ﻋﻠﯽ ﺣﺪادی ﮐﺎﻧﺪﯾﺪای ﺷﮭﺮ طﺎﻟﻘﺎن در ﻣﺠﻠﺲ در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران
روﯾﮑﺮد ﮐﻼن ﺑﮫ ُﺧﺮد در ﮐﺸﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ  ،وظﯿﻔﮫ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺠﻠﺲ ،ﻣﻄﺎﻟﺒﮫﮔﺮِی ﻣﺴﺘﻤﺮ اﺳﺖ

ﻋﻠﯽ ﺣﺪادی؛ ﻧﺎﻣﺰد دوره ﯾﺎزدھﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ در ﺣﻮزه اﻧﺘﺨﺎﺑﯿﮫ ﺳﺎوﺟﺒﻼغ ،ﻧﻈﺮآﺑﺎد و طﺎﻟﻘﺎن ﯾﮑﯽ از اﻓﺮادیﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺪت ﭼﮭﺎرﺳﺎل ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﺳﺎوﺟﺒﻼغ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﺷﺘﮫ و از
ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻨﻄﻘﮫ آﺷﻨﺎﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از ﻣﮭﻢﺗﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽھﺎی او ﻧﻘﺪ ﺑﮫ روﯾﮑﺮِد ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﮐﺸﻮر در روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ و رﻓﻊ آنھﺎﺳﺖ؛ ﻧﮕﺎه ﮐﻼن ﺑﮫ ُﺧﺮد ﮐﮫ ﺳﺒﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺴﺌﻮﻻن از درد،
ﻧﺎراﺣﺘﯽھﺎ و ﮔﻼﯾﮫھﺎی ﻣﺮدم ﺑﯽﺧﺒﺮ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ و طﺮحھﺎ و ﭘﺮوژهھﺎﯾﯽ را ﺗﮭﯿﮫ و اﺟﺮا ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ از وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﺴﯿﺎر دارد و ﻧﯿﺎزھﺎی ﻣﺮدم در آنھﺎ ﻟﺤﺎظ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻨﮏ ﻋﻠﯽ ﺣﺪادی ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎِد ﺟﺪی ﺑﮫ
ﺖ اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﺸﮑﻼت و
اﯾﻦ روﯾﮫ ،ﺳﻌﯽ دارد ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم و ﺗﻐﯿﯿِﺮ اﯾﻦ روﻧﺪ ﺑﮫ ﻧﮕﺎِه ُﺧﺮد ﺑﮫ ﮐﻼن ،ﻧﯿﺎزھﺎی ﻣﺮدم را ﺑﮫ درﺳﺘﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﮫھﺎی ھﻤﮫﺟﺎﻧﺒﮫ و ﺟﺎﻣﻊ و اﻟﺒﺘﮫ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿ ِ
ﻣﻌﻀﻼت ﻣﻨﻄﻘﮫ اراﺋﮫ ﮐﻨﺪ.
ﺑﮫ ﮔﺰارش ﺑﺎزﺗﺎب اﻟﺒﺮز ،ﻋﻠﯽ ﺣﺪادی طﯽ ﯾﮏ ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی ﺑﮫ ﭘﺮﺳﺶھﺎی ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران در ﺧﺼﻮص ﻣﺸﮑﻼت و ﻣﻌﻀﻼت ﺣﻮزهھﺎی ﺷﮭﺮی و ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺳﺎوﺟﺒﻼغ ،ﻧﻈﺮآﺑﺎد و طﺎﻟﻘﺎن ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺖ ﮐﮫ در اداﻣﮫ
ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﺪ.
ف ﺳﺎﺧﺖوﺳﺎزھﺎی ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز طﯽ ﺳﺎلھﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﮐﮫ اﻟﺒﺘﮫ ﻣﺴﺌﻮﻻن در اﯾﻦ ﺣﻮزه اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ واﻗﻊ ﺷﺪن ﺑﺨﺸﯽ از اراﺿﯽ ﮐﺸﺎورزی در ﺷﮭﺮھﺎی طﺎﻟﻘﺎن ،ﺳﺎوﺟﺒﻼغ و ﻧﻈﺮآﺑﺎد ،اﯾﻦ ﺳﮫ ﺷﮭﺮ ھﺪ ِ
ﻧﯿﺰ اﻧﺠﺎم دادهاﻧﺪ ﮐﮫ اﻟﺒﺘﮫ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﭼﮫ راھﮑﺎِر ﻗﺎطﻌﺎﻧﮫای ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺳﺎﺧﺖوﺳﺎز ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز در اﯾﻦ ﻣﺤﺪودهھﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻣﻄﻠﻮب را داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ؟
اوﻟﯿﻦ ﻧﮑﺘﮫای ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ اﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ،ﻗﺎﺑﻠﯿﺖھﺎ و ظﺮﻓﯿﺖھﺎی اﺳﺘﺎن در ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺑﺎ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر و ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ اﺳﺖ .اﯾﻦ ظﺮﻓﯿﺖھﺎ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﺳﺘﺎن را در ﭘﯽ دارد.
از طﺮﻓﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺟﮫ ﮐﺮد ﮐﮫ ﺳﺎﺧﺖوﺳﺎز ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز زﻣﺎﻧﯽ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ ﮐﮫ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫھﺎی ﺟﺎﻣﻊ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ﺧﻸ ﺳﺒﺐ ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮﺧﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ اوﻟﯿﻦ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ طﻮر ﺟﺪی ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺷﻮد ،ﺑﺤﺚ آﻣﺎﯾﺶ ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺳﺖ .ﭼﺮا ﮐﮫ اﮔﺮ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﺑﮫ طﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺗﮭﯿﮫ و اﺟﺮا ﺷﻮد در ﻗﺎﻟﺐ آن ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺨﺸﯽ از اراﺿﯽ ﮐﮫ ھﺪف ﺳﺎﺧﺖوﺳﺎز
ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز ﺷﺪه در ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺎﻣﺎﻧﺪھﯽ ﮐﺮد .ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ظﺮﻓﯿﺖھﺎی ﺑﺎﻻی ﺳﺎوﺟﺒﻼغ و ﻧﻈﺮآﺑﺎد و طﺎﻟﻘﺎن ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺨﺶ ﮔﺮدﺷﮕﺮی را ﺑﺎ ﻧﮕﺎھﯽ درﺳﺖ و ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﮫ ﻗﺮار داد
ﮐﮫ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﮭﻤﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﮫ اﺳﺖ.
ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﻣﻮﺿﻮع ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺳﺎﺧﺖوﺳﺎزھﺎ را در ﭘﯽ دارد ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﮫ ﻧﯿﺰ درآﻣﺪزاﯾﯽ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد .ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﯽﺗﻮان ﺗﮭﺪﯾﺪ را ﺑﮫ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺪل ﮐﺮد و ﺑﺴﺘﺮﺳﺎزی ﺑﺮای ﺟﺬب
ﮔﺮدﺷﮕﺮ اﻧﺠﺎم داد.
در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﮐﺎرﮔﺮوهھﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮد ﮐﮫ در ﺻﻮرت ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﺻﺤﯿﺢ ،و ﭘﮋوھﺶﻣﺤﻮر ﺑﻮدن ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ در ﭘﯽ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﮫ ﯾﮏ ﻣﺸﮑﻞ ﻋﻤﺪه در ﮐﺸﻮر وﺟﻮد دارد ﮐﮫ ﻧﮕﺎِه ﮐﻼن ﺑﮫ ُﺧﺮد اﺳﺖ .اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ روﯾﮑﺮدی را ﭘﯿﺸﮫ ﮐﻨﯿﻢ ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻧﺨﻮاھﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﮫ ھﺮ ﺣﺎل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮﺗﻮر ﻣﺤﺮﮐﮫ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎ و
ﺗﻼشھﺎی ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ دﺳﺘﮕﺎهھﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت و ﭘﯿﮕﯿﺮِی ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﮫ رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت ﯾﺎری رﺳﺎﻧﺪ.
ﯾﮑﯽ از ﻣﮭﻢﺗﺮﯾﻦ دﻏﺪﻏﮫھﺎی ﻣﺮدم طﺎﻟﻘﺎن ،اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮوش ﻣﻨﺎﺑﻊ آب طﺎﻟﻘﺎن ﺑﺮای ﺧﻮِد اﯾﻦ ﺷﮭﺮﺳﺘﺎن اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﮫ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﻣﺤﺪودﯾﺖھﺎی ﺑﺎﻻدﺳﺘﯽ و ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ در
اﺧﺘﯿﺎر طﺎﻟﻘﺎن ﻗﺮار ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ اﮔﺮ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد ،ﺑﺴﯿﺎری از زﯾﺮﺳﺎﺧﺖھﺎی ﺷﮭﺮی ﺑﮫ وﯾﮋه ﮐﯿﻔﯿﺖ آب ﺷﺮب ارﺗﻘﺎ ﺧﻮاھﺪ ﯾﺎﻓﺖ .ﭼﮫ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫای ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع دارﯾﺪ؟
وﺟﻮد ﺳﺪ طﺎﻟﻘﺎن ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻣﻨﻄﻘﮫ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﮫ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﻣﺤﺪودﯾﺖھﺎﯾﯽ ﮐﮫ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ،ﻣﻨﺎﻓﻊ آن ﻧﺼﯿﺐ ﻣﺮدم ﻣﻨﻄﻘﮫ ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﻣﺤﺪودﯾﺖھﺎی ﺑﺎﻻ دﺳﺘﯽ
ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻼن ﻣﻮرد ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﻓﺮآﯾﻨِﺪ ﺑﮭﺮهﺑﺮداری از ﺳﺪ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻣﻨﻄﻘﮫ ﻧﯿﺰ ﻣﺜﻤﺮ ﺛﻤﺮ ﺑﺎﺷﺪ .ﭼﺮا ﮐﮫ ﺳﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺧﻮﺑﯽ را در ﺗﻮﺳﻌﮫ ھﻤﮫﺟﺎﻧﺒﮫ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ در ﭘﯽ
داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﮫ ﮔﺮدش اﻗﺘﺼﺎدی و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی آﺗﯽ ﺑﯿﺎﻧﺠﺎﻣﺪ.
از طﺮﻓﯽ ﺑﮫ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﮫ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖھﺎی طﺎﻟﻘﺎن دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺪی اﺳﺖ ،ﭘﯿﮕﯿﺮی اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮوش ﻣﻨﺎﺑﻊ آب طﺎﻟﻘﺎن ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﻨﻄﻘﮫ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻤﮏ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﮭﻤﯽ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ
زﯾﺮﺳﺎﺧﺖھﺎی ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﮫ اﻗﺘﺼﺎدی و روﻧﻖ ﭘﺮوژهھﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ ،ﻓﺮھﻨﮕﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی را ﺑﮫ دﻧﺒﺎل ﺧﻮد ﺑﯿﺎورد.

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﺮدم را از ﺗﺮﯾﺒﻮن ﻣﺠﻠﺲ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﮐﻨﺪ و ﺻﺪای ﻣﺮدم را ﺑﮫ ﮔﻮش ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺑﮫ ﺣﻮل و ﻗﻮه اﻟﮭﯽ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ ﭘﯿﮕﯿﺮیھﺎی ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﻖآﺑﮫ را ﺑﮫ ﺳﺮاﻧﺠﺎم
ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ و ﻣﺮدم طﺎﻟﻘﺎن ،ﻧﻈﺮآﺑﺎد و ﺳﺎوﺟﺒﻼغ را ﺑﮫ ﺣﻖ ذاﺗﯽﺷﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ.
ﺷﮭﺮکھﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز ﺑﮫ وﯾﮋه ﻧﻈﺮآﺑﺎد ﺑﮫ دﻟﯿﻞ دوری از ﻣﺮﮐﺰ ﺷﮭﺮ و آﻻﯾﻨﺪﮔﯽ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮﺟﮫ دوﻟﺘﻤﺮدان اﺳﺖ و ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺑﮫ اﺳﺘﻘﺮار در اﯾﻦ ﺷﮭﺮکھﺎ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﮫ
وﻋﺪهھﺎی دوﻟﺖ در ﺧﺼﻮص ﮐﺎھﺶ ﻣﺎﻟﯿﺎتھﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ و اراﺋﮫ ﺗﺴﮭﯿﻼت ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺑﺎ ﺑﮭﺮه ﮐﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﺮﻧﮓ اﺳﺖ و ھﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﮫ ﯾﺎس و ﻧﺎاﻣﯿﺪی ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻨﺘﮭﯽ ﺷﺪه .ﭼﮫ راھﮑﺎری ﺑﺮای روﻧﻖ ﺗﻮﻟﯿﺪ
در اﯾﻦ ﺷﮭﺮکھﺎ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ آنھﺎ دارﯾﺪ؟
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﮫ ﺷﮭﺮکھﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻧﻈﺮآﺑﺎد و ﺳﺎوﺟﺒﻼغ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ دﺳﺖ ﺑﮫ ﮔﺮﯾﺒﺎن ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ دو ﺣﻮزه را در ﺑﺮﻣﯽﮔﯿﺮد؛ ﯾﮏ اﯾﻨﮑﮫ ﺑﻮﻣﯽھﺎی ﻣﻨﻄﻘﮫ ﮔﻼﯾﮫ دارﻧﺪ ﮐﮫ ﭼﺮا ﻧﯿﺮوھﺎی ﮐﺎرﮔﺮ و ﻣﺘﺨﺼﺺ از ﺷﮭﺮھﺎی
دﯾﮕﺮ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺗﻮﺟﮭﯽ ﺑﮫ اﺷﺘﻐﺎﻟﺰاﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻣﻨﻄﻘﮫ ﻧﻤﯽﺷﻮد .و دو اﯾﻨﮑﮫ ﭼﺮا ﺗﺴﮭﯿﻼت ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎِن اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﮫ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﯾﺎ اﮔﺮ وﻋﺪهھﺎی اراﺋﮫ اﯾﻦ ﺗﺤﺼﯿﻼت داده
ﺷﺪه ﭼﺮا ﺗﺤﻘﻖ ﻧﯿﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ.
ت آنھﺎ را ﺑﮫ ﺧﻮﺑﯽ درک ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ
ﺷﻌﺎر ﻣﺎ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﯾﻦ اﺳﺖ؛ "ھﻤﮫ ﺑﺎ ھﻢ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻣﻨﻄﻘﮫ" .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در راﺳﺘﺎی ھﻤﺎن ﻧﮕﺎه ﮐﻼن ﺑﮫ ُﺧﺮد اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ آن ﻧﻘﺪ دارم .ﺑﺎﯾﺪ در ﮐﻨﺎر ﻣﺮدم ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﻣﺸﮑﻼ ِ
ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﮫ ﺧﻮﺑﯽ در ﻣﺠﻠﺲ ﭘﺎ ﺑﮫ ﭘﺎی ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ ،ﺑﮫ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻨﻄﻘﮫای ﻧﯿﺰ ﺑﭙﺮدازﯾﻢ .ﻣﻮﺿﻮع ﺷﮭﺮکھﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻼن ﮐﺸﻮری اﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﻈﺮآﺑﺎد و ﺳﺎوﺟﺒﻼغ ﻧﯿﺰ ﺑﮫ
دﻟﯿﻞ وﺟﻮد ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺎ آن ﺑﮫ ﺷﺪت درﮔﯿﺮ ھﺴﺘﻨﺪ .ﺗﺴﮭﯿﻼت ﺑﺎﯾﺪ در راﺳﺘﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺮدم ﻣﻨﻄﻘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﺮا ﮐﮫ ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری دﻏﺪﻏﮫھﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺮای ﻣﺮدم اﯾﺠﺎد ﮐﺮده و ﯾﮏ ﻣﻌﻀﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺪی
اﺳﺖ .ﭼﮫ ﺑﮭﺘﺮ ﮐﮫ اﮔﺮ اﻗﺪاﻣﯽ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﮫ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد اﺷﺘﻐﺎﻟﺰاﯾﯽ ﺑﻮﻣﯿﺎن را ﻧﯿﺰ در ﭘﯽ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﮫ ﻋﺒﺎرت ﺑﮭﺘﺮ اراﺋﮫ ﺗﺴﮭﯿﻼت و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺳﺮﻣﺎﯾﮫﮔﺬاران و ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ اﺷﺘﻐﺎﻟﺰاﯾﯽ ﻧﯿﺮوھﺎی ﺑﻮﻣﯽ ﻣﻨﻄﻘﮫ ﺑﯿﺎﻧﺠﺎﻣﺪ.
ﻣﻮﺿﻮع دﯾﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ در ﺷﮭﺮک ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻧﻈﺮآﺑﺎد ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻐﻔﻮل ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد؛ زﻣﯿﻦھﺎی ﺑﻼﺗﮑﻠﯿﻒ ﮐﮫ ﺑﺴﺘﺮ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل اﺳﺖ .ﻣﻮﺿﻮع از اﯾﻦ ﻗﺮار اﺳﺖ ﮐﮫ زﻣﯿﻦھﺎ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد
ﮐﺎرﮔﺎهھﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی واﮔﺬار ﺷﺪه اﻣﺎ ھﯿﭻ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ در آنھﺎ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ.
اﮔﺮ ﭘﯿﮕﯿﺮِی ﺟﺪی ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺠﻠﺲ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻣﻄﻠﻮب ﺣﺎﺻﻞ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺼﻮﺑﮫای ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺷﮭﺮک ﺻﻨﻌﺘﯽ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﮫ ﺑﮫ ﻣﺴﺎﺣﺖ  800ھﮑﺘﺎر وﺟﻮد دارد ﮐﮫ رھﺎ و
ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﮫ ﻣﺤﺮک ﺗﻮﺳﻌﮫ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﮫ اﺷﺘﻐﺎﻟﺰاﯾﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد.
ﺳﺎﮐﻨﺎن ﻣﺴﮑﻦ ﻣﮭﺮ ﻧﻈﺮآﺑﺎد ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺴﯿﺎری در ﺧﺼﻮص آب ﺷﺮب دﺳﺖ ﺑﮫ ﮔﺮﯾﺒﺎن ھﺴﺘﻨﺪ .ﭼﮫ راھﮑﺎری ﺑﺮای ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﯿﺎﺗﯽ دارﯾﺪ؟
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﮫ ﮐﻞ ﺷﮭﺮﺳﺘﺎن ﻧﻈﺮآﺑﺎد ﺑﺎ ﻗﻄﻌِﯽ ﻣﺴﺘﻤﺮ آب و ﮔﺎه ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ آب ﺷﺮب دﺳﺖ و ﭘﻨﺠﮫ ﻧﺮم ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺒﺘﮫ در ﻣﺴﮑﻦ ﻣﮭﺮ ﻧﻈﺮآﺑﺎد ﺷﺪت ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﻣﮭﻢﺗﺮﯾﻦ ﻧﯿﺎز ﻣﺮدم ﺧﻮب و ﻓﮭﯿﻢ
ﻧﻈﺮآﺑﺎد ،ﺗﺎﻣﯿﻦ آب ﺷﺮب اﺳﺖ .اﮔﺮ ﭘﯿﮕﯿﺮیھﺎی ﻻزم اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ،ﺳﺪ طﺎﻟﻘﺎن اﯾﻦ ظﺮﻓﯿﺖ را دارد ﮐﮫ آب ﺣﻮزه اﺳﺘﺤﻔﺎظﯽ را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ.
وﺿﻌﯿﺖ آب ﺷﺮب در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻨﺎطﻖ و ﻣﺤﺪودهھﺎی ﻧﻈﺮآﺑﺎد ﻣﻄﻠﻮب ﻧﯿﺴﺖ ھﺮﭼﻨﺪ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ در ﺳﺎلھﺎی اﺧﯿﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﻣﺎ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﭘﯿﮕﯿﺮِی ﻣﺴﺘﻤﺮ در ﺑﮫ ﺳﺮاﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪِن ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﺮدﻣﯽ ،اﯾﻦ
ﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ و ﻣﻮاردی از اﯾﻦ دﺳﺖ ،ﺳﺎﮐﻨﺎن را دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻣﺸﮑﻞ ﺣﻞ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺴﮑﻦ ﻣﮭﺮ ﻧﻈﺮآﺑﺎد ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺪﺗﺮ اﺳﺖ؛ ﻗﻄﻌﯽھﺎی ﻣﮑﺮر ،ﮐﯿﻔﯿ ِ
ص ﻣﺼﻮﺑﮫی دوﻟﺖ ﮐﮫ ﺑﺮای ﺣﻖآﺑﮫ ﺳﺪ طﺎﻟﻘﺎن وﺟﻮد دارد ،ﻣﺸﮑﻞ آب اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﮫ را رﻓﻊ ﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺎﯾﺪ در ﺷﮭﺮ ﺟﺪﯾﺪ ھﺸﺘﮕﺮد ،ﻧﻈﺮآﺑﺎد
انﺷﺎءﷲ ﺑﺎ ﭘﯿﮕﯿﺮیھﺎی ﺟﺪی در ﺳﻄﺢ ﮐﻼن در ﺧﺼﻮ ِ
و ﻏﯿﺮه رﻓﻊ ﺷﻮد وﮔﺮﻧﮫ در آﯾﻨﺪه ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺴﯿﺎری در ﭘﯽ ﺧﻮاھﺪ آﻣﺪ .اﯾﻦ ﯾﮏ اﻗﺪام و ﮐﺎر اﺳﺎﺳﯽ و ﺟﺪی اﺳﺖ.
ت دوﻟﺘﯽ،
ﺑﺎﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻨﮑﮫ طﺎﻟﻘﺎن ﻗﺪﻣﺘﯽ ﺑﮫ ﺑﻠﻨﺪای ﺗﺎرﯾﺦ ﻧُﮫ ھﺰار ﺳﺎﻟﮫ دارد و ﻗﻄﺐ ھﻨﺮ ﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺴﯽ اﻟﺒﺮز اﺳﺖ و ھﻨﺮﻣﻨﺪان ﻧﺎﻣﯽ ﺑﺴﯿﺎری از طﺎﻟﻘﺎن در ﮐﺸﻮر ﻣﻄﺮح و ﻧﺎﻣﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺎﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﺗﺤﻘﻖ اﻋﺘﺒﺎرا ِ
اﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺑﮭﺒﻮد زﯾﺮﺳﺎﺧﺖھﺎی ﻓﺮھﻨﮕﯽ -ھﻨﺮی اﯾﻦ ﺷﮭﺮ وﺟﻮد دارد؟
طﺎﻟﻘﺎن ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ و ارزﺷﻤﻨﺪی را در ﺧﻮد ﺟﺎی داده اﺳﺖ و ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﮫ ھﻨﺮﻣﻨﺪان ﻧﺎﻣﯽ و ﻣﺸﮭﻮری از اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﮫ اﺳﺘﺎن و ﮐﺸﻮر ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﮫ ﺑﺮای رﺷﺪ و ارﺗﻘﺎی ﻓﺮھﻨﮓ و
ھﻨﺮ اﯾﻦ ﺷﮭﺮﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺴﯿﺎری روﺑﮫرو ھﺴﺘﯿﻢ.
ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ،ﻋﺪم ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ھﻨﺮﻣﻨﺪان طﺎﻟﻘﺎن اﺳﺖ و ھﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﯽھﺎی طﺎﻟﻘﺎن در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻮدﺟﮫ در راﺳﺘﺎی ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ھﻨﺮﻣﻨﺪان ﻋﺰﯾﺰ و
ارزﺷﻤﻨﺪ در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز ﺑﺎﻻﺧﺺ ﺷﮭﺮ طﺎﻟﻘﺎن از ﺟﻤﻠﮫ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ آن ﻧﮕﺎه وﯾﮋهای ﺷﻮد.
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺪی در ﺣﻮزه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﻨﺮﻣﻨﺪان ﺷﮭﺮﺳﺘﺎن طﺎﻟﻘﺎن ،ﻋﺪم ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖھﺎی ﻓﺮھﻨﮕﯽ و ھﻨﺮی اﯾﻦ ﺷﮭﺮﺳﺘﺎن اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﮫ ﻻزم را در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﮫ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﮫ ﻋﺪم ﺷﻨﺎﺧﺖ و آﻣﺎﯾﺶ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮدد .ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ رو ﺑﮫ رﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮان در ﮐﻨﺎر اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪیھﺎی ھﻨﺮﻣﻨﺪان اﯾﻦ ﺷﮭﺮﺳﺘﺎن ،ﺷﺎھﺪ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ
آن در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن ﮐﺸﻮر ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﻧﮕﺎه ﻣﺎ ﯾﮏ ﻧﮕﺎه درﺳﺖ ﺑﮫ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ھﺎ و ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر در اﯾﺠﺎد ﺑﺴﺘﺮ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﻨﺮﻣﻨﺪان ﻋﺰﯾﺰ در ﺷﮭﺮﺳﺘﺎن طﺎﻟﻘﺎن اﺳﺖ.
ﺑﺮای ارﺗﻘﺎی ﻓﺮھﻨﮓ و ھﻨﺮ ﺷﮭﺮھﺎﯾﯽ ھﻤﭽﻮن ھﺸﺘﮕﺮد ،ﺳﺎوﺟﺒﻼغ و طﺎﻟﻘﺎن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ھﻤﮑﺎری ﻣﺸﺘﺮک ﻧﮭﺎدھﺎی ﻓﺮھﻨﮕﯽ و اﺟﺮاﯾﯽ اﺳﺖ ،آﯾﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫای ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﮐﺎرﮔﺮوه و ﯾﺎ اﺗﺎق ﻓﮑﺮ در راﺳﺘﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت
ﺷﮭﺮی و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ھﻨﺮﻣﻨﺪان و ﺣﻮزه ﻓﺮھﻨﮓ و ھﻨﺮ دارﯾﺪ؟
ﺑﺮای ارﺗﻘﺎی ﻓﺮھﻨﮓ و ھﻨﺮ در ﺷﮭﺮﺳﺘﺎنھﺎی ﺳﺎوﺟﺒﻼغ ،ﻧﻈﺮآﺑﺎد و وطﺎﻟﻘﺎن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫرﯾﺰی درﺳﺖ ھﺴﺘﯿﻢ .اھﺪاف ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﻣﺤﻮر ﺑﺎﺷﻨﺪ و در ﮐﻨﺎر آن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻮدﺟﮫ و اﻋﺘﺒﺎر ﻻزم ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﻮد.
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﮫ اﻣﺮوز ھﻢ اﻓﺰاﯾﯽ ﻻزم در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ وﺟﻮد ﻧﺪارد .دﺳﺘﮕﺎهھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺮھﻨﮕﯽ و ھﻨﺮی ﻣﺎ ﺑﮫ طﻮر ﻣﻮازی ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ھﺪر رﻓﺖ زﻣﺎن و وﻗﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺎ دﻗﺖ و ﺗﻮﺟﮫ ﻻزم را در
اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﻧﺪاﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ ،ﮐﺎرﮔﺮوهھﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ھﻢاﻓﺰاﯾﯽ و ﺗﻮﺟﮫ ﺟﺪی ﺑﮫ ھﻨﺮ و ھﻨﺮﻣﻨﺪان و ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻮزه ﻓﺮھﻨﮓ و ھﻨﺮ ،اﯾﺠﺎد ﺷﻮد .ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮔﺮوهھﺎی ﻓﺮھﻨﮕﯽ -ھﻨﺮی ﺑﮫ
ﺧﺼﻮص ﺗﺌﺎﺗﺮ در ﺷﮭﺮﺳﺘﺎنھﺎی ﺳﺎوﺟﺒﻼغ ،ﻧﻈﺮآﺑﺎد و طﺎﻟﻘﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮭﺘﺮ از اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻌﺘﻘﺪ ھﺴﺘﻢ در آﯾﻨﺪه ﮐﺎرﮔﺮوهھﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ھﺮﮐﺪام از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﻓﺮھﻨﮕﯽ -ھﻨﺮی را داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﻢ .اﮔﺮ ﻣﺎ ﺑﮫ داراﯾﯽھﺎ و ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞھﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺣﻮزه ﻓﺮھﻨﮓ و ھﻨﺮ ﺗﻮﺟﮫ و دﻗﺖ ﮐﺎﻓﯽ داﺷﺘﮫ
ﺑﺎﺷﯿﻢ و اﺗﺎق ﻓﮑﺮ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ و ھﺪفﮔﺬاری ﻣﻨﺎﺳﺐ را در ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎی آﺗﯽ ﻟﺤﺎظ ﮐﻨﯿﻢ ،ﻣﻄﻤﺌﻦ ھﺴﺘﯿﻢ ﮐﮫ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﺟﻮاﻧﺎنﻣﺎن در ھﻨﺮ و ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻓﺮھﻨﮕﯽ اﺛﺮﮔﺬار ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﻮد .ﺣﺘﯽ ﺑﻨﺪه در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص
ﭘﯿﺸﻨﮭﺎدھﺎﯾﯽ دارم ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ در راﺳﺘﺎی ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی ﺟﻮاﻧﺎنﻣﺎن در ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﯿﻠﻢ ﮐﻮﺗﺎه ،ﻓﯿﻠﻢ ﺑﻠﻨﺪ ،ﺷﺎھﺪ درﺧﺸﺶ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ آنھﺎ در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
آﺛﺎر ﻣﻨﻘﻮل و ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻘﻮل ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺎ ﻗﺪﻣﺖ ھﺰار ﺳﺎﻟﮫ در ﺳﺎوﺟﺒﻼغ و ﻧﻈﺮآﺑﺎد وﺟﻮد دارد ،اﻣﺎ ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺪودی از ﻣﮑﺎنھﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﯾﻦ ﺷﮭﺮھﺎ ﺑﺎزدﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ اﻣﺮ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﺻﺤﯿﺢ و ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﺳﻮی ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﺒﻮد ﻣﻮزهای ﻣﻨﺎﺳﺐ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﯿﺰ در اﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز و ﺷﮭﺮھﺎی ﺣﻮﻣﮫ ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﻀﻼت ﺣﻮزه ﮔﺮدﺷﮕﺮی و ﻣﯿﺮاث ﻓﺮھﻨﮕﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ آﺛﺎر ﺧﻮروﯾﻦ ﮐﮫ
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﮫ اﻟﺒﺮز اﺳﺖ در ﺗﮭﺮان ﻧﮕﮭﺪاری ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .رﺷﺪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی و ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺣﻮزه در ﺑﺮﻧﺎﻣﮫھﺎی آﯾﻨﺪهی ﺷﻤﺎ ﻗﺮار دارد؟
وﺟﻮد آﺛﺎر ارزﺷﻤﻨﺪ ﺑﺎ ﻗﺪﻣﺖ ھﺰاران ﺳﺎﻟﮫ در ﺷﮭﺮﺳﺘﺎن ھﺎی ﻧﻈﺮآﺑﺎد و ﺳﺎوﺟﺒﻼغ ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ در ﺣﻮزه ﮔﺮدﺷﮕﺮی اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ آن ﺗﻮﺟﮫ ﺷﻮد .آﺛﺎری ﺑﺴﯿﺎری در اﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز وﺟﻮد دارد ﮐﮫ در ﺳﻄﺢ
ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﻧﺪ اﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﮫ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﻧﺒﻮد ﺑﺴﺘﺮھﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﮫاﻧﺪ آﻧﭽﻨﺎن ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﮫ ﻣﺤﺪودﯾﺖھﺎی ﺑﺴﯿﺎری در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ دارﯾﻢ ﮐﮫ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﮫاﯾﻢ از ﺗﻤﺎم
ظﺮﻓﯿﺖھﺎ و ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞھﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﮫ ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ.
اﻟﺒﺮز ،اﺳﺘﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ در ﺣﻮزه ﮔﺮدﺷﮕﺮی و ﺟﺬب ﺗﻮرﯾﺴﺖ ،ﺣﺮفھﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻦ دارد و ﻗﻄﻌﺎ ﺑﺎ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺑﺨﺶ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺷﺎھﺪ رﺷﺪ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ ﺧﻮاھﯿﻢ ﺑﻮد.

