ﺗﻮدﯾـﻊ و ﻣﻌـﺎرﻓﻪ ﺑﯿﺴـﺖ و دوﻣﯿـﻦ
اﺳـﺘﺎﻧﺪار ﻣﺎزﻧـﺪران  +ﺣـﻮاﺷﯽ و
ﺗﺼﺎوﯾﺮ
آرﻣﺎن ﺷﻤﺎل :ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ اﻣﺮوز ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺳﺨﻨﺮان ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﻮدﯾﻊ و
ﻣﻌﺎرﻓﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاران ﻗﺪﯾﻢ و ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺎزﻧﺪران در ﺳﺎﻟﻦ ﺷﻤﺎره ﯾﮏ
اﺳﺘﺎﻧﺪاری ﺑﻮد.
ﺣﻮاﺷﯽ -اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ آرﻣﺎن ﺷﻤﺎل)ﺑﺎ ﭼﺎﺷﻨﯽ ﻃﻨﺰ( :ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﻓﺪراﺳﯿﻮن
ﻓﻮﺗﺒﺎل اﯾﺮان در ﺳﺎل ، ۸۷ﻋﻠﯽ داﯾﯽ را ﮐﻪ ﺣﺘﯽ در ﻣﯿﺎن  ۵ﮔﺰﯾﻨﻪ
ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﻓﻮﺗﺒﺎل ﺑﺮای ﺗﺼﺪی ﭘﺴﺖ ﺳﺮﻣﺮﺑﯿﮕﺮی ﺗﯿﻢ ﻣﻠﯽ ﻗﺮار ﻧﺪاﺷﺖ،
ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ و ﺳﺮﻣﺮﺑﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﯿﻢ ﻣﻠﯽ ﻓﻮﺗﺒﺎل اﯾﺮان
اﻋﻼم ﮐﺮده ﺑﻮد ،وزارت ﮐﺸﻮر دوﻟﺖ دوازدﻫﻢ ﻧﯿﺰ در اﻗﺪاﻣﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ
ﺳﺮدار ﻣﺤﻤﺪ اﺳﻼﻣﯽ را ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﻄﺮح اﺳﺘﺎﻧﺪاری
ﻣﺎزﻧﺪران ﻗﺮار ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ را ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ و
اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻣﺎزﻧﺪران ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد.
اﻧﺘﺨﺎب اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻏﯿﺮ ﺑﻮﻣﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺨﺶ ﺗﻨﺶ ﻫﺎ و اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ ﻫﺎی
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ،ﻣﺴﺌﻮﻻن و ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮان ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﺮ ﺳﺮ اﻧﺘﺨﺎب اﺳﺘﺎﻧﺪار
ﺑﻮﻣﯽ ﺑﻮد و در ﻧﻬﺎﯾﺖ آن ﻫﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﮐﻨﺎر آﻣﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺎر از
ﮐﺎر ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﺟﺎی ﺑﺤﺚ و ﺟﺪل ﺑﺎ ﻫﻢ  ،ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻣﻨﺘﺼﺐ ،ﺟﻬﺖ
ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺘﺎن ﺗﻼش ﮐﻨﻨﺪ .از اﯾﻨﺮو ﺷﺎﻫﺪ ﺣﻀﻮر اﮐﺜﺮﯾﺖ آن ﻫﺎ در ﻣﺮاﺳﻢ
ﻣﻌﺎرﻓﻪ ﺑﯿﺴﺖ و دوﻣﯿﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻣﺎزﻧﺪران در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﺑﻮدﯾﻢ.
اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﺸﯽ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﺑﯽ ﺳﺮوﺳﺎﻣﺎﻧﯽ در اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ و ﺷﯿﻮه

ﺣﻀﻮر اﺻﺤﺎب رﺳﺎﻧﻪ و ﺣﺘﯽ ﺿﻌﻒ در ﺻﺪور ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﮐﺎرت ﺑﺮای رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی
دﻋﻮت ﺷﺪه از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﮑﺮاری و ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﻮد .اﺗﻔﺎﻗﯽ
ﮐﻪ در ﻃﻮل اﯾﻦ  ۴ﺳﺎل ﺑﺎرﻫﺎ و ﺑﺎرﻫﺎ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده و رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ
اﺳﺘﺎﻧﺪاری ﺑﺎ اﺑﺪاع روش ﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﻗﺮﻋﻪ ﮐﺸﯽ -ﭘﺎﻻم  ،ﭘﻮﻟﻮم ،ﭘﯿﻠﯿﺶ-
ده ،ﺑﯿﺴﺖ ،ﺳﯽ ،ﭼﻬﻞ -آﻧﻤﺎن ﻧﻮارا -و… ﺳﻌﯽ در ﭘﻮﺷﺶ ﮐﺎﺳﺘﯽ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد
داﺷﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺒﻮد.
ﺳﺮ اﻧﺠﺎم رﺑﯿﻊ ﻓﻼح ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﻗﻮت ﻫﺎ و ﺿﻌﻒ ﻫﺎﯾﺶ از ﮐﺎخ ﺳﻔﯿﺪ
ﻣﺎزﻧﺪران رﻓﺖ .وی اﮔﺮﭼﻪ ﻗﻮل ﺗﺤﻮل دوﺳﺎﻟﻪ را ﻣﺤﻘﻖ ﻧﮑﺮد اﻣﺎ ﺑﻪ
اذﻋﺎن ﺑﺴﯿﺎری ﻫﺮﭼﻪ در ﺗﻮان داﺷﺖ ﮐﺮد و اﻧﺠﺎم داد ﮐﻪ ﺧﺒﺮ ﺧﻮش -
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪن ﺑﻨﺪر اﻣﯿﺮآﺑﺎد ﺗﻮﺳﻂ وزارت راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﺑﻪﻋﻨﻮان
ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد -در ﺳﺎﻋﺎت ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﮐﺎر ﻧﯿﺰ ﻣﻮﯾﺪ آن اﺳﺖ .از رﺑﯿﻊ ﻓﻼح
ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﺧﺪﻣﺎﺗﺶ ،ﺗﻌﺎﻣﻞ و ﻫﻤﮕﺮاﯾﯽ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ،
ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﺣﻮاﺷﯽ و اﺧﺘﻼﻓﺎت اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ و ﺻﺒﻮری و ﻣﺘﺎﻧﺖ وی در ﯾﺎدﻫﺎ
ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ .اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺿﻌﻒ ﻫﺎﯾﺶ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺨﺶ
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪاری ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺳﺮدار اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﻌﺎرﻓﻪ اش را ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ارﺗﻘﺎی ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﻪ ﺻﺪر
ﺗﺮاز ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﮕﯽ ﮐﺸﻮر آﻏﺎز ﮐﺮد ﺗﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﺑﺎ دﺳﺖ ﭘﺮ ﺑﻪ
ﻣﺎزﻧﺪران آﻣﺪه اﺳﺖ و ﺷﺎﯾﺪ در اداﻣﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻓﻨﻮن و ﻗﻠﻖ ﻫﺎی ﻫﻤﺪﻟﯽ
و اﻣﺘﯿـﺎزﮔﯿﺮی اﺳـﺘﺎﻧﯽ اﺻـﻔﻬﺎﻧﯽ ﻫـﺎ را ﺑـﻪ ﻣﺴـﺌﻮﻻن و ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪﮔﺎن
ﻣﺎزﻧﺪران ﮔﻮﺷﺰد ﮐﻨﺪ و آن ﻫﺎ از ﺷﯿﻮه ی ﻧﻪ ﺧﻮد ﺧﻮرم ﻧﻪ ﮐﺲ دﻫﻢ
ارﺗﻘﺎ دﻫﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ آن ﻫﺎ آﻗﺎی اﺳﻼﻣﯽ را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮد ﻧﮑﻨﻨﺪ و ﺑﻪ
ﺷﯿﻮه ی ﺧﻮد ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺪﻫﻨﺪ!
ﻃﺮح ﻧﺎم اﻣﯿﺮآﺑﺎد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ،واﮐﻨﺶ اﺣﻤﺪی ﻻﺷﮑﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه
ﻧﻮﺷﻬﺮ – آن ﻣﺪﻋﯽ ﺳﺎﺑﻖ ﺟﺪاﯾﯽ ﻏﺮب ﻣﺎزﻧﺪران -ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ – آن ﻧﻤﺎد
ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ اﺳﺘﺎن -را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺖ و وی در اﻇﻬﺎراﺗﯽ ﮐﻢ ﺳﺎﺑﻘﻪ
ﺧﻄﺎب ﺑﻪ وزﯾﺮ ﮐﺸﻮر ﮔﻔﺖ» :ﻗﺮار ﻧﯿﺴﺖ ﻧﮑﺘﻪای اﯾﻨﺠﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد و ﻣﺎ
ﺑﻪ ﺟﺎن ﻫﻢ ﺑﯿﻔﺘﯿﻢ .ﻣﺎ ﻣﺎزﻧﺪراﻧﯽ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺟﺎن ﻫﻢ ﻧﻨﺪازﯾﺪ ،ﻣﺎ
ﻣﺎزﻧﺪران ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪاﯾﻢ! «.
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﺎ اروﭘﺎ آن ﻫﻢ در روزﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ اروﭘﺎ را
ﻫﻤﭽﻮن آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ،از ﻧﮑﺎت اﻣﯿﺪوار ﮐﻨﻨﺪه )از ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ و
روﻧﻖ اﻗﺘﺼﺎدی( اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﻮد.
ﺷﯿﻮه ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺮاﺳﻢ ،ﺑﯽ ﻧﻈﻤﯽ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد و ﮐﯿﻔﯿﺖ اﻧﺪک ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ،
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﺪم ﭘﻮﺷﺶ و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻧﺪه از ﻃﺮﯾﻖ

ﺳﺎﯾﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاری از دﯾﮕﺮ ﺿﻌﻒ ﻫﺎی ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﻮد.
ﮔﺬر از ﺣﻮاﺷﯽ اﻧﺘﺨﺎب اﺳﺘﺎﻧﺪار و ﺣﻀﻮر اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺑﺰرﮔﺎن ﻣﺎزﻧﺪران در
اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﻀﺎی اﺳﺘﺎن ،رﺿﺎﯾﺖ ﻧﺴﺒﯽ ﻫﻤﮕﺎن از رﺑﯿﻊ ﻓﻼح،
ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻄﻠﻮب رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺣﺎﺿﺮ در ﻣﺮاﺳﻢ از ﻧﻘﺎط ﻗﻮت ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ
ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﻮد.
اداﻣﻪ ﺧﺒﺮ ﺑﻪ رواﯾﺖ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ
آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﻃﺒﺮﺳﯽ :اﺳﺘﺎﻧﺪاری ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﻬﺮه ﻣﺎزﻧﺪران را ﻋﻮض ﮐﻨﺪ
ﻣﺮاﺳﻢ
آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﻧﻮراﻟﻠﻪ ﻃﺒﺮﺳﯽ ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ اﻣﺮوز ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺳﺨﻨﺮان
ﺗﻮدﯾﻊ و ﻣﻌﺎرﻓﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاران ﻗﺪﯾﻢ و ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺎزﻧﺪران در ﺳﺎﻟﻦ ﺷﻤﺎره
ﯾﮏ اﺳﺘﺎﻧﺪاری ﺑﻮد.
وی در آﻏﺎز ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ » اﺳﺘﺎﻧﺪار ﺟﺪﯾﺪ از ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﺳﺘﺎن ﺑﺮای
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺎزﻧﺪران اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ« ﮔﻔﺖ :ﻣﺠﺪداً ﻣﺮدم ﻣﺎ در  ۱۳آﺑﺎن
ﯾﺎوهﮔﻮﯾﯽﻫﺎی دﺷﻤﻨﺎن را ﺧﻨﺜﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ در ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﯾﮏ ﺧﺪﻣﺖﮔﺰار ﺑﻌﺪ از ﭼﻬﺎر
ﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه دوﻟﺖ ﺑﻮده ﻋﻀﻮ ﺑﺰرگ و ﺷﺨﺼﯿﺖ اﺟﺮاﯾﯽ اول اﺳﺘﺎن زﺣﻤﺎت
زﯾﺎدی در  ۵۰ﻣﺎه ﮐﺸﯿﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ از ﺗﻼشﻫﺎﯾﺶ ﺗﺸﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ وی ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎ
اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻌﻄﻞ ﮐﺮدﯾﻢ ﺑﻤﺎﻧﺪ اﮔﺮ وﺣﺪﺗﯽ اﺳﺖ اﯾﻦ اﻧﺴﺠﺎم ﺑﻪ
ﺑﺮﮐﺖ ﻫﻤﮑﺎری و ﻫﻤﯿﺎری اﺳﺘﺎﻧﺪار ﺑﺎ ﻣﺎ و ﻣﺮدم اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻣﺴﺆول ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻧﮑﺘﻪ اﺧﻼﻗﯽ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ اﯾﻦ ﺑﻮده ﮐﻪ
ﮐﺮﺳﯽﻫﺎ ﻋﺎرﯾﻪ اﺳﺖ دوﻟﺖﻫﺎ ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ اﻣﺎ ﮐﺮﺳﯽﻫﺎ ﻧﻪ ،ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﺖ
اﺳﺖ؛ ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﺮﺳﯽ را در ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در اﺧﺘﯿﺎر
دارﯾﻢ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻪ ﮐﺎر و ﺧﺪﻣﺘﯽ ﺑﺮای ﻣﺮدم اﻧﺠﺎم دادهاﯾﻢ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻋﺒﺎرت ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻓﺎرس ﻃﺒﺮﺳﯽ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺮﺳﯽﻫﺎ
ﺧﯿﻠﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺎ را ﻣﺸﻐﻮل ﮐﻨﺪ ،ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ
ﮐﺮﺳﯽﻫﺎ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻃﺒﯿﻌﺖ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺤﻮل را دارد و ﺑﻪ
ﻧﺤﻮ اﺣﺴﻦ از ﮐﺮﺳﯽ ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر دارﯾﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ .
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﺟﺰء اﺳﺘﺎنﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از
اﺑﺘﺪا ﻋﻠﻮی ﺑﻮد و ﺗﺎ اﻻن ﻫﻢ زﯾﺮ ﭘﺮﭼﻢ ﻋﻠﯽ اﺳﺖ و اﯾﻦ اﻓﺘﺨﺎر ﺑﺮای
ﻣﺎ اﺳﺖ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻣﺎ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﺧﻮد اﻓﺘﺨﺎر ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﻻزم
و واﺟﺐ اﺳﺖ از اﺳﺘﺎﻧﺪار ﺟﺪﯾﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﻪ او ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ
اﺳﺘﺎن را ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ.

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ در ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﺎ اﻋﻼم آﻣﺎدﮔﯽ ﺧﻮد ﺑﺮای ﻫﻤﮑﺎری در
اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﻬﺸﺖ اﯾﺮان زﻣﯿﻦ و ﺧﻠﻘﺖ ﻣﺎزﻧﺪران
اﺳﺖ و ﺑﺎ وﺟﻮد ﮐﻮه ،درﯾﺎ ،ﺟﻨﮕﻞ و ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﺑﯽﺷﻤﺎر ﺗﻮرﯾﺴﺘﯽ و
ﮐﺸﺎورزی در اﯾﻦ ﭼﻬﺎر دﻫﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ آن ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯽرﺳﯿﺪ
ﺑﺮﺳﺪ ،ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖﻫﺎ ﺳﺮ ﺟﺎی ،ﺧﻮد اﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﻇﺎﻫﺮش زﯾﺒﺎ اﺳﺖ و در اﯾﻦ
زﻣﯿﻨﻪ آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت را ﺑﻪ وزﯾﺮﮐﺸﻮر دادم ﺗﺎ در ﻫﯿﺄت دوﻟﺖ ﻣﻄﺮح
ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺴﺆول ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺴﯿﺎر در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ،ﮐﺸﺎورزی و
ﺻﻨﻌﺖ اﺳﺘﺎن اﺷﺎره ﮐﺮد و اﻓﺰود :ﺑﺴﺘﺮ ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﺮای ﮔﺮدﺷﮕﺮی آﻣﺎده
اﺳﺖ و ﺳﺎﻻﻧﻪ  ۲۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮔﺮدﺷﮕﺮ وارد اﺳﺘﺎن ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﻫﯿﭻ
ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﺪارد ،ﺷﻬﺮداریﻫﺎ ﺑﺴﺎط زﺑﺎﻟﻪ را ﺟﻤﻊ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻃﺒﺮﺳﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاری ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﻬﺮه ﻣﺎزﻧﺪران را
ﻋﻮض ﮐﻨﺪ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻣﻌﺎرﻓﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﺸﮑﻼت در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی
ﮐﺸﺎورزی ،ﺻﻨﻌﺖ ،ﮔﺮدﺷﮕﺮی ،ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد وﺟﻮد دارد.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ ﮐﻨﺎﯾﻪ ای
اﺳﺖ ﺑﻪ روز ﻣﻌﺎرﻓﻪ رﺑﯿﻊ ﻓﻼح ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :دوﺳﺎﻟﻪ ﭼﻬﺮه ﻣﺎزﻧﺪران را ﻋﻮض
ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد اﻣﺎ ﺑﻪ ﮔﻮاه آﻣﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﺣﻮزه ﺻﻨﺎﯾﻊ ،ﺗﺠﺎرت،
ﻓﺮﻫﻨﮓ و زﻧﺎن ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ در  ۵۰ﻣﺎه ﻫﻢ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﺣﺘﯽ اﻧﺪک اﻣﺎ
ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺻﻮرت ﺣﺎﻻ آﻧﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه وﻟﯽ
ﻓﻘﯿﻪ ﮔﻔﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺪردان زﺣﻤﺎت رﺑﯿﻊ ﻓﻼح ﺑﻮد زﯾﺮا او ﻫﺮﭼﻪ در ﺗﻮان
داﺷﺖ ﮔﺬاﺷﺖ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در اﺳﺘﺎن ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ زﯾﺎدی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺳﻌﯽ
ﮐﻨﻨﺪ از ﺑﻮﻣﯽﻫﺎ و ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺧﻮدی در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ
آﺷﻨﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و در اﯾﻦ ﺻﻮرت در ﮐﺎرﺷﺎن ﻣﻮﻓﻖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ :آﺑﺎداﻧﯽ
ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﭘﻮل ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ و اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻫﺮ ﭼﻪ ﮐﻪ در ﺗﻮان دارد ﻗﻮل دﻫﺪ.
وزﯾﺮ ﮐﺸﻮر:
ﻣﺎزﻧﺪران را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮐﺸﻮر اروﭘﺎﯾﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﺮد/ﺗﻮﻗﻊ
دارﯾﻢ »اﺳﻼﻣﯽ« از اﻋﺘﺪاﻟﯿﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ
ﻋﺒـﺪاﻟﺮﺿﺎ رﺣﻤـﺎﻧﯽ ﻓﻀﻠـﯽ در آﯾﯿـﻦ ﻣﻌـﺎرﻓﻪ و ﺗﮑﺮﯾـﻢ اﺳـﺘﺎﻧﺪاران
ﻣﺎزﻧﺪران در ﺳﺎری اﻓﺰود:در ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮﺟﺎﻣﯽ ﻣﺮدم دﻧﯿﺎ ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻫﺪ
ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻮرد ﺗﻮاﻓﻖ آن را ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻗﺮار دادﻧﺪ و

اﻣﻀﺎء ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻧﯿﺰ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﺗﻮاﻓﻘﯽ ﮐﻪ در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ،
ﺑﺮﺧﯽ دﺑﻪ ﮐﺮدن ﻫﺎ از ﺳﻮی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺎﻣﻪ را ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻗﺮار داده اﺳﺖ ،ﺑﺎﻋﺚ آﺑﺮو رﯾﺰی اﯾﻦ
ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻮدن رﻫﺒﺮان اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را در دﻧﯿﺎ
ﺑﻪ اﺛﺒﺎت ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ.
وزﯾﺮ ﮐﺸﻮر اﻇﻬﺎرداﺷﺖ  :ﺑﺮﺟﺎم ﺗﻮاﻓﻖ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﻣﻮرد
ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﻧﯿﺎ و ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان رﺳﯿﺪه ﺑﻮد و رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺰ از آن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮدﻧﺪ.
رﺣﻤﺎﻧﯽ ﻓﻀﻠﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد  :ﭘﺴﺎﺑﺮﺟﺎم ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﮔﺸﺎﯾﺶ ﺧﻮﺑﯽ در ﺑﺨﺶ ﻓﺮوش
ﻧﻔﺖ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﯽ در اﯾﺮان اﯾﺠﺎد ﮐﺮده ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻓﺮوش
ﻧﻔﺖ اﯾﺮان ﭘﺲ از اﯾﻦ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ از ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑﺸﮑﻪ ﺑﻪ ﺣﺪود
 ۲٫۴ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑﺸﮑﻪ رﺳﯿﺪ.
وی اﻓﺰود  :ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻔﺖ ﻧﯿﺰ در ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﺮز  ۴ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑﺸﮑﻪ
رﺳﯿﺪ و ﺗﻤﺎم ﮔﺮدش ﻣﺎﻟﯽ ﻓﺮوش ﻧﻔﺖ ﻧﯿﺰ در ﻣﺴﯿﺮ ﺧﻮدش وارد ﮐﺸﻮر ﻣﯽ
ﺷﻮد.
وزﯾﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﺎی دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ درﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮرم و ﻧﺮخ
ﺑﯿﮑﺎری ﮔﻔﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﺸﻮر را ﺑﺮﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻫﺎ را در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی ﻣﺨﺘﻞ ﮐﺮده ﺑﻮد و
ﻣﺪﯾﺮان دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص اﺳﺘﺎﻧﺪاران در وﺿﻌﯿﺖ ﺳﺨﺘﯽ ﮐﺸﻮر
را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻋﺒﺎرت ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﯾﺮﻧﺎ رﺣﻤﺎﻧﯽ ﻓﻀﻠﯽ اﻇﻬﺎرداﺷﺖ  :ﺑﺎ وﺟﻮد
ﺳﺨﺘﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪای دوﻟﺖ در زﻣﯿﻨﻪ اﻋﺘﺒﺎری و ﺑﻮدﺟﻪ ای در
ﮐﺸﻮر وﺟﻮد داﺷﺖ ،ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص اﺳﺘﺎﻧﺪاران ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ را در
زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ای در اﺳﺘﺎن ﻫﺎ رﻗﻢ زدﻧﺪ.
وزﯾﺮ ﮐﺸﻮر ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪاران دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ در دوﻟﺖ
دوازدﻫﻢ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺗﺤﺮک و ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﻋﻘﻼﻧﯿﺖ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و در
ﻣﺎزﻧﺪران ﻧﯿﺰ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ ﮐﻪ در دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ اﯾﺠﺎد
ﺷﺪ ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺷﺪ آن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.
رﺣﻤﺎﻧﯽ ﻓﻀﻠﯽ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ در دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ در ﻣﺎزﻧﺪران ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ و اﯾﻦ روﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺷﺘﺎب ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﺳﻮی اﺳﺘﺎﻧﺪار
ﻓﻌﻠﯽ ﺗﺪاوم ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﻣﺎ ﺑﻪ اﻧﻘﻼب ﮐﺎر ﻣﻄﻠﻮب و رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪی
ﻣﺮدم اﺳﺖ ،اداﻣﻪ داد :اﻣﺮوز ﻣﺎ ﻓﺮﺻﺖ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯿﺒﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻫﺎ ﻧﺪارﯾﻢ
.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر
ﭘﺲ از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ و ﭼﺸﻢ ﮔﯿﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﺑﯿﺎن داﺷﺖ:

روﯾﮑﺮد اﻣﺮوز دوﻟﺖ در اﻧﺘﺨﺎب اﺳﺘﺎﻧﺪاران ﺷﺘﺎب ﺑﺨﺸﯽ ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺎت
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺮدم اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺘﺎب ﺑﮕﯿﺮد ،اﻇﻬﺎر
داﺷﺖ :اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺨﺒﮕﺎن و ﻣﺪﯾﺮان و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاران ﺑﺎﺗﺠﺮﺑﻪ و در ﻋﯿﻦ
ﺣﺎل اﻋﺘﺪال ﮔﺮا ﺗﻮﻗﻊ وزارت ﮐﺸﻮر از اﺳﺘﺎﻧﺪاران اﺳﺖ.
وی از اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺳﺘﺎن ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﺸﺎرﮐﺖ و
ﻧﻮآوری  ،ﺧﻼﻗﯿﺖ  ،داﺷﺘﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ  ،ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ داﻧﺴﺖ و
ﮔﻔﺖ :ﻣﺎزﻧﺪران را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮐﺸﻮر اروﭘﺎﯾﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﺮد.
وی ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ اﺻﻠﯽ اﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﮐﺸﻮر را ﻧﻈﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و ﺑﻮدﺟﻪ
رﯾﺰی ﻗﺪﯾﻤﯽ داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮔﺮاﯾﯽ و ﻧﻈﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و ﺑﻮدﺟﻪ
رﯾﺰی ﮐﺸﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺷﻮد.
وزﯾﺮ ﮐﺸﻮر در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﺳﺨﻨﺎﻧﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی دوﻟﺖ را ﻫﻤﺎن
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻈﺎم داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :ﺗﻤﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی
ﻫﺎ  ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻮﻗﻌﺎت ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی اﺳﺖ  ،ﭘﺲ
دوﻟﺖ ﭘﯿﮕﯿﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم اﺳﺖ.
رﺣﻤﺎﻧﯽ ﻓﻀﻠﯽ دوﻟﺖ دوازدﻫﻢ را اﻋﺘﺪاﻟﮕﺮ داﻧﺴﺖ و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :
اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ اوﻟﻮﯾﺖ اول دوﻟﺖ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻓﺮﻣﺎﯾﺸﺎت ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ
رﻫﺒﺮی اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﻫﻤﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻧﻈﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
رﯾﺰی و ﺑﻮدﺟﻪ رﯾﺰی و ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﺮدن اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :دوﻟﺖ
ﺑﺪﻧﺒﺎل ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﺤﻤﺪ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺳﺘﺎﻧﺪار ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺎزﻧﺪران ﺗﻮﺳﻂ
وزﯾﺮ ﮐﺸﻮر ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ و از ﺧﺪﻣﺎت رﺑﯿﻊ ﻓﻼح اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻗﺒﻠﯽ اﺳﺘﺎن
ﺗﺠﻠﯿﻞ ﺷﺪ.
رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻤﻊ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎزﻧﺪران:
ﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ در ﻣﺎزﻧﺪران از در زﻣﯿﻨﻪ وﺿﻌﯿﺖ راه ﻫﺎ وﺟﻮد
ﻧﺪارد
رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻤﻊ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﮔﻔﺖ :ﻣﺎزﻧﺪران
ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻠﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﻣﺎ روﯾﮑﺮد ﻣﻠﯽ در ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺎن
ﻣﺎزﻧﺪران وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش آرﻣﺎن ﺷﻤﺎل ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﯾﺴﻨﺎ ﻣﺎزﻧﺪران ،ﺣﺴﯿﻦ ﻧﯿﺎزآذری در
ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﻮدﯾﻊ و ﻣﻌﺎرﻓﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﮐﺸﻮر ﺑﺎ اﺷﺎره
ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی در ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣﻠﯽ در ﮐﺸﻮر و
ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺎزﻧﺪران اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻣﺎزﻧﺪران ﺳﻬﻢ  ۲۶درﺻﺪی از ﺗﻮﻟﯿﺪ

ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ اﺳﺘﺎن دارد و  ۶ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺷﯿﻼﺗﯽ در اﺳﺘﺎن ﺻﻮرت ﻣﯽ
ﮔﯿﺮد و  ۱۰۵درﺻﺪ از ارزش ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﮐﺸﻮر دار ﻣﺎزﻧﺪران ﺻﻮرت
ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
وی ﺑﺎ اﻋﻼم اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎزﻧﺪران در  ۱۴ﻣﺤﺼﻮل ﮐﺸﺎورزی رﺗﺒﻪ اول ﮐﺸﻮر را
دارد و ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر در اﯾﻦ ﺣﻮزه روﺑﻪ رو ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﮔﻔﺖ:
ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻼش ﮐﻨﯿﻢ ﻓﻘﺮ از ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﺮ داﺷﺘﻪ ﺷﻮد.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم ﺑﺎﺑﻞ در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ
ﻓﻌﻠﯽ ﻓﺼﻞ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺮﮐﺒﺎت اﺳﺖ اﻣﺎ اﻣﺮوز ﻣﺮﮐﺒﺎت ﻣﺮدم ﺑﺎﻏﺪار
ﻣﺎزﻧﺪران ﺧﺮﯾﺪار ﻧﺪارد ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮﺻﺖ و زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮای
ﺻﺎدرات ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ وﯾﮋه ﻣﺮﮐﺒﺎت اﯾﺠﺎد ﺷﻮد.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ وﺟﻮد ﺑﺮﻧﺞ ﺧﺎرﺟﯽ در ﺑﺎزار ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :واردات
ﻏﯿﺮﺿﺮور ﺑﺮﻧﺞ ﮐﻪ ﺑﺎرﻫﺎ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ ﻫﻤﭽﻨﺎن وﺟﻮد دارد و ﺷﺎﻫﺪ
ﻗﺎﭼﺎق و ورود ﺑﺮﻧﺞ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد و ﺟﻠﻮی اﯾﻦ اﻣﺮ اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد.
ﻧﯿﺎزآذری ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﺗﺼﺎدف ﻧﮕﺮان ﮐﻨﻨﺪه در
ﻣﺤﻮر ﺳﻮادﮐﻮه ﺑﻮدﯾﻢ ،اداﻣﻪ داد :در زﻣﯿﻨﻪ اﯾﻤﻨﯽ راه ﻫﺎ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﯿﺰ
ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ در ﻣﺎزﻧﺪران از در زﻣﯿﻨﻪ
وﺿﻌﯿﺖ راه ﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎزﻧﺪران ﮐﺎردﮐﺮد ﻣﻠﯽ دارد اﻣﺎ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد
ﻣﻠﯽ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﻮرﯾﺴﺖ ﭘﺬﯾﺮی ﮐﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﻠﯽ
در ﻣﺎزﻧﺪران اﺳﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد.
رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻤﻊ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﺎ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺳﺘﺎد راﻫﺒﺮی
ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﺳﺘﺎن اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻧﺎﻫﻤﻮاری ﻫﺎﯾﯽ در راه ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﻣﺎزﻧﺪران وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺷﻮد .ﺳﺘﺎد راﻫﺒﺮی ﺑﺎﯾﺪ ده
اوﻟﻮﯾﺖ ﻧﺨﺴﺖ اﺳﺘﺎن را در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺮاﺳﺎس آن اﻗﺪاﻣﺎت ﺻﻮرت
ﮔﯿﺮد.
اﺳﺘﺎﻧﺪار ﺳﺎﺑﻖ ﻣﺎزﻧﺪران:
ﺑﻨﺪر اﻣﯿﺮآﺑﺎد ﺗﻮﺳﻂ وزارت راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
رﺑﯿﻊ ﻓﻼح ﺟﻠﻮدار ﻧﯿﺰ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺑﺎ ﺷﻌﺎر ﮐﺎر و ﮐﺎر ﺣﺪود  ۱۵۱۵روز
در ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺮدم ﺑﻮدﯾﻢ و اﯾﻦ اﻓﺘﺨﺎر ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ.

اﺳﺘﺎﻧﺪار ﺳﺎﺑﻖ ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺧﻮد رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر
ﻣﺎزﻧﺪران در ﺗﺤﻘﻖ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی دوﻟﺖ ﻣﻮﻓﻖ ﻋﻤﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد:
ـﺎن
ـﻮر را دارد و در آن زﻣـ
ـﺖ ﮐﺸـ
ـﺪ از ﺟﻤﻌﯿـ
ـﺎر درﺻـ
ـﺎ ﭼﻬـ
ـﺘﺎن ﻣـ
اﺳـ
ﺑﺮﺧﻮرداری از اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻠﯽ  ۲٫۵ﺑﻮده و اﻻن ﺑﺎﻻی  ۴درﺻﺪ اس
ﻓﻼح ﺟﻠﻮدار ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺟﺎده ﺑﻬﺴﺎزی ﻫﺰار  ۵۵درﺻﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ داﺷﺘﻪ
اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﺟﺎده ﺳﻮادﮐﻮه ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﯿﺪه و
ﻓﻘﻂ ﭼﻨﺪ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎرات اﺳﺖ.
اﺳﺘﺎﻧﺪار ﺳﺎﺑﻖ ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :آبﻫﺎی ﺳﻄﺤﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻬﺎر ﺷﻮد ﮐﻪ
اﯾﻦ رﻗﻢ  ۸٫۵درﺻﺪ ﺑﻮده و  ۲٫۵درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺘﻪ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ
ﻣﻬﺎر آبﻫﺎی ﺳﻄﺤﯽ  ۱۱٫۵درﺻﺪ اﺳﺖ.
ﻓﻼح ﺑﺎ اﻋﻼم اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺪ ﮔﻠﻮدرد در ﺷﺮق اﺳﺘﺎن را ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﺎﻧﺪﯾﻢ،
ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  ۹۷ﻫﻤﻪ روﺳﺘﺎﻫﺎی اﺳﺘﺎن ﮔﺎزدار ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و
 ۲۵۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﻃﺮحﻫﺎی در دﺳﺖ اﺟﺮا وﺟﻮد دارد.
وی اداﻣﻪ داد :ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻃﺮح ﺗﺤﻮل ﺳﻼﻣﺖ ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ.ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ دوﻟﺖ و اﺳﺘﺎن ﻣﺸﮑﻼت اﻗﺘﺼﺎدی و روﻧﻖ و
اﺷﺘﻐﺎلزاﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﺧﻮﺑﯽ،ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

اﯾﻦ

زﻣﯿﻨﻪ

ﺑﺎ

ﻫﻤﺪﻟﯽ

و

اﺗﺤﺎد

ﻗﺪمﻫﺎی

ﻓﻼح ﺟﻠﻮدار ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در ﺑﺤﺚ روﻧﻖ اﻗﺘﺼﺎدی از ﻟﺤﺎظ ﺗﻌﺪاد
رﺗﺒﻪ ﻧﺨﺴﺖ را ﮐﺴﺐ ﮐﺮدﯾﻢ ،اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﺗﻨﻬﺎ راه ﺣﻞ
ﻣﺸﮑﻼت اﻗﺘﺼﺎدی در اﺳﺘﺎن اﺳﺖ.
وی اداﻣﻪ داد :ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن اﻣﺴﺎل  ۱۲٫۷درﺻﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ
 ۹٫۵درﺻﺪ رﺳﯿﺪ.
اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻨﺪر اﻣﯿﺮآﺑﺎد ﺗﻮﺳﻂ وزارت
راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﻣﺼﻮب ﺷﺪن اﯾﻦ
اﻣﺮ ﻃﻮل ﻣﯽﮐﺸﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﺳﺘﺎن اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﭘﯿﮕﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ.
اﺳﺘﺎﻧﺪار ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺎزﻧﺪران :ﻣﺎزﻧﺪران را ﺑﻪ ﺻﺪر ﺗﺮاز ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﮕﯽ
ﮐﺸﻮر ارﺗﻘﺎ ﻣﯽدﻫﯿﻢ
ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺤﻤﺪ اﺳﻼﻣﯽ آﺧﺮﯾﻦ ﺳﺨﻨﺮان اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ در اﻇﻬﺎراﺗﯽ
ﮐﻮﺗﺎه ﺑﯿﺎن داﺷﺖ:در اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮدﯾﻢ اﻣﺎ ﺑﺎ
آﺳﯿﺐﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ در ﻣﺎزﻧﺪران ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻋﺒﺎرت ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻣﺎزﻧﺪﻧﻮﻣﻪ وی اﻓﺰود :ﺑﺎ ﺷﻌﺎر ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﭘﺎﯾﺪار ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰیﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ اﺗﺎق ﻓﮑﺮ از ﻧﯿﺮوﻫﺎی
درون و ﺑﺮوناﺳﺘﺎﻧﯽ ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺘﻮازن را ﺷﮑﻞ دﻫﯿﻢ.
اﺳﻼﻣﯽ ﮔﻔﺖ :ﻣﺴﺎﺋﻞ در ﻣﻘﯿﺎس ﻣﺤﻠﯽ ،راه ﺣﻞﻫﺎی ﺳﺎدهﺗﺮ دارد و ﻧﺒﺎﯾﺪ

اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ را ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ و ﻗﻮل ﻣﯽ دﻫﯿﻢ ﻣﺎزﻧﺪران را ﺑﻪ
ﺻﺪر ﺗﺮاز ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﮕﯽ ﮐﺸﻮر ارﺗﻘﺎ ﻣﯽدﻫﯿﻢ.
وی در ﭘﺎﯾﺎن ﮔﻘﺖ :ﺷﺮق و ﻏﺮب اﺳﺘﺎن ،ﻣﺎزﻧﺪران اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﻣﺘﻮازن ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ /.ﻋﺒﺎرت -اﯾﺴﻨﺎ
ﺗﺼﺎوﯾﺮ :ﻣﺤﺴﻦ ﻫﺪاﯾﺘﯽ )ﺧﺰرﻧﻤﺎ(

