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یک قطعه زمین به مساحت
حدودا  12500مـتر دارای
سـند ،واقع در کیلـومتر 2
جاده گرگان .آق قاچهارراه
امیرآبادابتدایجادهسرخنکاته
بهفروشمیرسـد.

تولـيد كننده بلوك سـقفي

تيغه دیواري و خرپای فلـزی
چهار شنبه 17خرداد /1396سال هجدهم  /شماره 4 / 1590صفحه  500 /تومان

www. marjankar.ir
درخدمتتوسعهمسکندرشـمالكشور
تلفن کارخانه گرگان 32164525-32164529 :

شوری زمین های شمالی
گلستان مانع افزایش تولید گندم است

دفتـر فروش گرگان 32164457-32164527 :

یادداشت
علل شکست لیست امید گرگان
از منظر بازاریابی سیاسی
احمد قلیش لی

ادامه در صفحه 2
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09112739733
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بایدشایستگانسکاندارباشند
درازگیسو رییس ستاد دكتر روحانی در گلستان :

امداد رایانه
اولین و تخصصيترین
مرکزتعمیراتدرگلستان
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ما برای مچ
شکستنآمدیم!

پشتيباني نرمافزار ،سخت افزار

اواخر سال گذش��ته بعد از آنکه با معرفی مسئول
کمیته مچ اندازی کشور از سوی رییس فدراسیون
بدنس��ازی و پرورش اندام ایران به باتکلیفی این
ورزش پایان داده ش��د فعالیت ه��ای این ورزش
انس��جام یافته تر از قبل دنبال ش��د ت��ا جایی که
اس��تارت جدی و قانونی بانوان مچ انداز ایران نیز
با برگزاری دوره های رس��می آموزشی تحت نظر
فدراس��یون زده ش��د تا درنهایت چ��رخ های این
ورزش ب��ه خوبی بچرخد .به دنب��ال این اتفاقات،
ش��انزدهمین دوره مس��ابقات مچ اندازی قهرمانی
کشور با هدف تشکیل تیم ملی مردان برای حضور
در رقابت های آسیایی  2017قرقیزستان را گلستانی
ها میزبان��ی کردند تا از د ِل این پیکارها برترین ها
روانه ی اردوی تیم ملی شوند .فدراسیون بدنسازی
نیز برای نخستین بار مسئولیت تمام و کمال این تیم
ملی را پذیرفت تا درنهایت اعضای تیم کشورمان
بدون ریالی هزینه از جانب خود ،روز یکشنبه روانه
«بیشکک» قرقیزستان شوند .مچ اندازی ایران که با
 18بازیکن عازم رقابت های قهرمانی  2017آس��یا
شده است  4بازیکن گلس��تانی را در اختیار دارد؛
بازیکنان مدعی و جوانی که از امیدهای اصلی تیم
ملی ایران در قرقیزستان به شمار می آیند تا قهرمانی
قاره در سه سال گذشته را تکرار کنند.

خريد و فروش قطعاتنو و
كاركرده
تعميراتتخصصي
NoteBook
تعميرات فوق تخصصي

مختومقلیشاعری

رئیسکلدادگستریگلستانگفت:دستگاهقضاییاستان
با افرادی که بقایای گیاهی را آتش میزنند برخورد قانونی
خواهد داشت و ضمن تشکیل پرونده برای متخلفان به
یک سال حبس محکوم می شوند .به گزارش مهر به نقل
از دادگستری گلستان ،هادی هاشمیان در جلسه شورای
قضایی استان گلس��تان اظهار کرد :یک سال حبس در
انتظار افرادی است که کاه و کلش محصوات کشاورزی
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را آتش میزنند .رئیسکل دادگستری گلستان افزود :آتش
زدن بقایای گیاهی سبب آلودگی محیطزیست میشود و
بر اساس ماده 688قانون تعزیرات ،آلودگی محیطزیست
جرم اس��ت و تا یک س��ال حب��س ب��رای آن در نظر
گرفتهشده است .هاشمیان بابیان اینکه سالهای گذشته
در رابطه با برخورد قانونی با افرادی که بقایای گیاهی را
آتش میزنند اطاعرسانی انجامشده است ،اظهار کرد:
به همین دلیل در س��ال جاری برای افرادی که اقدام به
آتش زدن بقایای گیاهی میکنند پرونده قضایی تشکیل
میشود .رئیسکل دادگستری گلستان افزود :در نامهای به
استاندار ،فرمانداران ،دهیاران و دادستانهای سراسر استان
از آنان خواهیم خواست ضمن آگاهی دادن به کشاورزان
در رابطه ب��ا زیان آتش زدن بقایای گیاهی ،متخلفین را
به مراجع قضایی معرفی کنند .هاش��میان بابیان اینکه
منابع طبیعی تنها شامل حال جنگلها و مراتع نمیشود،
افزود :به گفته کارشناسان آتش زدن کاه و کلش در مزارع
عاوه بر آسیب به بافت خاک و موجودات زندهی مفید
آن ،سبب از بین رفتن بسیاری از نهالها و درختهای
حاشیهی جادهها و مزارع کشاورزی استان میشود.

بایدشایستگانسکاندارباشند

باید شایستگان س��کاندار باشند
ت��ا بتوانی��م از عه��ده مطالب��ات
ش��هروندان بر آییم .رییس ستاد
دکتر روحانی در گلس��تان با بیان
این مطلب ادامه داد:معتقدیم یکی
از بهترین راههای توس��عه کشور
بهره برداری از نیروهای انس��انی
شایسته اس��ت تا در مدیریتها ی
ملی و کان از آنها اس��تفاده ش��ود زیرا بنیان توسعه
پایدار بر نیروی انسانی توانمند است .سید ابراهیم دراز
گیس��و در جلسه معاونین و روسای ستاد انتخاباتی دکتر
روحانی در گلس��تان ادامه داد:اقوام در گلستان خصوصا
ترکمن ها حمایت قاطعی از دکتر روحانی داشته اند که
باید مورد توجه جدی قرار گیرد زیرا حمایت اقوام یک
س��رمایه اجتماعی بزرگ برای نظام و دولت اس��ت .وی

تعميرات انواع درايو

برای تمام زمان ها
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یک سال حبس
برای آتش زدن بقایای
گیاهی در گلستان

MotherBord

:

آنچ��ه در این س��طور می
آید از منظر دانش تبلیعات
سیاسی و بازاریابی سیاسی
است .نه فرد خاصی بعنوان
متهم مد نظر است و نه در
جایگاه قض��اوت آمده ام.
صرف��ا بنا دارم به عنوان یک دانش آموخته ی
تبلیغات و بازاریابی نگاهی به شکست سنگین
لیست امید گرگان ,در انتخابات شورای شهر
پنجم داشته باشم.
 -1ب��رای بازاریاب��ی و ارائ��ه و یک خدمت
(همانند فروش کاا) نخستین اصل توجه به
نیاز و ذائقه مصرف کننده است .اگر خدمتی
ف��ارغ از نیاز عرضه ش��ود قطع��ا در جذب
مخاطب یا فروش به مشکل اساسی برخواهد
خ��ورد .برای ملموس تر ش��دن بحث مثالی
ازبازار کاا بیاورم .یک تولیدکننده پوشاک برای
س��نین مختلف و برای زن و مرد و در فصل
های مختلف تولیداتی از نظر رنگ نوع دوخت
و ب��رش و  ...طراحی تولید و به بازار عرضه
می کند .یعنی با توجه به نیازِ ضروری پوشش
یا نوش��دگی پوشش ,محصول را به گونه ای
طراح��ی می کند که با ذائقه,س��لیقه و درآمد
خانوار جامعه هدف تطبیق داش��ته باشد و از
همه مهمتر با داشتن همه ی اینها; توان رقابت
با رقبا را داشته باشد.
در این بازار تولیدکننده لباس نمی گوید مثا
چون پس��رم ازفان رنگ خوش��ش می آید
رنگهای تولی��دم را آن رنگی می کنم .یا نمی
گوید چون من در زمس��تان طبع درونیم گرم
است پس همه لباس تولیدیم بجای زمستانه
بودن تابستانه باشد .یا نمی گوید باید همه را
سایز خودم یا پسر و دخترم طراحی کنم.
او به جای این خطاها بر اس��اس فرمول بازار
تولید می کند.
-2در بحث ما و روش��نتر در تعیین کاندیدا
برای یک انتخاب��ات هدف گذاری پیروزی
اس��ت .برای رس��یدن ب��ه این ه��دف باید
نیاز,خواسته و ذائقه جامعه را سنجید .باید به
این پرسش مهم.پاسخ بدهیم که رای دهنده
در انتخابات اخیر ( و نه انتخابات پیشین) بر
چه مبنایی منتخب خود را بر می گزیند.؟
غیر از برخی جنب��ه های عمومی که تقریبا
همه آن را به رسمیت می شناسند (,همانند
همان ضرورت پوش��ش در مث��ال) ذائقه و
نوع نگاه سیاس��ی -اجتماعی رای دهنده به
موضوعات ,رفتار او را تعیین می کند.
به واق��ع در تحلی��ل رفت��ار رای دهندگان
عاوه بر ش��اخص های حزبی و سیاس��ی,
شاخص های زندگی اجتماعی ,طبقه شغلی
و اجتماع��ی و  ...تعیین کننده و تاثیر گذار
بر رفتار اویند.
پس باید کاندیدا /کاندیداهایی معرفی کنیم
که مهمترین ش��اخصه اش بعد از همسویی
حزبی ,پایگاه اجتماعی بالقوه و بالفعل وی
و به زبان بازار توانایی رقابت باشد.
 -3نم��ی دانم آیا ش��ورای اص��اح طلبان
گرگان قب��ل از ورود به عرص��ه ی رقابت
یک اقدام پژوهشی بی طرفانه از ذائقه رفتار
رای دهندگان گرگانی ,نوع مشارکت ,تفکر
سیاس��ی و اجتماعی ,اولویتها و  ...داشته یا
نه ,اما آنچه قبل از برگزاری انتخابات کاما
روشن بود و پس از انتخابات نیز تایید شد,
ِ
ارتب��اط واقعی
حاک��ی از عدم ش��ناخت و
تصمیم گیرندگان ش��ورای اصاح طلبان با
جامعه ی هدف بود .به زبان ساده بین ذائقه
رای دهنده با س��ایق این جمع فرس��نگها
فاصله ب��ود .و این خا از اصرار به بس��ط
نظرات ش��خصی در یک فرآیند تصمیمی ِ
تیمی و علمی ناشی شد.
 -5در شرایطی که لیست اصاح طلبان در
شهرهای بزرگ توانسته بود نقش اول را ایفا
کند ,این عدم شناخت در کنار عواملی بسیار
مهم نظیر عدم توجه به اصول اولیه بازاریابی
سیاسی و به تبع آن ورود سلیقه و نسبتها و
علقه های غیر فنی جای اصول ,س��بب شد
این لیس��ت در کمترین حالت ممکن مورد
توجه رای دهندگان قرار گیرد.
 -6نکته ای که بموازات باید دیده شود این
اس��ت که وقتی می توان یک کاا ,خدمت
یا اندیش��ه را به خوبی تبلیغ کرد که آن کاا
خدم��ت یا اندیش��ه ,بالقوه از توان نس��بی
رقابت برخوردار باشد .و در مورد بحث ما
اصوا موضوع در حد همان بحث اول یعنی
تولی ِد خدمت شکس��ت خورده به دنیا آمد
و عما تبلیغ حتی در ش��کل پر حجم و پر
قدرت نمی توانس��ت برای این جسد نقش
روح مسیحایی ایفا کند.

معدنزمستانیورت
بازگشاییمیشود

بازگشتمبهکشتی
نامشخص است

تاکید کرد :مسوولیت انتخاباتی ما
به پایان رسیده است اما مسوولیت
اعتقادی ما هم چنان پا بر جاست
و بر اساس باورهایمان این راه را
ادامه خواهیم داد .اولین اس��تاندار
گلس��تان ی��ادآور ش��د :مطالبات
بنیادین ش��هروندان گلس��تان در
قالب نامه ای به ریاس��ت جمهور
تدوین شده است که در اختیار ایشان قرار خواهد گرفت.
دراز گیسو اضافه کرد :در این نامه محورهای اصلی مورد
نیاز گلس��تان توضیح داده ش��ده است تا از ظرفیت های
موجود بهره برداری دقیقی صورت پذیرد .گفتنی اس��ت
در این جلسه معاونین ستاد و روسای ستادهای شهرستانها
حضور داشتند و درباره شرایط موجود ؛مطالبات و برنامه
های آتی سخن گفتند.

اطاعيه
آگهی مزایده عمومی اماک بانک مهر اقتصاد به
شماره  96/1که در شماره  1584مورخ 96/2/30
روزنامه گلشن مهر به چاپ رسیده بود تا پایان وقت
اداری روز پنج شنبه مورخ 96/3/18تمدید شد.
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