اﯾـﻦ ﮐـﺎر ﭘـﺪر ﻣـﺮدم را درآورد/
وزﯾﺮ ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺟﺮای آن اﺳﺖ
آرﻣﺎن ﺷﻤﺎل :اﻣﺮوز ﺷﻮرای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺘﺎن ﺑﺎ دﺳﺘﻮر
ﮐﺎر ﭘﻨﺠﺮه واﺣﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ.
راهاﻧﺪازی ﭘﻨﺠﺮه واﺣﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و ﺗﺴﺮﯾﻊ و ﺗﺴﻬﯿﻞ اﻣﻮر ﻣﺮﺗﺒﻂ
ﺑﺎ ﺻﺪور ﻣﺠﻮزﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﻌﻼمﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را اﯾﺠﺎد
ﮐﻨﺪ.
ﭘﻨﺠﺮه واﺣﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮدن ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران و ارﺑﺎب رﺟﻮع
ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﻣﮑﺎن را ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ ،اﮔﺮ ﭘﻨﺠﺮه واﺣﺪ ﺗﻨﻬﺎ
ﻫﻤﯿﻦ ﺷﯿﻮه را ﭘﯿﮕﯿﺮی ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻫﺪف ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻮارد از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﯾﮑﺴﺎل از راهاﻧﺪازی ﭘﻨﺠﺮه
واﺣﺪ در ﺑﺮﺧﯽ از دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی،
ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ و ﮔﺮدﺷﮕﺮی و… در ﺷﻮرای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی
اﺳﺘﺎن ﺑﻪ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﻧﺠﺎم و ﺷﯿﻮه ﮐﺎر ﺑﻪ اﻃﻼع

اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﺮﺳﺪ.
* ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬار را در ادارات ﭘﺎسﮐﺎری ﻧﮑﻨﯿﺪ
اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻣﺎزﻧﺪران در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎ ﻃﺮح اﯾﻦ ﺳﻮال ﮐﻪ ﺑﺮای اﺣﺪاث ﯾﮏ
ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﮐﻮﭼﮏ ﭼﻘﺪر زﻣﺎن ﻻزم اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در اﯾﻦ
ﺑﺨﺶ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺷﺎﻫﺪ اﺣﺪاث ﯾﮏ ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﮐﻮﭼﮏ در
اﺳﺘﺎن ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﻣﺤﻤﺪ اﺳﻼﻣﯽ اداﻣﻪ داد :ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬار اﯾﺮاﻧﺴﻞ ﺑﻪ ﻣﻦ
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد از اﯾﻨﮑﻪ  ۱۲۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری
ﺑﺮای اﯾﻦ ﺑﺨﺶ دارم ﮐﻪ ﯾﮏ و ﻧﯿﻢ ﺳﺎل اﺳﺖ در اﺳﺘﺎن ﺳﺮﮔﺮدان ﻫﺴﺘﻢ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﻬﺮ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﭘﯿﺶ رود
ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎز و ﮐﺎرﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﯿﻢ ،ﮔﻔﺖ :دﻧﯿﺎ در ﺣﺎل
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺖ و ﻣﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ ﺗﻔﮑﺮات و راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻨﯿﻢ.
* ﺑﺮونﺳﭙﺎری در ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﭘﺪر ﻣﺮدم را درآورد
اﺳﺘﺎﻧﺪار

ﻣﺎزﻧﺪران

اﻇﻬﺎر

ﮐﺮد:

ﭼﻪ

ﻟﺰوﻣﯽ

دارد

ارﺑﺎب

رﺟﻮع

و

ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬار را در دﺳـﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾـﯽ از اﺗـﺎﻗﯽ ﺑـﻪ اﺗـﺎق دﯾﮕـﺮ
ﭘﺎسﮐﺎری ﮐﻨﯿﺪ و ﯾﺎ از ﯾﮏ ادارهای ﺑﻪ ادارهای دﯾﮕﺮ ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺴﺆول ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﮔﺮ ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ و ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺳﺎزی در
اﺳﺘﺎن اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻔﺘﺪ از آن ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد ،اﻓﺰود:
ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺘﺎن ﺑﺎﯾﺪ اراده ﻧﺸﺎن دﻫﯿﻢ.
اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺮ ﻃﺮﺣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری وارد اﺳﺘﺎن
ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﻮﺳﺖ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از
اﯾﻦ ﺑﻪ اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﺿﺮﺑﻪ وارد ﮐﻨﯿﻢ.
اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮون ﺳﭙﺎری در ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎد
ﮐﺸﺎورزی ﻣﺸﮑﻞﺳﺎز اﺳﺖ ،اداﻣﻪ داد :ﺑﺮون ﺳﭙﺎری در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﭘﺪر ﻣﺮدم
را درآورده اﺳﺖ و ﺣﺘﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎ وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺻﺤﺒﺘﯽ
داﺷﺘﻪام ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ را ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ و ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺟﺮای آن ﺑﻮده اﺳﺖ.
وی از رﺋﯿﺲ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺧﻮاﺳﺖ ﭼﺮا ﺑﺎ اﺟﺮای
ﺑﺮونﺳﭙﺎری و ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﻮدن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻃﺮحﻫﺎ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ وزﯾﺮ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﺨﺎﻟﻒ آن اﺳﺖ در ﻣﺎزﻧﺪران اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.

اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﻃﺮح اﯾﻦ ﺳﺆال از رﺋﯿﺲ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﻣﺎزﻧﺪران ﮐﻪ ﭼﺮا
ﺷﺎﻟﯿﮑﻮﺑﯽﻫﺎ و ﻣﺮﻏﺪاریﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺣﺪاث ﻧﺸﺪ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ  ۶۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن
ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﻣﯽﺷﻮد ،ﮔﻔﺖ :در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎزرﺳﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪاری ﻣﺎزﻧﺪران
را ﻣﮑﻠﻒ ﮐﺮد از ﻣﺮﻏﺪاریﻫﺎ و ﺷﺎﻟﯿﮑﻮﺑﯽﻫﺎ ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﻨﺪ.
* ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﻃﺮحﻫﺎی ﻣﻮاﻓﻘﺖﻧﺸﺪه از ﺳﻮی ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم ﻧﻮر و ﻣﺤﻤﻮدآﺑﺎد در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ اداﻣﻪ داد:
دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ اﺳﺘﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪدﻧﺒﺎل ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻃﺮحﻫﺎی ﺧﺎص ﺑﺎﺷﻨﺪ و
اﮔﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی و ﯾﺎ دﺳﺘﮕﺎه دﯾﮕﺮی ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺷﯿﻮه
ﻗﺒﻞ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ.
ﻋﻠﯽ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ اﻓﺰود :در ﻣﺎزﻧﺪران ﻣﺸﮑﻼت ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﯿﮑﺎری
وﺟﻮد دارد و دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ
ﺑﺎﯾﺪ اﺳﺘﺎﻧﯽ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﻨﺪ ﻧﻪ ﺑﺨﺸﯽﻧﮕﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
وی ﺧﻄﺎب ﺑﻪ رﺋﯿﺲ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﻣﺎزﻧﺪران ﮔﻔﺖ :ﭼﺮا ﺑﺮای ﻃﺮحﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﺧﻮاﻫﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری
ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد؟

ﺑﻮدﻧﺪ

ﻣﻮاﻓﻘﺖ

ﻧﺸﺪ

ﭘﻮل

ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن

ﺑﻪ

آﻧﻬﺎ

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﻌﻼﻣﺎت در ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ﺑﺮای ﺗﮑﻤﯿﻞ ﭘﺮوﻧﺪه ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﯾﮏ
ﻫﻔﺘﻪ ﺗﺎ  ۱۰روز و ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﺸﻤﻮل ارزﯾﺎﺑﯽ زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ زﻣﺎن
ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﺘﺮ از اﯾﻦ ﺗﻘﻠﯿﻞ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺣﺴﯿﻨﻌﻠﯽ اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺑﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﭘﻨﺠﺮه واﺣﺪ اﻗﺘﺼﺎدی اﺗﻔﺎق
ﺧﺎﺻﯽ ﻧﯿﻔﺘﺎده اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻨﮑﻪ ارﺑﺎب رﺟﻮع ﺑﺮای اﺳﺘﻌﻼم ﺑﻪ
اداره ﺑﯿﺎﯾـﺪ ﻣـﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪه ﻓﺮﺳـﺘﺎدﯾﻢ ﺗـﺎ اﺳـﺘﻌﻼﻣﺎت را ﺑـﻪ اداره
ﺑﯿﺎورﯾﻢ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻓﺎرس ،ﺑﺎ راهاﻧﺪازی اﺗﺎق ﭘﻨﺠﺮه واﺣﺪ ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾﮏ ﻣﺎه
ﻣﺠﻮزﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﻮد اﻣﺎ ﺟﺎی ﺳﺆال اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﭼﺮا
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﻨﺠﺮه واﺣﺪ در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﺎن راهاﻧﺪازی ﺷﺪ ،ﺷﺎﻫﺪ
ﻃﺮحﻫﺎی اﺷﺘﻐﺎلزا در اﺳﺘﺎن ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ و اﻣﯿﺪوارﯾﻢ اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻣﺎزﻧﺪران
ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاری ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺸﺴﺖﻫﺎﯾﯽ ﻣﺸﮑﻞ اﺻﻠﯽ اﺳﺘﺎن را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ /.ﻓﺎرس

