ﻣﺎزﻧﺪران ﻣﺮداب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری
آرﻣﺎن ﺷﻤﺎل -ﺣﺴﯿﻦ اﺣﻤﺪی :ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎزﻧﺪران ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه ﺑﺴﯿﺎری
از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻫﺎ ﺑﻮده اﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ،ﺳﺮاﻧﺠﺎمِ اﻏﻠﺐ ﭘﺮوژه ﻫﺎ
ﻧﺎﻓﺮﺟﺎم اﺳﺖ.
ﺷﺎﯾﺪ ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﯿﺎﻓﺘﮕﯽ ﻣﺎزﻧﺪران ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺒﻮد ﺑﺴﺘﺮﻫﺎی
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺑﻮده ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺳﺒﺰ،ﺑﺎ وﺟﻮد ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻫﺎی
ﻓﺮاواﻧﺶ در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺑﻪ ﻣﺮداب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران ﻣﺒﺪ ّل ﺷﺪه
اﺳﺖ.
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاراﻧﯽ در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ،ﺻﻨﻌﺖ و ﺧﺪﻣﺎت
ﻣﺎزﻧﺪران ﺣﻀﻮر ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ اﻣﺎ ﭘﺮوﺳﻪ ﻫﺎی آزاردﻫﻨﺪه ای ﭼﻮن اﺧﺬ
ﻣﺠﻮز ،ﺑﺮوﮐﺮاﺳﯽ اداری و رواﺑﻂ ﻧﺎدرﺳﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ،ﻋﺮﺻﻪ را ﭼﻨﺎن ﺗﻨﮓ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﻓﺮار را ﺑﻪ ﻗﺮار ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.
ﺻﻨﻌﺖ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻧﺪارد در ﻫﺮ ﺑﺨﺸﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ وارد ﺷﻮﯾﺪ ﺑﺎ
ﺳﺪ ﺑﺰرگ ﻋﺪم ﺣﻤﺎﯾﺖ روﺑﺮو ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ و ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬار ﺧﺎرﺟﯽ
ﺑﺎﺷﯿﺪ ،اﯾﻨﺠﺎ ﮐﺴﯽ ﺗَﺮه ای ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﺧ ُﺮد ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻃﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ اﺗﺎق ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ :اﺗﺎق ﻓﮑﺮ ،اﺗﺎق
ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﯽ ،ﻣﺮﮐﺰ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻫﺎی
زودﺑﺎزده و ﻣﺮﮐﺰﺧﺪﻣﺎت ﺳﺮﻣﺎﯾﻬﮕﺬاری ﺧﺎرﺟﯽ ،ﮔﺮه ای از ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺎز
ﻧﮑﺮد و اﯾﻦ اﺗﺎق ﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺗﻨﻬﺎ در ﺣﺪ اﺳﻢ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ.
ﻧﺒﻮد زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ،روﻧﺪ ﮐﻨﺪ درﯾﺎﻓﺖ اﺳﺘﻌﻼم ﻫﺎ و ﺻﺪور
ﻣﺠﻮزﻫﺎ ،ﭘﺮوﺳﻪ ﻃﻮﻻﻧﯽ واﮔﺬاری زﻣﯿﻦ ،ﻋﺪم ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ ،ﻋﺪم
ﭘﺮداﺧﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ درد ِ
ﺟﺎﻧﮑﺎه اﺳﺖ.

اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻣﻌﻠﻮل اﺳﺖ
ﭘﯿﺸﺘﺮ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬار ﺧﺎرﺟﯽ در ﺑﺤﺚ ﺗﻮﻟﯿﺪ روﻏﻦ ﺧﻮراﮐﯽ،
ﻣﺎزﻧﺪران را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی ﺗﺮﺟﯿﺢ داد و ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ
اش را در ﺷﻬﺮک ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﻮرﻣﺴﺖ ﭘﻞ ﺳﻔﯿﺪ ﺑﻨﺎ ﮐﺮد ،ﻫﻤﮑﻼم ﺷﺪﯾﻢ ،او
ﺑﺴﯿﺎر از ﻧﺎﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﻫﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎی ﻣﺘﻤﺎدی ﮔﻔﺖ و اﻇﻬﺎر
ﭘﺸﯿﻤﺎﻧﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﭼﺮا در ﻣﺎزﻧﺪران دﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ زده اﺳﺖ.
و اﯾﻦ ﺑﺎر ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬار در ﺑﺨﺶ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻫﻤﺼﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ
ﮐﻪ ﮔﻼﯾﻪ از ﻋﺪم ﻫﻤﮑﺎری ﻣﺪﯾﺮان اﺳﺘﺎﻧﯽ دارد و دﯾﮕﺮ اﺷﺘﯿﺎق روزﻫﺎی
اول را در ﺳَﺮ ﻧﺪارد.
اﯾﻦ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺰرگ ﺗﻮﻟﯿﺪی در اﺳﺘﺎن ﻗﺰوﯾﻦ داﯾﺮ ﮐﺮده
و ﺑﯿﺶ از  ۹۲درﺻﺪ ﮐﺎرﮔﺮاﻧﺶ ﻣﻌﻠﻮل ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻗﺼﺪ اﺣﺪاث ﯾﮏ ﭘﺮوژه
ﮔﺮدﺷﮕﺮی ،ﺗﻮرﯾﺴﺘﯽ و زراﻋﺘﯽ در ﻣﺎزﻧﺪران را داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ دﺳﺖ
اﻧﺪازی ﻫﺎی ﻓﺮاوان و ﻋﺪم ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺴﻮﻟﯿﻦ ﻣﺤﻠﯽ در دو ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﻣﻮاﺟﻪ ﮔﺮدﯾﺪ.
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ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ اﺳﮑﻠﻪ ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ ،ﮔﺮدﺷﮕﺮی ،ورزﺷﯽ و زراﻋﺘﯽ در ﻣﺎزﻧﺪران را
دارد ،ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﭘﺲ از ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ،ﺗﻤﺎم ﻋﻮاﯾﺪ اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺗﻨﻬﺎ
ﺑﺮای ﺑﺴﺘﺮﺳﺎزی آﻣﻮزش و ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
اﯾﻦ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ ﻣﻌﻠﻮل ﮐﻪ در اﺑﺘﺪای ﮐﺎر ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﻼﻫﺒﺮداری ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ ،ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﺪ :دو ﺳﺎل و ﻧﯿﻢ درﮔﯿﺮ اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ﮐﻼﻫﺒﺮداری
ﻫﺴﺘﻢ و ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﺎت ﻣﮑﺮر ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ذﯾﺼﻼح ،راه ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺒﺮدم.
ﺑﺎ اﻋﻼم اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ از ﺳﻮی اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﯾﺎد ﺧﺒﺮی ﮐﻪ در دی ﻣﺎه ﺳﺎل
۹۴ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﭘﻠﯿﺲ ﻣﺎزﻧﺪران ﻣﻨﺘﺸﺮ و از دﺳﺘﮕﯿﺮی
ﮐﻼﻫﺒﺮدار  ۱۳۰ﻣﯿﻠﯿﺎردی در ﻧﻮﺷﻬﺮ ﺧﺒﺮ داده ﺑﻮد ،اﻓﺘﺎدم.
در آن ﺧﺒﺮ آﻣﺪه ﺑﻮد»:ﻣﺘﻬﻢ ﺑﺎ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺟﻌﻠﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺷﺮﮐﺖ
ﻫﺎی ﺳﻬﺎﻣﯽ ﺧﺎص وﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺼﺮف اراﺿﯽ ﻣﻠﯽ ،زﻣﯿﻦ ﺧﻮاری و درﯾﺎﺧﻮاری،
ﮐﻼﻫﺒﺮداری ﮐﺮده و اﮐﻨﻮن ﻣﺘﻮاری اﺳﺖ.
در اداﻣﻪ ی اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﻋﻨﻮان ﺷﺪه ﺑﻮد :ﻣﺎﻣﻮران درﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺿﺮﺑﺘﯽ
وﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮاﻧﻪ ﻣﺘﻬﻢ راﺣﯿﻦ ﺗﺮدد درﯾﮑﯽ ازﺟﺎده ﻫﺎی اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﺑﻪ
ﻫﻤﺮاه ﻫﻤﺪﺳﺘﺶ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﺮدﻧﺪ«.

از ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﺒﺮی ﻧﯿﺴﺖ
ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ ﺑﺮﺗﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﮐﻼﻫﺒﺮدار ﺑﺎ ﻣﺴﺎﻋﺪت و
دﺳﺘﺨﻂ ﯾﮑﯽ از ﻣﺪﯾﺮان اﺳﺘﺎﻧﯽ و ﺑﺪون درﯾﺎﻓﺖ اﺳﺘﻌﻼم ،دﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﮐﻼﻫﺒﺮداری زده اﺳﺖ ،ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ :ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﮐﺎری از ﭘﯿﺶ
ﻧﺒﺮدم.
ﻣﻮﺳﻮی اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ :ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺎﻋﻮض
ﭘﺮوﻧﺪه ،روﻧﺪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﮔﺮدﯾﺪ.
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وی از دادﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺪﻋﯽ اﻟﻌﻤﻮم وارد و ﺑﻪ
اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ.

ﻣﺪﯾﺮان ﺗﻨﺪﯾﺲ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ!
ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﻮاﻧﺎ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از  ۵۰۰ﻣﻌﻠﻮل را ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﺎ
ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر اﺳﺖ،
اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ :ﻣﺴﻮﻟﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن ﺑﺴﺘﺮﺳﺎزی ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﻮﺳﻮی ﺑﺎ اﻋﻼم اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن اﻣﻨﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ،ﯾﺎدآور
ﻣﯽ ﺷﻮد :ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﺪﯾﺮان ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻨﺪﯾﺲ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و ﺧﺒﺮی از ﺑﺴﺘﺮﺳﺎزی
ﻧﯿﺴﺖ.
وی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ در ﺳﺎل اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮاﻧﻊ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﮔﺬاری ﺗﺴﻬﯿﻞ و ﺑﺴﺘﺮﻫﺎی ﻻزم ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد ،ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﻣﯽ ﺳﺎزد :ﻣﻘﺎوﻣﺖ
در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻨﺎﻓﻘﯿﻦ داﺧﻠﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ ﺗﺮ از ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﮐﻔﺎر ﺑﯿﻦ
اﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ ﺑﺮﺗﺮ ﮐﺸﻮر ،ﻣﻮاﻧﻊ اﺻﻠﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ راه ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران را ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﻗﺘﺼﺎد و داراﯾﯽ و ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ﻣﯽ

داﻧﺪ و ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ  ۹۲درﺻﺪ ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻣﺎن
ﻣﻌﻠﻮل ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻣﺎﻟﯿﺎت ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ
ﮐﻨﯿﻤﻮ و ﻗﺎﻧﻮن در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺳﮑﻮت ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻣﻮﺳﻮی ﺑﺎ اﻋﻼم اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺗﻮان ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺑﻪ ﻣﺎزﻧﺪران
آﻣﺪه ﺑﻮدم ﺗﺎ ﺷﺎﻫﺪ روﻧﻖ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی در اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﻣﯽ
اﻓﺰاﯾﺪ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻤﺎم زواﯾﺎی اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﺸﺨﺺ و
اﻗﺮارﻧﺎﻣﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﻧﯿﺰ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ اﻣﺎ ﺗﻤﺎم ﺗﻮاﻧﻢ ﺑﺠﺎی اﯾﻨﮑﻪ در
ﭘﺮوژه ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﻮد ﺻﺮف ﭘﺎﺳﮑﺎری ﻫﺎی اداری ﮔﺮدﯾﺪ.
ﭘﺸﺖ ﭘﺮده ﺧﺒﺮﻫﺎﺋﯿﺴﺖ
و ﮐﻼم آﺧﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺻﻮرت دادﯾﻢ ،درﯾﺎﻓﺘﯿﻢ اﯾﻦ
ﭘﺮوﻧﺪه درﮔﯿﺮ دﺳﺖ ﻫﺎی ﭘﺸﺖ ﭘﺮده ﻫﻢ ﺑﻮده و ﮔﻮﯾﺎ ﻣﺘﻬﻢ از ارﺗﺒﺎط
ﺧﺎص ﺧﻮد در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻧﺎﻣﺸﺮوع اش دﺳﺖ
ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻟﺰوم ﭘﺎﮐﺪﺳﺘﯽ در اﺟﺮای ﻗﻮاﻧﯿﻦ اداری و ﭘﺮﻫﯿﺰ از راﺑﻄﻪ ﺑﺎزی،
ﺑﺎرﻫﺎ در ﺳﺨﻨﺎن ﻣﺪﯾﺮان ﺑﻪ آن ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﻣﺎ در ﻋﻤﻞ اﯾﻦ
ﺑﺪاﺧﻼﻗﯽ ﻫﺎ را ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ و
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﭘﯿﭻ و ﺗﺎب ﺑﺮ ﻣﯽ دارد.
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ﺑﻪ اﻣﯿﺪ روزﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﻧﺸﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران ،ﻣﺎزﻧﺪران را
ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺑﺪاﻧﻨﺪ و ﺑﺠﺎی ﻓﺮار ،ﻗﺮار در
دﯾﺎر ﺷﺮﯾﻒ و ﻧﺠﯿﺐ ﻋﻠﻮﯾﺎن را ﺗﺮﺟﯿﺢ دﻫﻨﺪ.

