بزرگ ،تعریف پروژههای ترافیکی در مناطق پرتعدد ،اولویت
برای پروژههایی باشد که بتواند اشتغالزایی کند.
از جمله مهمترین مطالبات ش��هروندان از نمایندههای مردم ،ایجاد
اشتغال است و با این وجود که از نظر قانونی این مهم ارتباطی به شورا
ندارد اما نمیشود مطالبهی مردم را نادیده گرفت.
تلفیق پروژههای ش��هرداری با این خواس��تهی مردم
میتواند بخش��ی از این مطالبات را پاس��خگو باشد که
در این مورد میتوان به پروژهی بوستان والیت ،پارک
جنگلی ش��هید زارع ،س��کو تپه ،فاز دوم پارک ملل و
 ...اش��اره نمود .همچنین زلیکانی بیان کرد که اجرایی
کردن چنین پروژههایی عالوه بر دارا بودن ابعاد فرهنگی
و اجتماعی ،میتوانند س��کونتگاههای غیر رسمی را نیز با
توسعه همراه سازد.
به گفتهی علیاکبرزلیکانی ،مهدی عبوری ش��هردار
وقت ساری با یکی از دستگاههای دولتی وارد مذاکره
شدهاس��ت تا ی��ک بخش قاب��ل مالحظهای
از مطالب��ات را ب��ه مناب��ع ش��هرداری
اضافه کند.

تخلف درصد کمی از
اعضای نظام مهندسی را
به پای همه ننویسید

علی نوری/

س��یفاهلل علینیا ،رئیس نظام مهندس��ی ساختمان حول
توگویی
موضوعات مختلف و نیز برنامههای این سازمان در گف 
با موثق اظهاراتی داشته که به شرح زیر میباشد.
علی نیا اظهار داش��ت :سازمان نظام مهندسی تخصصی و
فنیترین سازمان غیردولتی است که توانسته جایگاه خودش
را در بی��ن جامع��ه و مردم اثبات کند و ب��ه همین دلیل نگاه
بس��یاری از بخشها به چگونگی فعالیته��ا و برنامهریزی در
سازمان میباشد و از طرفی در پایان هر سال ،برنام ه و بودجهی
مصوب از س��وی هیئت مدیره به مجمع عمومی ارائه میشود؛
ک سالهی
این مصوبنامهها به جهت تعیین چشمانداز ی 
سازمان است.
طبیعتاً خط مشی سازمان از طرف هیئت
مدی��ره تعیین و توس��ط مجم��ع عمومی
تصویب میشود.
وی در ادام��ه برنامههای س��ازمان را
اینچنین برشمرد:
 -1ت�لاش در جه��ت واقعیس��ازی
خدم��ات مهندس��ی و رف��ع دغدغهی
جامعه در این خصوص
 -2تالش در جهت اعتمادسازی بیشتر
و اینک��ه جامع��ه ب��ه این اعتقاد برس��د که
ساختمان مهندسیس��از تفاوت بسیاری با سایر
ساختمانها دارد
 -3ایجاد فضایی برای مردم و سازندگان تا سود خود را در
رعایت هرچه بیشتر مقررات ملی ضوابط شهرسازی ببینند
 -4برنامهریزی در رابطه با خروج از دونقشهای با هماهنگی
استانداری ،ادارهکل راه و شهرسازی و شهرداریها
 -5تقویت بخش کنترل و نظارت س��ازمان در جهت رعات
اصول و قواعد فنی
 -6آم��وزش حرفهای و کارگاهی ب��ه اعضا در کنار آموزش
ارتقای پایه
 -7بسترس��ازی در جه��ت صادرات خدمات مهندس��ی به
خارج از کشور
 -8تعامل مناس��ب با مرجعهای ذیربط و شهرداریها به
جهت تحکیم وحدت رویه و خدمترسانی بیشتر به مردم
 -9فراه��م نم��ودن زمینهی ارائهی خدمات مهندس��ی به
بخشهای گردشگری و سرمایهگذاری با شرایط مناسبتر
رئیس س��ازمان نظام مهندسی اس��تان درمورد نقش نظام
مهندس��ی اس��تان و فعالیت آن در راس��تای استحکام سازی
ساختمانها ،افزود:
مق��ررات و آئیننامهه��ای مرب��وط به احداث س��اختمان

بهگونهایست که اگر هم ساختمانها از مسیر سازمان خروجی
داشته باشند ،از ابتدا با مدیریت سازمان و با نظارت مهندسان
ناظر و بهکارگیری جریان ذیصالح ساخته شوند.
وی ادامه داد :ما تضمین میکنیم که کمترین خس��ارت را
در همهی حوادث همچون زلزله داشته باشیم؛ مقایسهی زلزله
رودبار و کرمانشاه ،این موضوع را ثابت کرده است.
تفاوت یک ساختمان که همهی مقررات در آن لحاظ شده
باشد با ساختمانهایی که اصول مهندسی در آن رعایت نشده،
حداکثر  15درصد میباش��د و باید در راس��تای نهادینه شدن
استفاده از مهندس��ان ناظر و مصالح استاندارد در
ساختمانسازیها تالش نمود.
وی افزود :س��ازمان نظام مهندس��ی
یک س��ازمان خدماترس��ان است و
حداکثر تعرفهی دریافتی ،سه درصد
اجرای س��اختمان میباش��د اما با
این وجود س��ازمان نظاممهندسی،
در هر حوزهای ک��ه منافع مردم و
جامعه در آن دخیل باشد حاضر به
همکاری است.
هم��کاری ی��اد ش��ده مس��تلزم
ارائ��ه اختیارات��ی از س��وی وزارت راه و
شهرس��ازی میباشد که در آن صورت ،این
زمینه در سازمان و نیز اعضا وجود دارد .
درمورد موضوع طرح ملی بازآفرینی ش��هری و ساماندهی
بافتهای فرس��وده نیز بیان شد :طرح بس��یار خوبی از سوی
دولت است و سازمان نظام مهندسی آمادهی هرگونه همکاری
با در این زمین ه با شهرداریها میباشد.
توگو ،علینی��ا به گفتهی نائب
در بخ��ش انتهایی این گف 
رئیس ش��ورای اسالمی شهرساری مبنی بر امضا فروشی و نیز
نارضایتی اعضای س��ازمان نظام مهندس��ی اینچنین واکنش
نشان داد :من بدنبال پاسخگویی به اظهارات یک عضو محترم
ش��ورا نیستم و به عنوان کس��ی که سالها در شورای اسالمی
ش��هر بابل عضو و دارای مسئولیت بودم ،باید عرض کنم که از
شهرداریها گرفته تا سازمان بزرگی همچون نظام مهندسی،
ضعف وجود دارد و نمیشود آنرا انکار کرد اما با قاطعیت عرض
میکنم با توجه به شناختی که بیشتر از بیستسال در ادارات
دارم چه درحوزهی پرسنلی و هم خدمات مهندسی که توسط
اعضای محترم ارائه میش��ود ،س��ازمان نظام مهندسی را یک
سازمان چابک ،منظم و سالم میدانم و سازمانی که سی و پنج
هزار عضو متخصص دارد و درصد کمی تخلف میکنند ،نباید
ن را به پای کل اعضا نوشت.
آ

گفت و گـو ویــژه موثــق

توگو با موثق؛
کوروش یوسفی؛ رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر ساری در گف 

همهی فعالیتهای مدیریت شهری
نیاز به پیوست فرهنگی دارند

مجید ساجدی فر/

 ë ëفرهنگ ذیل سیاست و اقتصاد نیست

 ë ëطرح ها باید پاسخگوی نگاه فرهنگی باشند

عضو ش��ورای ش��هر ساری ،با اش��اره به بودجه فرهنگی سال
گذش��ته بیان کرد :ش��ورای چهارم بودجه فرهنگی ،ورزش��ی و

 ë ëج�ای خال�ی فرهنگس�راها ب�ه ش�دت
احساس می شود

رئیس کمیس��یون فرهنگی شورای اسالمی شهر ساری ،مهیا
نبودن زیر س��اختهای فرهنگی را بزرگترین معضل فرهنگی بر
شمرد و گفت :جای خالی فرهنگسراها به شدت احساس میشود.
تعداد فرهنگس��راهای مرکز استان معدود و انگشت شمار است و
پاس��خگوی نیاز شهر نیست .همچنین تعداد باشگاههای ورزشی

 ë ëسرای تداوم به ثمر خواهد نشست

عضو ش��ورای شهر س��اری ،با بیان اینکه سرای تداوم حاصل
یک تجربهی میدانی در سال  93بوده است ،افزود :بنده و دوستان
من در دورهی چهارم شورا ،در سفری به تهران از یکی از سراهای
محلهی این شهر بازدید کردیم و خروجی آن را دیدیم .در نهایت
با توجه به نیازسنجیها و کسب تجربه به این نتیجه رسیدیم که

 ë ëسرای تداوم مرکز آموزش مردم است

وی با اش��اره به سازوکار فعالیت سراهای تداوم گفت 8 :مرکز
در دو ش��یفت کار میکنند که از نظر من میتوانست بیشتر هم
باشد .در حقیقت سرای تداوم ،مرکز آموزش مردم است .ما قول
میدهیم س��رای تداوم با قدرت تمام ب��ه کارش ادامه دهد .چرا
که از نظر قانونی هم در استمرار کار آن مشکلی دیده نمیشود.
با احداث پارک ملل حدود 60شغل ایجاد کردیم
یوسفی با اشاره به تدوین برنامهی ششم توسط دولت و اعالم
 3بحران ملی آب ،انرژی و مس��ائل زیس��ت محیطی ،بیان کرد:
بحران چهارمی نیز وجود دارد که آن بحث اش��تغال است .و اگر
از نگاه عاقالن��ه و برنامهمحور به آن نگاه کنیم باالخره ما باید
متناسب با چابکی و نیروی انسانی مورد نیاز شهرداری
به اندازهی توان خود در کاهش این بحران س��هیم

 ëعکس :محمد منطقی

عضو ش��ورای شهر ساری ،با بیان اینکه فرهنگ ذیل سیاست
و اقتصاد نیس��ت ،بلکه برعکس سیاس��ت و اقتصاد ذیل فرهنگ
ی که حوزهی فرهنگی ،مختص فعالیتهای
هس��تند ،گفت :زمان 
فرهنگ��ی دیده ش��ود ،نهایتا ی��ک اعتباری ب��رای آن تخصیص
مییابد ،اما اگر فرهنگ ،جامعتر از تعریف فعلی دیده شود ،مسلما
اثرات بهتری خواهد داش��ت .بنابراین نیاز است همهی پروژه ها
و فعالیتها دارای پیوس��ت فرهنگی باشند .مثال وقتی پلی (که
سازهی عمرانی است)ساخته میشود ،اگر دارای پیوست فرهنگی
باش��د به این معنی است که باید تناسب ملی و اسالمی را نیز در
این پروژه به کار گرفت تا معنای فرهنگ در اینجا مشخص گردد.
وی افزود :ممکن اس��ت برای ابع��اد فرهنگی طرح ها و پروژه
ها ،اعتباری تخصیص داده نشده باشد ،حتی شاید اعتبار معنایی
نداش��ته باشد که در این صورت بنیان فرهنگ در مدل سازیها،
در ساخت و سازها و سبقهی فرهنگی ،ایفای نقش خواهد کرد.
یوس��فی با بیان اینکه موضوع مورد بحث ،فقط مس��ائل مالی
و بودجهای نیس��ت ،تصریح کرد :زمانی که با این دید به مسائل
فرهنگی نگریس��ته ش��ود به ای��ن نتیجه میرس��یم که همهی
فعالیتهای مدیریت شهری (زیباسازی شهری ،مبلمان شهری،
ساخت و س��ازهای شهری ،پلها ،زیر گذرها و رو گذرها) نیاز به
پیوست فرهنگی دارند.

اجتماع��ی س��ال  96را عدد  23میلیارد توم��ان مصوب کرد که
نسبت به سالهای قبل رقم خوبی است و نشان میدهد مدیران
میانی و مدیران ارش��د حوزهی مدیریت ش��هری ،باالخره به این
نتیجه رسیدند که فرهنگ در صدر همهی فعالیتها قرار دارد.
وی ب��ا بیان اینکه چنین نگاه��ی ،دغدغهی اصحاب فرهنگ
مرکز مازندران است ،گفت :این مسیر توسط شهرداری ایجاد شده
تا ابع��اد فرهنگی طرحها و پروژهها منظور ش��ود .مثال از ابتدای
ریخته شدن طرح پارک ملل دو طراح باید بدانند که نگاه فرهنگی
این طرح نیز باید لحاظ شود.
یوس��فی افزود :در نظر گرفتن و نهادین��ه کردن این نگاه کار
س��ختی بود که در طول س��الیان اخیر به مرور انجام شد و امروز
ش��اهد آن هس��تیم که حتی در گزارشهای ش��هرداری عموما
مسائل و پیوست فرهنگی طرحها نیز مورد تاکید قرار می گیرد.
این پیشرفته بزرگی است چرا که این واژه پیوست فرهنگی برای
بس��یاری ناش��ناخته بود اما حاال از الویتهای س��اخت و ساز به
حساب میآید .حتی دیده میشود که برای ساخت یک پارک نیز
مسائل فرهنگی دیده میشود.

و س��رای موسیقی که از زیر ساختهای فرهنگی شهر محسوب
میشوند ،محدود است و سزاوار بود در بودجه امسال دیده میشد
که چنین نش��د .وی با بیان اینکه نخس��تین الویت ما در تعیین
بودجهی س��ال  97پس از نشس��تهای جداگانه با معاونتهای
فرهنگی و عمرانی تامین زیرس��اختهای فرهنگی است ،افزود:
بنده به عنوان رئیس کمیس��یون فرهنگی ش��ورای شهر ساری
روی این موضوع بس��یار فکر کردم و مشورت گرفتم در نهایت به
مساله «شفاف سازی بودجهی سال  » 97رسیدم و اگر در فرصت
باقیمانده بتوانیم این روش را از مراحل قانونی در بودجهی س��ال
آینده پیگیری و عملی کنیم خبر آن را در اختیار مردم و رسانهها
قرار خواهیم داد .یوسفی با اظهار اینکه کمیسیون فرهنگی روی
فعالیت س��ه بخش در حال نظارت اس��ت ،گف��ت :میزان بودجه
بخش فرهنگی امسال  8میلیارد تومان ،بخش ورزشی حدود 6.5
میلیارد تومان و بخش دیگر  2میلیارد تومان بوده و شاخصهای
رویکردی هزینهها نیز مشخص هس��ت .در صورت امکان ،اقدام
به شفاف سازی هزینهها خواهیم کرد و رسانهها میتوانند با زیر
ل های حمایتی یا
ذرهبین قرار دادن هزینههای انجام ش��ده تحلی 
انتقادی درست از آن ارائه کنند.

سرای تداوم در ساری به ثمر خواهد نشست.
رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسالمی شهر ساری ،تصریح
کرد :امروز شاهد آن هس��تیم که بهترین مکان برای بسیاری از
فعالیتهای حوزهی فرهنگی-اجتماعی کالس آموزش خانواده،
تربی��ت فرزند و بحث زناش��ویی س��رای تداوم اس��ت .روزی در
بازدیدی س��ر زده به سرای تدارم به عینه دیدم که حدود یکصد
م��ادر در حیاط نشس��تهاند .پس از صحبت با ع��دهای از مادران
متوجه شدم که بچههای آنها در کالس آموزش نقاشی هستند.
این کالسها بهانهای اس��ت تا به مادران ،سرفصلهای آموزشی
مورد نیاز مانند ترافیک شهری یا تفکیک زباله و  ...ارائه شود.

باشیم .بیشترین مطالبات مردمی در مالقات های عمومی اشتغال
است و نیاز است همهی دستگاهها به اندازهی توان خود ،دست به
دست هم دهند.وی ضمن تاکید بر مدیریت درست منابع انسانی
افزود :اگر بخواهیم مدیریتی درست بر نیروی انسانی که سرمایه
محسوب می شوند داشته باشیم ،باید حوزهی شهرداری را خوب
مدیری��ت کنیم ،از انرژی جوانی و اس��تعداد تحصیل کردههایی
که میتوانند به عنوان کارشناس فعالیت کنند ،استفاده کنیم و
میدانگاهی برای آنها درس��ت کنیم تا این ظرفیتها جوشش
و خروش خود را نش��ان دهند .عضو ش��ورای شهر ساری ،تاکید
کرد :س��ازمانی موفق است که چابک باش��د ،خودسپاری داشته
باش��د ،نقش نظارتی آن از نقش اجراییاش بیش��تر باش��د .این
ماهیت یک سیستم درست است .یوسفی در پایان تصریح کرد:
با احداث پارک ملل توانس��تیم به طور مس��تقیم و غیرمستقیم
حدود  60شغل ایجاد کنیم .پارک ملل دو هم
با پیوست اشتغال ،الویت اول مدیریت
شهری است .این پیوست به این معنا
نیست که ما کارمند جذب کنیم .به
این معنی اس��ت ک��ه در پارک مثال
پنج رس��توران و  100دکه احداث
می شود .ابزار ورزشی و تفریحی به
جوانان شهر واگذار میشود.

 ëصاحب امتیاز و مدیر مسئول :رحمت عزیزی
 ëسردبیر :مجید ساجدی فر
 ëامور هنری و صفحه آرایی :هادی کاظمی
 ëمشاور هنری :شاهین هوشمند
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اقتص�اد

کسب و کـار
آرمان شکریان

اس�تارت آپ ،واژه ای که در چند سال اخیر
زی�اد به گوش�مان خورده و ش�اید اس�م افراد
موفق و ثروتمندی را کنار این واژه دیده باشیم.
حتی در کشورمان ش�اهد برگزاری گردهمایی
هایی تحت عنوان استارت آپ ویکند هستیم.
ح�ال به بررس�ی معان�ی و مفاهیم اس�تارتاپ
می پردازیم.
مرور چند تعریف استارتاپ

تعریف اس��تارت آپ به عنوان یک واژه انگلیس��ی در
دیکشنری وبستر«یک کسب و کار جدید است»
مرکز کسب و کارهای کوچک آمریکا (،)USSBA
اس��تارتاپ را «کس��ب و کاری م��ی دان��د ک��ه عموم��اً
حول محور تکنولوژی ش��کل گرفته و پتانس��یل رش��د
باالیی دارد».
اس��تیو بلن��ک آن را س��ازمانی م��ی داند ک��ه «در
جستجوی یک مدل کسب و کار که قابل تکرار و مقیاس
پذیر باشد شکل گرفته است».
بس��یاری نیز اس��تارت آپ را«فرهن��گ نوینی برای
اندیشههای نو و خالفیت برفراز ایدههای موجود میدانند
که هدف از آن برطرف کردن مش��کالت موجود در نقاط
کلیدی اس��ت که به عنوان پاش��نهی آشیل راهحلهای
موجود شناخته می شوند».
آدورا چئونگ ،موسس و مدیرعامل کمپانی هومجوی
( )Homejoyکه یکی از استارتآپهای مطرح ایاالت
متحده در س��ال  ۲۰۱۳بوده ،در تعریف استارت آپ این
مفه��وم را با عنوان پنجره ی ذه��ن رو به آینده خوانده
است .وی در این خصوص چنین اظهار نظر کرده است:
«تاس��یس یا پیوستن به یک اس��تارتاپ به معنای یک
تصمیم جدی برای جدا ش��دن از شرایط ایدهآل و پایدار
به منظور دس��تیابی به رشد برقآسا و تالش برای ایجاد
موجی از تغییرات در مدت زمان کوتاه است».

عمر تقریبی استارتاپها

از آنج��ا که اس��تارت آپ ها باید درآم��د کمتر از 20
میلیون دالر و تعداد کارمندانی کمتر از  80نفر داش��ته
باش��ند از این رو می توان گفت عمر استارتاپها تقریبا

سه سال اس��ت چرا که بعد از آن یا استارتاپ مورد نظر
ورشکست ش��ده یا با یک شرکت قدرتمند تلفیق شده
یا به یک ش��رکت دارای ش��عب زیاد با سرمایه ای زیاد
تبدیل شده است و دیگر نمی توان اسم آن را استارتاپ
گذاشت ،چرا که بیشتر از  80کارمند و درآمد باالی 20
میلیون دالر دارند.
بعد از خواندن این متن یقینا اهمیت فضای مجازی را
متوجه خواهید شد و در کسب و کارهای خود اینترنت و
فضای مجازی را یکی از ارکان اصلی خود قرار می دهید
شاید در گذشته بدون توجه از کنار دیجیتال مارکتینگ
عبور م��ی کردید اما زمانی ک��ه از اقتصاد چند میلیارد
دالری دیجیت��ال مارکتینگ مطلع ش��وید ش��یوه های
جدیدی را برای خود انتخاب می کنید.

ش��رح میدهند« :در سال  1384و از فارغالتحصیلی ما
چند سالی میگذش��ت و کمابیش عکاسی دیجیتال را
پیگیری میکردیم .دقیقاً زمانی بود که عکاسی آنالوگ به
دیجیتال در حال تغییر بود ولی اطالعات فنی زیادی در
این حوزه وجود نداشت .در نتیجه در اینترنت جستوجو
درباره دوربینها و عکاس��ی دیجیتال را شروع کردیم .با
یک سایت تخصصی خارجی در حوزه عکاسی دیجیتال
آشنا شدیم ،نقد و بررسیها و مقایسههایش را خواندیم و
در نهایت بهترین دوربین موردنظرمان را انتخاب کردیم
و از بازار جمهوری تهران خریدیم» .برادران محمدی این
گونه ادامه میدهند« :بعد از چند روز اس��تفاده احساس
کردیم این دوربین اشکال دارد .نمیدانستیم اشکال کار

استارتاپهای موفق ایرانی

در ایران اس��تارتاپهای موفقی مث��ل دییجی کاال،
آپارات ،کافه بازار ،تخفیفان ،ش��یپور ،دیوار و ...داریم که
همگی اینترنتی هستند و از همین منظر میتوان اهمیت
فضای مجازی را در کسب و کارها را دریافت.
اکونومیس��ت دیجی کاال ،آپارات و کاف��ه بازار را نیز
براساس «گزارش استارتاپ جهانی» سه شرکت اینترنتی
بزرگ و برتر ایران معرفی کرد.

ماجرای ش�کل گیری و موفقیت
دیجی کاال

برادران محمدی (سعید و
حمید) که مالک ش��رکت
در ایران استارتاپ های
دیجیکاال هس��تند ،به
موفقی مثل دییجی کاال،
شکل عجیبی وارد این
آپارات ،کافه بازار ،تخفیفان،
کسب وکار الکترونیکی
شیپور ،دیوار و ...داریم که
ش��ده اند .هفت��ه نامه
همگی اینترنتی هستند و از
اکونومیس��ت چندی
همین منظر می توان اهمیت
پی��ش ارزش دیج��ی
فضای مجازی را در کسب و
کاال را  150میلیون دالر
کارها را دریافت.
اعالم کرد حمید وس��عید
محمدی ماجرای شکلگیری
ای��ده اولیه دیج��یکاال را این گونه

کجاست اما تصاویر ثبتشده با نمونههایی که در اینترنت
از آن دوربی��ن دیده بودیم تفاوت داش��ت .بعد از مدتی
فهمیدی��م لنز همراه دوربین با نمونهای که باید روی آن
باش��د متفاوت است .لنز روی دوربین دستدوم و تعمیر
شده بود .یک اتفاق خوشایند با اطالعات و تجربهای که
کسب کرده بودیم و یک اتفاق ناخوشایند با تجربه خرید
به شکل سنتی که خیلی قابل اعتماد هم نبود .این تجربه
جرقه یک ایده تجاری برای ما شد» .به این ترتیب جرقه
اولیه ش��رکت دیجی کاال این گونه زده می شود« :سال
 1385ش��روع کردی��م به مطالعه در این ح��وزه و مدل
تجاری دیجیکاال حول نقد و بررس��ی و فروش اینترنتی
کاالی دیجیتال ش��کل گرفت .با ای��ن ایده دیجیکاال با
گروه محصولی موبایل و دوربین عکاس��ی شروع به کار
کرد .با یک تیم کوچک و سختکوش که در مجموع هفت
نف��ر بود ،کار را در آپارتم��ان اداری برادر بزرگترمان در
خیابان سعدی شروع کردیم و یک سال در آنجا فعالیت
کردیم .به تدریج و با س��رویسهای متفاوتی که هر روز
ارائه میش��د ،از دیجیکاال استقبال شد و بازدید سایت
باال رفت .هر چند ماه یک بار ،گروههای جدید محصول
را به س��بد کاالهای عرضهشده اضافه میکردیم تا اینکه
توانستیم تمام کاالهای دیجیتال را پوشش دهیم و تیم
را در حوزه تولید محتوا و بازاریابی تقویت کنیم .س��پس
با افزایش بازدید و تعداد س��فارشهای روزانه به مسائل
زیرساختی تجارت الکترونیک مثل پلتفورم نرمافزاری
پرداختیم» .در حال حاضر س��ایت ش��رکت دیجی کاال
روزانه  450هزار نفر بازدید کننده دارد و به گفته برخی
منابع ،روزانه یک میلیارد و  200میلیون تومان سفارش
کاال به این سایت داده میشود.

چند قدم تا میلیاردر شدن

حال که داستان دیجی کاال را خواندید آیا همچنان
به کسب و کار با شیوه سنتی فکر می کنید؟!
برای شروع یک استارتاپ و برند سازی باید تغییرات
را پذیرف��ت و با تکنولوژی هماهنگ ب��ود که نه تنها به
کسب و کار شما رونق میبخشد بلکه باعث تثبیت و نام
آشنا شدن برند شما میشود.
تا میلیاردر شدن چند قدم فاصله دارید...

توگو با موثـق مطرح کرد؛
محمدپور عمران در گف 

موظف شدن بانکها به پرداخت  تسهیالت طی دو ماه
سیاست زدگی در اقتصاد مازندران

محمد ذبیحی/

حوزه صنعت یکی از مهم ترین ارکان توسعه
در اس�تان مازندران به شمار میرود .همچنین
مدیریت این حوزه با توجه به ش�رایط کشور و
استان همواره فراز و نشیبهایی در پی داشته
است .موثق در گفتوگویی با محمد محمدپور
عمران مدیرکل صنعت،معدن و تجارت استان
مازن�دران ابعاد مختلفی از ای�ن حوزه را مورد
بررسی قرار داده است.

ëëعمده مسائل مازندران مشترک با مسائل
کالن کشور است

محمد محمدپور عمران رئیس س��ازمان صنعت،
معدن و تجارت مازندران ،با اش��اره به اشتراک میان

عقد تفاهم نامه
همکاری«گروه
رسانهای موثق» با
خانه کارآفرینان
ایــران

مسائل کالن کش��ور و استان عنوان کرد :هر مسئول
بلندپایهای (رئیس جمهور و وزرا) در سفر به مازندران
و در جلسه ش��ورای عالی به این موضوع اذعان دارند
ک��ه مش��کالت و گلههایی ک��ه از س��وی نمایندگان
و مدی��ران کل مازندران مطرح میش��ود ،مش��ترک
بااستانهای دیگر است .به عنوان مثال استان اصفهان
نیز از شاخصهای آمار بیکاری رنج می برد و استاندار
اصفهانی ما عنوان کرد سزاوار نیست مازندران با چنین
اکوسیستم و منابعی با مشکالتی مشابه با استان های
کویری چون اصفهان مواجه باشد.
وی ،با بیان اینکه معضالت موجود حاصل عملکرد
و تفکرات ما است و از آسمان نازل نمیشوند،افزود:اگر
در حوزه ای دچار مشکل شدیم مطمئن باشید حاصل
و نتیجه رفتارهای روزمره و عادی ما اس��ت .بنابراین
برای بهبود اوضاع ،نیاز است به این نتیجه باید برسیم
که ابتدا خود و تفکرات مدیریتی خود را تغییر دهیم
نه اینکه دیگری را زیر سوال ببریم و تخطئه کنیم.
ی ما سیاستزدگی است
مشکل جامع ه 
محمدپ��ور عمران ،با اظهار اینکه سیاس��تزدگی
یکی از مش��کالت اساس��ی جامعهی مااس��ت ،گفت:
سیاستزدگی باعث شدانرژی ما بجای حل معضالت
و مشکالت ،صرف مسائل سیاسی شود .چرا که ریشه
عمده یارگیریها و مرزبندیها ،سیاس��ت و مس��ال
سیاسی است.
رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت مازندران،
ب��ا بیان اینک��ه کارآمدی فرمول مهمی اس��ت که در
کش��ور ما کمتر به آن توجه میشود ،افزود :پیشرفت
غرب در بکارگیری فرمول کارآمدی و تخصص بدون
توجه به عقیده ،نژاد و ملیت افراد اس��ت .وی ،تصریح
کرد :اگ��ر متر و معیار کارآمدی افراد مورد توجه قرار

از آنجای�ی ک�ه صاحبان کس�ب و کار و کارآفرینان که
نقش عمدهای در ایجاد اش�تغال در اس�تان را داشته و با
موانع و بروکراس�یهای متعدد مواجه میباشند ،ضروری
مینماید که اصحاب رسانه صدای رسای این قشر باشند.
از این حیث تفاهم نامه همکاری میان گروه رسانهای موثق
و نمایندگی خانه کارآفرینان ایران در مازندران منعقد شد.
خان��ه كارآفرين��ان اي��ران ب��ه عن��وان اولي��ن س��ازمان
مردم نه��اد( )NGOكارآفريني در ايران ،یک تش��کل غیردولتی
میباش��د که مجوز فعالیتهای خود را در س��ال  1382از وزارت
کش��ور جمهوری اس�لامی ای��ران دریافت نموده اس��ت .آموزش
کارآفرینی ،توانمند سازی شرکتها برای ورود به بازارهای جهانی،
مش��اوره در زمینه توس��عه کس��ب وکار ،انجام ان��واع فعاليتها و
پروژهه��اي تحقيقاتي در زمينههاي كارآفريني بخش��ی از اهداف

گیرد ،نیاز است پیشرفت های بخش خصوصی مورد
حمایت مسئولین قرار گیرد .در غیر این صورت ،نباید
حمایت های احتمالی و ارتباطات فرااستانی منجر به
تثبیت افراد ضعیف ش��ود .محمدپور عمران ،توجه به
فضای کس��ب و کار (هم در پارمترهای استانی و هم
در پارامترهای ملی) را مهم و اساسی برشمرد و گفت:
موضوع قانونگذاری در بخش تولید یکی از مطالبات
مهم واحدهای تولیدی از مجلس است.
رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت مازندران،
ادام��ه داد :اخیرا الح��اق دو ماده درخص��وص قانون
تس��هیل و رفع موانع تولید کش��ور اضافه و پیشنهاد
ش��د که خوشبختانه به تصویب رس��ید .به این شرح
که بانکها موظف اند طی دو ماه تسهیالت واحدهای
معرفی شده را پرداخت کنند.
وی ،با بی��ان اینکه تصمیمگیری نهایی برای عدم
پرداخت احتمالی تس��هیالت با مش��ورت افراد خبره
انج��ام میگی��رد ،گف��ت :از دیگر قواع��د مصوبه ی
اخیر،این اس��ت ک��ه اگر امکان وصول برای ش��خص
مدیون به سیس��تم بانکی وجود داش��ته باشد ،دیگر
سراغ ضامن نروند.
محمدپ��ور عم��ران ،افزود:البته ما بای��د به ۱۰۰
الی ۲۰۰ماده قانونی دیگر هم فکر کنیم که اگر آن ها
نیز درست شکل گیرند میتوانند فضای کسب و کار
را به شدت تحت تاثیر قرار دهند.

ëëصنعت به نسبت کشاورزی فضای اشتغال
بیشتری دارد

رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت مازندران،
با بیان اینکه حرکت مازندران به سمت تولید ،کند و
تاخیری بوده است ،گفت :عمده ی موضعگیریها در

استان جهت حمایت ،ترویج و ترغیب بخش کشاورزی
است که البته این موضع گیری درستی هست .منتهی
نباید این مسئله فضا را برای سایر شغل های اقتصادی
تن��گ کن��د .وی ادامه داد :در ص��ورت توجه ،فضای
اشتغال صنعت بیشتر از بخش کشاورزی است و اگر
می خواهیم اش��تغال ما صد برابر ش��ود باید در حوزه
صنع��ت و تولید و فراهم کردن زیرس��اخت های آن
گام برداری��م .محمدپور عمران ،با اعالم ناخرس��ندی
از ش��رایط موجود ،بیان کرد :هنوز در تبدیل و تغییر
حداقلی اراضی واجد ش��رایط ایجاد صنعت مش��کل
داریم .البته حل این موضوع در ش��رق استان درحال
پیگیری و اقدام اس��ت .رئیس سازمان صنعت ،معدن
و تج��ارت مازندران ،افزود :در اقصی نقاط اس��تان در
تهیه زیر س��اختهای الزم از جمل��ه آب و برق و گاز
برای واحدهای تولیدی (علیرغم وجود قانون) مشکل
داریم که اگر این مشکالت مرتفع نشود طبیعتا بار آن
بر دوش تولیدکننده س��نگینی خواهد کرد و عواقب
زیانباری برای صنعت استان در پی خواهد داشت.
وی ،موضوع تامین اراضی و مکان های صنعتی را
بسیار مهم دانس��ت و گفت :یکی از مشکالت ما این
است که در استان اراضی با مقیاس بزرگ وجود ندارد.
محمدپور عمران ،با بیان اینکه فسخ قرارداد های
موجود در شهرکهای صنعتی یک برنامه راهبردی و
در دست اقدام است ،افزود:از مشکالت دیگر میتوان
به اظهار نظر افراد غیرمتخصص اشاره کرد .در صورتی
که نمرهدهی باید از س��مت قان��ون و مجریان قانون
انجام گیرد .رئیس س��ازمان صنعت ،معدن و تجارت
مازن��دران ،در پایان تاکید کرد :انتظار داریم پروس��ه
طوالنی کس��ب مجوز کوتاه و کوتاه تر ش��ود تا شاهد
رفع بخشی از مشکالت و نقص ها از این طریق شویم.

خانه کارآفرینان ایران اس��ت .طی ای��ن تفاهم نامه دوجانبه میان
«رحمت عزیزی» مدیرمس��ئول گروه رس��انهای موثق و «عباس
رویان» به عنوان نماینده خانه کارآفرینان ایران در مازندران ،گروه
رس��انهای موثق مس��ئولیت کمیته تبلیغات و رسانه این تشکل را
برعهده گرفته است تا بتواند در راستای اساسنامه خانه کارآفرینان
ایران و حمایت از کارآفرینان و صاحبان کس��ب و کار در مازندران
خدم��ات تبلیغات و رس��انهای خ��ود را ارائ��ه نماید.دکتر محمود
احمدپ��ور داریانی مولف دهها جلد کتاب در حوزه کس��ب و کار و
کارآفرینی ،رئيس مركز كارآفرينی دانشگاه اميركبير ،عضو هيئت
علمی و ش��ورای كارآفرينی دانشگاه تهران مدیرعامل این تشکل
میباشد که عضویت در هیئت مدیره چندین شرکت بزرگ ایران
همچون ایران خودرو ،تایدواتر خاورمیانه بخشی از سوابق اجرایی
وی میباشد.

ب و کار
کارآفرین یا صاحب کس 
مسئله این است!

از کارآفرین�ی به عنوان موتور متحرکه اقتصاد
یک کش�ور یاد میش�ود ،اما آیا هم�ه " صاحبان
کس�ب و کار" ،کار آفری�ن هس�تند؟ یا اینکه
صاحبان کس�ب و کار  .کارآفرینان دو دس�ته
متمایز از فعاالن اقتصادی محس�وب میش�وند؟
محـــمد
حسن زاده اگر پاس�خ این سوال آری اس�ت ،چطور میتوان
کارآفرین را از صاحب یک کسب و کار جدا کرد؟
چطور میتوان به محدود ه مرزی میان کسب و کار و کارآفرینی
دست یافت؟ اینها سواالتی است که نمیتوان به شکل روشن
به آنها پاس�خ مش�خص داد .برداش�ت از کارآفرین�ی در بین
فعاالن حوزه کسب و کار و در بین آکادمیکها متفاوت و گاهی
سلیقهای است.

در این یادداشت در تالش خواهیم بود تا از ابزاری آکادمیک برای جداسازی
کارآفرین و صاحب کسب و کار بهره ببریم.
در بی��ن آکادمیکها مفهومی تحت عنوان "گرای��ش کارآفرینانه" برای این
منظور تعریف شدهاست.
گرای��ش کارآفرینان��ه از  5عامل ش��کل گرفته اس��ت ک��ه در ادامه به آن
میپردازیم.

 ë ëتمایل به ریسک پذیری
آیا میزان ریسکپذیری صاحب کسب و کار و کارآفرین به یک اندازه است؟
در پاس��خ باید گفت خیر .صاحب کس��ب و کار چه در هزین��ه زمان و چه در
هزینه ثروت بسیار با برنامهتر از کارآفرین رفتار میکند .کارآفرین فرصتها را
ش��کار میکند و خیلی سریع اقدام میکند .کارآفرین پس از حرکت به سوی
اجرایی کردن ایده خود ،به ریس��کهای موجود در مسیر میاندیشد .صاحب
کس��ب و کار ،پس از یافتن یک فرصت به بررسی دقیق میپردازد ،سپس اگر
مجبور باشد به سمت بهرهبرداری از فرصت قدم برمیدارد .اما این اقدا ِم او پس
از بررس��ی دقیق برنامههای کس��ب و کار ،برنامههای بازاریابی ،تحقیقات بازار
و  ...اس��ت .صاحب کس��ب وکار اگر مجبور نباشد ،آنقدر هم تمایل به ریسک
برای س��رمایهگذاری در پروژهی جدید ندارد .اما کارآفرین مدام در حال رصد
فرصت ها است و به گونه کارآفرینانه اقدام و ریسک میکند .البته باید این نکته
را در نظر داشت که قرار نیست یک شخص به منظور کارآفرینی قماری سنگین
کند و به ماجراجویی محض دس��ت بزند .کارآفرین باید بتواند ریسکپذیری و
ماجراجویی را از هم تمیز دهد.
 ë ëتمایل به نوآوری
صاحب کس��ب وکار به محیط پایدار ،مطمئن و باثبات عالقهمند است .اما
کارآفرین می داند در قرن  21ثبات یک مسالهی دور از ذهن است که نمیتوان
آن را تصور کرد .پس کش��ف یا خلق فرصتهای کارآفرینانه را در دس��تور کار
خود قرار میدهد .اما آیا یافتن یک مکان مناسب به طور مثال برای یک نانوایی،
یافتن یک فرصت در زمرهی کارآفرینی است؟ پاسخ احتماال خیر است .چون
فرصت در کارآفرینی تعریف عمیقتری دارد .تمایل به نوآوری میتواند یکی از
شاخصهای فرصتهای کارآفرینانه باشد .کارآفرین همواره در تالش است چه
در مسیر کسب و کار خود و چه در صورت اقدام برای راه اندازی کسب و کاری
جدی��د ،نوآوری را لحاظ کند .نوآوریهایی که میتواند از فرصتهایی از قبیل
تغییرات اجتماعی ،اقتصادی ،تکنولوژیکی ،سیاس��ی و  ...شکل گیرد .صاحب
کسب وکار تا مجبور نباشد حاضر نیست به محصول خود ،خدمتی جدید اضافه
کند .تا مجبور نباشد حاضر نیست در فرآیند تولید محصول خود تغییری اعمال
کند و اگر قرار بر س��رمایهگذاری باش��د حاضر نیست دست به ریسک نوآوری
بزن��د .کارآفرین همواره در تکاپوی نوآوری اس��ت .او میخواهد ،تمایل دارد و
عالقهمند است تا همواره نوآور باشد.
 ë ëتمایل به اولین نفر بودن
کارآفری��ن ای��ن روحیه خود را میپرس��تد که در هر عرصه ،اولین باش��د.
اولین نفری که حاضر ش��ده اس��ت این ریس��ک را بپذیرد که نوآورانه اقدامی
کارآفرینانه کند .اما صاحب کس��ب و کار میبین��د ،کارآفرینی وارد عرصهای
خاص ش��ده است .صبر میکند تا ببیند چه رخ میدهد و سواالت زیادی را از
خودش میپرسد که آیا این کار سودآور است؟ این کار چه بازدهیای دارد؟و...
کارآفرین از اولین نفر بودن نهایت لذت را میبرد .در حالی که صاحب کس��ب
و کار موفقیت را مد نظر قرار میدهد .صاحب کسب وکار از شعبهی جدیدش
لذت میبرد اما کارآفرین از این که نخستین فردی بوده است که توانسته این
فرصت کارآفرینانه را خلق یا کشف کند.
 ë ëتمایل به استقالل
یک کارآفرین تمایل دارد ،مستقل و تا حدودی انفرادی رفتار و عمل کند .از
این که در کسب و کار فرد دیگری نقش ایفا کند ،حس خوبی نخواهد داشت.
دوس��ت دارد در راس هرم قرار بگیرد تا عالوه بر مدیریت ،تیم خود را رهبری
کند .او حاکم اس��ت و سعی می کند تا جایی که ممکن است شرایط را تحت
کنترل خود درآورد تا این که بخواهد مطیع شرایط و عوامل بیرونی باشد.
 ë ëتمایل به رقابت
رقاب��ت و رقاب��ت طلبی در ذات کارآفرین نقش بس��ته اس��ت .کارآفرین از
شکست بیزار است و به هیچ عنوان عالقهمند نیست تا از شرایط و رقبا شکست
بخورد .کارآفرین حتی گاهی ضرر می کند و ش��اید از امید زیادی برای تداوم
برخوردار نباش��د اما همچنان ادام��ه میدهد و میجنگد؛ در حالی که صاحب
کسب وکار پس از تحلیل موقعیت و شرایط در صورت الزم سریعا از جنگیدن
فرار میکند.
پس از بررسی عوامل کارآفرینانه میتوان به شاخصهایی دست پیدا کرد
ت��ا صاحب کس��ب وکار و کارآفری��ن را از هم تمیز داد و آن ه��ا را تا حدودی
دسته بندی کرد .شاید این دسته بندی موافق میل بسیاری نباشد اما حمایت
از کارآفرین��ی که بخش زی��ادی از داراییهای خود را ب��ر اقدامی کارآفرینانه
سرمایهگذاری و ریسک کرده است و تمایل به نوآوری را همواره به خود دیکته
کرده است بر حمایت از صاحب کسب وکاری که بخشی از داراییهای خود را
به عنوان مازاد سرمایهی خود وارد بازار کرده ،مقدم است.
*دانشجوی کارشناسی ارشد کارآفرینی-دانشگاه تهران

