رﺋﯿــﺲ ﺷــﻮرای ﻗﻀــﺎﯾﯽ اﺳــﺘﺎن
اﻟﺒﺮزدرﺑﺎزدﯾـﺪ از ﮔـﺮوه ﺻـﻨﻌﺘﯽ
زر :ﻗـﻮه ﻗﻀـﺎﯾﯿﻪ ﻧﯿـﺰ در دوران
ﺟﺪﯾــﺪش ﻧﮕــﺎه ﺣﻤــﺎﯾﺘﯽ ﺑــﻪ
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن دارد
دﮐﺘﺮ ﺷﻬﺒﺎزی اﺳﺘﺎﻧﺪار اﻟﺒﺮز ،دﮐﺘﺮ ﺣﺴﯿﻦ ﻓﺎﺿﻠﯽ رﺋﯿﺲ ﮐﻞ دادﮔﺴﺘﺮی
اﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز و ﺟﻤﻌﯽ از ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻗﻀﺎﯾﯽ ،اﺟﺮاﯾﯽ و اﻣﻨﯿﺘﯽ اﯾﻦ اﺳﺘﺎن
از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ،داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن و ﻃﺮح ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘﯽ و
ﭘﮋوﻫﺸﯽ زر ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﺮدﻧﺪ.

اﺳﺘﺎﻧﺪار اﻟﺒﺮز ﺿﻤﻦ اﺷﺎره ﺑﻪ ﭘﯿﺎم ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎزدﯾﺪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ
و ﻗﻀﺎﯾﯽ اﺳﺘﺎن از ﮔﺮوه زر ﮔﻔﺖ :اﻣﺮوز ﻫﻢ اﻓﺰاﯾﯽ ﺧﻮﺑﯽ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
اﺳﺘﺎن وﺟﻮد دارد و اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﻣﻮرد ﺗﻨﺶ در واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﺘﺎن ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از
اﺑﺘﺪای ﺳﺎل  ۹۸ﺗﺎﮐﻨﻮن  ۱٫۱۷درﺻﺪ ﺑﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ اﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه
ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎری ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ آﻗﺎی ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮔﺮوه

ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ زر اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.

ﺷﻬﺒﺎزی در اداﻣﻪ ﮔﻔﺖ :ﺧﺪا را ﺷﺎﮐﺮم ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ ﻫﻤﭽﻮن
آﻗﺎی ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﺸﺎن ﭼﻨﺪی ﻗﺒﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﯾﮏ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ دﻟﺴﻮز ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی ﻧﺎﻣﻪ ای ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ و
اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺳﺎل  ۱۴۰۴در ﺣﻮزه ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ ،ﮐﺸﻮر اﯾﺮان در
ﻣﻨﻄﻘﻪ اول ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

اﺳﺘﺎﻧﺪار اﻟﺒﺮز ﺿﻤﻦ ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻣﮕﺎﭘﺮوژه در دﺳﺖ ﺳﺎﺧﺖ زرﮐﺎم ﮔﻔﺖ:
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ زر ﺑﺮﻧﺪ ﻣﻠﯽ،ﻣﻨﻄﻘﻪ ای و ﻓﺮاﻣﻨﻄﻘﻪ ای اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
واﻗﻌﺎ در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر ﮐﻢ ﻧﻈﯿﺮ اﺳﺖ و از ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﻮب و ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ای
ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺪﯾﺮان رزﻣﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺟﻨﮓ اﻗﺘﺼﺎدی
اﻣﺮوز در ﺧﻂ اول ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺎ ﻫﻢ ﻟﺠﺴﺘﯿﮏ آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد.

ﺣﺴﯿﻦ ﻓﺎﺿﻠﯽ رﺋﯿﺲ ﮐﻞ دادﮔﺴﺘﺮی اﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز ﻧﯿﺰ در ﺣﺎﺷﯿﻪ اﯾﻦ
ﺑﺎزدﯾﺪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی اﻣﺴﺎل را ﺑﻪ ﻧﺎم روﻧﻖ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﮐﺮدﻧﺪ و اﯾﻦ ﺗﮑﻠﯿﻔﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﮐﻪ از
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﺸﻮر ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﻢ ﭼﺮا ﮐﻪ آﻧﺎن ﺳﺮﺑﺎزان ﺧﻂ ﻣﻘﺪم ﺟﻨﮓ
اﻗﺘﺼﺎدی ﻫﺴﺘﻨﺪ.

رﺋﯿﺲ ﺷﻮرای ﻗﻀﺎﯾﯽ اﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز ﮔﻔﺖ :ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ﻧﯿﺰ در دوران
ﺟﺪﯾﺪش ﻧﮕﺎه ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن دارد و از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺟﺪی ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ .آﯾﺖ اﻟﻠﻪ رﺋﯿﺴﯽ رﯾﺎﺳﺖ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ﺑﺎرﻫﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ
ﮐﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﻮد و ﻣﻮاﻧﻊ ﺟﺎری ﺑﺮ ﺳﺮ راه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺮداﺷﺘـﻪ ﺷـﻮد .از اﯾـﻦ رو اﻗـﺪاﻣﺎت دادﮔﺴـﺘﺮی در ﺟﻬـﺖ ﺣـﻞ ﻣﺸﮑﻼت
واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﻟﯿﺪی اﺳﺖ.

رﺋﯿﺲ دادﮔﺴﺘﺮی اﻟﺒﺮز ﺿﻤﻦ اﺷﺎره ﺑﻪ اﺷﺘﻐﺎﻟﺰاﯾﯽ ﮔﺴﺘﺮده ﻣﮕﺎﭘﺮوژه

زرﮐﺎم در ﮐﺸﻮر ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﻗﻄﻌﺎ از ﻃﺮح ﻫﺎی اﺷﺘﻐﺎﻟﺰاﯾﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ وﯾﮋه ﻣﯽ
ﮐﻨﯿﻢ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ آﻣﺎر زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﻣﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺳﺮﻗﺖ و
ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺑﻮده ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺪ ﺑﯿﮑﺎری در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ .وی ﮔﻔﺖ :دﺳﺘﮕﺎه
ﻗﻀﺎﯾﯽ در ﮐﻨﺎر ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺪﯾﺮان اﺟﺮاﯾﯽ اﺳﺘﺎن و ﻣﺪﯾﺮان دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺼﻤﻢ اﺳﺖ در راﺳﺘﺎی اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﮐﻼن ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ و
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی آن در ﺧﺼﻮص ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری و
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی اﺷﺘﻐﺎﻟﺰا ،ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ را از ﺳﺮ راه ﺑﺮدارد و از
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﺸﻮر ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ زر ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ
ﻓﻬﻢ ادﺑﯿﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻧﻘﺶ آن در اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ﮔﻔﺖ :واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی
در ﮐﺸﻮر ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ در اﯾﻨﺼﻮرت
اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر رﺷﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

وی ﮔﻔﺖ :ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ
ﺳﻬﻢ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﺑﻬﺮه وری و ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﻫﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای ﺑﺎﻻی %۹۰
اﺳﺖ  .ﭼﺮا ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی دﻧﯿﺎ را ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﮑﺎر ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻫﻤﺮاه ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺘﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.

در آﺧﺮ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ ﭘﺮوژه زرﮐﺎم را ﻧﻘﻄﻪ ﻋﻄﻒ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ در ﮐﺸﻮر
داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ و اﻗﺪاﻣﺎت ﮔﺴﺘﺮده ای ﮐﻪ در اﯾﻦ
ﺣﻮزه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺟﻮان ﮔﺮوه زر ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﻣﮋده را
ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺮدم ﻋﺰﯾﺰ ﺳﺮزﻣﯿﻨﻤﺎن ﻣﯽ دﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﺎری ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺗﺎ
ﺳﺎل  ۱۴۰۴ﮐﺸﻮر اﯾﺮان در ﻣﻨﻄﻘﻪ در رﺗﺒﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

