اﺣـﺪاث ﭘـﺎرک ﮐﺸـﺎورزی و ﮐﺴـﺐ و
ﮐــﺎر ﺑــﺮای ﻧﺨﺴــﺘﯿﻦ ﺑــﺎر در
ﻣﺎزﻧﺪران
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اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻣﺎزﻧﺪران از اﺣﺪاث ﭘﺎرﮐﯽ در ﺣﻮزه ﮐﺸﺎورزی و ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر
ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در ﻣﺎزﻧﺪران ﺧﺒﺮ داد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس ،ﻣﺠﯿﺪ ﺣﺴﯿﻦ زادﮔﺎن در
آﺳﺘﺎﻧﻪ ﭼﻬﻠﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ در ﺟﻤﻊ اﺻﺤﺎب رﺳﺎﻧﻪ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد:
در دﻫﻪ ﻓﺠﺮ اﻣﺴﺎل  ۷۷۶ﻃﺮح ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎر ﻫﺰار و  ۸۷۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد
رﯾﺎل در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﺎن ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﻣﯽﺷﻮد.
*ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از  ۷۶۶ﻃﺮح ﻋﻤﺮاﻧﯽ در دﻫﻪ ﻓﺠﺮ
وی اﻓﺰود :از ﻣﺠﻤﻮع  ۷۶۶ﭘﺮوژه  ۷۶ﭘﺮوژه ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎر
 ۳۹۷ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن اﻓﺘﺘﺎح ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺮای  ۸۶ﻧﻔﺮ ﺷﻐﻞ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ و
ﻋﻼوه ﺑﺮاﯾﻦ  ۵۶۶ﭘﺮوژه ﻋﻤﺮاﻧﯽ و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎر  ۶۱۹ﻣﯿﻠﯿﺎرد
ﺗﻮﻣﺎن اﻓﺘﺘﺎح ﻣﯽﺷﻮد.
*روﻧﻤﺎﯾﯽ از ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻧﻤﺘﺎ
وی در اداﻣﻪ از ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ “ﻧﻤﺘﺎ” روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد و ﯾﺎدآورﺷﺪ :ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ
»ﻧﻤﺘﺎ« ﺑﺮای ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﺧﺮد ﺟﻤﻌﯽ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ
ﻣﯽﺗﻮان از ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﺳﺎزﻧﺪه ﻧﺨﺒﮕﺎن و اﻓﺮاد ﻣﻄﻠﻊ در راه ﺗﻮﺳﻌﻪ
اﺳﺘﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ  ۱۲۰روﺳﺘﺎی ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﺮای اﺟﺮای ﻃﺮح ﺑﻮم ﮔﺮدی
ﺣﺴﯿﻦ زادﮔﺎن ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اوﻟﻮﯾﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی در ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران
اﻇﻬﺎر ﮐﺮد ۱۲۰ :روﺳﺘﺎ ﺑﺮای اﺟﺮای ﻃﺮح ﺑﻮم ﮔﺮدی ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪ و ﺑﻮم
ﮔﺮدی ﺑﺮای ﺟﺬب ﮔﺮدﺷﮕﺮان در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ روﺳﺘﺎﻫﺎ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﺑﺎﻓﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺧﻮد ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در

ﺟﺬب ﮔﺮدﺷﮕﺮان دارﻧﺪ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻃﺮح ﻣﺮﻣﺖ ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﺳﺎری ﻧﯿﺰ ﮐﻪ
ﯾﮑﯽ از آﺛﺎر ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺳﺘﺎن اﺳﺖ در دﺳﺖ اﺟﺮا ﺑﻮده و ﺑﺮای
ﺗﺴﺮﯾﻊ در ﮐﺎر ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان اﺳﺘﺎﻧﺪاری ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺴﻬﯿﻠﮕﺮ اﯾﻦ اﻣﺮ
ﺑﺮ ﮐﺎرﻫﺎ ﻧﻈﺎرت دارد.
اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﭘﺎرکﻫﺎی ﻋﻠﻢ و
ﻓﻨﺎوری در ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺘﺎن ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی ﺷﻮد ،ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺳﺎل آﯾﻨﺪه
در ﻧﻈﺮ دارﯾﻢ ﺗﺎ ﺗﺴﻬﯿﻼت و ﻓﻀﺎی ﺑﻬﺘﺮی در اﺧﺘﯿﺎر اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻗﺮار
دﻫﯿﻢ ﺑﻌﻼوه ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﭘﺎرﮐﯽ در ﺣﻮزه ﮐﺸﺎورزی و ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر
در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران راهاﻧﺪازی ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
وی ،ﻃﺮح ﻣﺎزﻧﺪران ﭘﺎک را ﯾﮑﯽ از اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎی زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ اﺳﺘﺎن
داﻧﺴﺖ و اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺑﺮای اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﺎﯾﺪ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری
ﺳﻤﻦﻫﺎ ﭘﺎی ﮐﺎر ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺎﻻی ﻣﺮدم روﺑﺮو
ﺷﻮﯾﻢ .ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﻤﻦﻫﺎ ،داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪن ﻃﺮح
ﺑﻪ ﻣﯿﺪان ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ و ﺑﺎ ﻃﺮح ﻣﺸﺎرﮐﺖ آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺷﻌﺎر ﻣﺎزﻧﺪران ﭘﺎک
را راﺣﺖ ﺗﺮ ﻣﺤﻘﻖ ﮐﺮد.
وی در ﻣﻮرد ﻃﺮح  ۱۰۰روزه ﺧﻮد ﻧﯿﺰ اﻇﻬﺎرﮐﺮد :ﻃﺮح  ۱۰۰روزه ﮔﺎﻣﯽ
ﺑﺮای ﺗﺤﺮک ﺑﺨﺸﯽ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ اﺳﺖ و ﻋﻤﻠﮑﺮد دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ
اﺳﺎس اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪن اﯾﻦ ﻃﺮحﻫﺎ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﺮ دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮدش در زﻣﯿﻨﻪ اﯾﻦ ﻃﺮح ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ ﻃﺮح ﻣﺪﯾﺮان
ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﭘﺮوژه و ﻃﺮحﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪای را ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ
اﺟﺮاﯾﯽ در ﻣﺪت  ۱۰۰روز را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم
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