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آرﻣﺎن ﺷﻤﺎل :ﻣﺠﻤﻊ ﻫﻢ اﻧﺪﯾﺸﯽ روﺳﺎی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺷﻮراﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎی اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﺻﺒﺢ ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ در ﺳﺎﻟﻦ
ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﺎﺷﮕﺎه ﻓﺮﻫﻨﮕﯿﺎن در ﺳﺎری آﻏﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺮد.
ﮐﻮروش ﯾﻮﺳﻔﯽ رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻤﻊ ﻫﻢ اﻧﺪﯾﺸﯽ روﺳﺎی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﻮراﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺎزﻧﺪران در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ:
ﺧﻼء و ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮان ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻣﺤﺴﻮس
اﺳﺖ و اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺳﺮآﻏﺎز ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﺎزﻧﺪران را
ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ و ﯾﮏ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻣﺸﺘﺮک ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﺳﺘﺎن
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
وی ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﺶ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ذﯾﻞ و ﺣﺎﺷﯿﻪ
اﻗﺘﺼـﺎد و ﺳﯿﺎﺳـﺖ ﻧﯿﺴـﺖ اﺷـﺎره و اﺿـﺎﻓﻪ ﮐـﺮد :ﻣﻨـﺎﻓﻊ ﻣﺸﺘﺮﮐـﯽ در
ﻣﺎزﻧﺪران دارﯾﻢ و ﺑﺎﯾﺪ روی اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮐﺎر ﮐﻨﯿﻢ.

ﯾﻮﺳﻔﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻣﺎزﻧﺪران در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ و ﺑﺎ ﻫﻤﺪﻟﯽ و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻼش و ﮐﻮﺷﺶ ﮐﻨﯿﻢ.
رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ ﺳﺎری ،وﺟﻮد زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻫﻤﺴﻮ و
ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺮای ﺧﻠﻖ ﻣﺎزﻧﺪران ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ،ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎی ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺑﮑﺮ ﺑﺮای
ﭼﻬﺎرﻓﺼﻞ از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎ در اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود.
وی ﻧﻌﻤﺖ درﯾﺎی ﺧﺰر و اﯾﺠﺎد ﺗﻮرﯾﺴﻢ درﯾﺎﯾﯽ ۳۳۸ ،ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻧﻮار
ﺳﺎﺣﻠﯽ ۸۰۰ ،اﺛﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﻣﻠﯽ ،دارا ﺑﻮدن ﻓﺮودﮔﺎه و ﺑﻨﺪر را
ازدﯾﮕﺮ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎ ﺑﺮﺷﻤﺮد و ﮔﻔﺖ :ﻧﺒﻮد اﻟﻤﺎن ﻫﺎی ﺑﻮﻣﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و
ﻣﺤﻠﯽ ،دﭘﻮی زﺑﺎﻟﻪ در ﺑﺎﻻدﺷﺖ ﻣﺎزﻧﺪران ،ﺧﻄﺮ ﮐﻮه ﺧﻮاری ،درﯾﺎ ﺧﻮاری
و زﻣﯿﻦ ﺧﻮاری در ﻣﺎزﻧﺪران ،اﺳﺘﻔﺎده ﺑﯽ روﯾﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻬﺎی
زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎ اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎ اﻟﮕﻮی درﺳﺖ ﻣﺼﺮف را در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﺮده
اﯾﻢ اﻓﺰود :ﻓﺮﻫﻨﮓ آﭘﺎرﺗﻤﺎﻧﯽ ﻣﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ و ﭼﺮا ﻓﺮﻫﻨﮓ ﮐﺎر ﺟﻤﻌﯽ
ﺑﯿﻦ ﻣﺎ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ و آﯾﺎ در ﻓﺮﻫﻨﮓ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و راﻧﻨﺪﮔﯽ و ﺷﻬﺮی ﻣﻨﻀﺒﻂ
ﻫﺴﺘﯿﻢ.
ﯾﻮﺳﻔﯽ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﻧﻮع ﻣﻌﻤﺎری ﻣﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ و ﻋﻠﺖ
ﮐﺎرﮔﺮﯾﺰی ﭼﯿﺴﺖ و ﭼﺮا ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ ﺑﻼی ﺧﺎﻧﻤﺎﻧﺴﻮز ﻣﺨﺪر روی ﻣﯽ آورﻧﺪ
و ﻃﺮاﺣﯽ ﻟﺒﺎس ﻣﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﭼﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺳﺖ.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﺎزﻧﺪران ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﮐﻤﮏ ﻫﺴﺘﯿﻢ
و ﺷﻮرا و ﺷﻮراﯾﺎران ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﯾﺠﺎد دﻫﮑﺪه ﻫﺎی
ﺗﻮرﯾﺴﺘﯽ ﺳﻼﻣﺖ از ﺟﻤﻠﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎ اﺳﺖ زﯾﺮا ﺷﻤﺎر ﻣﺴﺎﻓﺮان اﺳﺘﺎن زﯾﺎد
اﺳﺖ.
ﯾﻮﺳﻔﯽ ،اﯾﺠﺎد ﺷﻬﺮک ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ در اﺳﺘﺎن را ﻻزم داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :اﯾﺠﺎد
ﻣﺪارس ﺟﺎﻣﻊ رﺳﺎﻧﻪ ای از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ و ﺑﻮﻣﯽ و
اﻧﺘﺸﺎر آن در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎز از دﯾﮕﺮ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات اﺳﺖ /.ﻣﻬﺮ

