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اخبار
معاون استاندار آذربایجان غربی:

«مرز کوزه رش» سلماس
بازگشایی می شود

معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استاندار
آذربایجان غربی گفت :مصوبات و موافقت های
الزم در خصوص بازگشایی «مرز کوزه رش»
صورت گرفته است.
علی مصطفوی در آئین تودیع و معارفه
فرماندار سلماس ،اظهار کرد :امروزه تجارت
مرزی و مراوده تجاری با کشورهای همسایه
مهمترین مساله کشور در شرایط ظالمانه تحریم
بوده و طی جلسات مختلف در شورای تأمین
استان ،مصوبات و موافقتهای الزم در خصوص
بازگشایی مرز کوزه رش صورت گرفته است.
وی اضافه کرد :در صورت فعال شدن پایانه
مرزی کوزه رش و استفاده از ظرفیتهای
منطقه ویژه اقتصادی ،شهرستان سلماس از
جمله نزدیکترین راه به کشور ترکیه ،راه آهن،
همجوار با استان آذربایجانشرقی ،جاده دوبانده
مواصالتی ،منطقه ویژه اقتصادی میتواند به
عنوان یکی از بزرگترین هابهای ورود و خروج
کاالی کشور مطرح شود.
مصطفوی با اشاره به اینکه آرامش و امنیت
پایدار برای مردم ،مهمترین دغدغه مسئوالن
است ،اضافه کرد :ممکن است نظرات و
سلیقهها متفاوت باشد اما یک میزان وجود
دارد که ما را به هم وصل میکند و آن پایبندی
به نظام مقدس جمهوری اسالمی ،پایبندی به
والیت فقیه و پایبندی به قانون اساسی است که
با تکیه بر این اصول ،برای اعتالی ایران اسالمی
و اعتالی استان تالش میکنیم.
معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار
آذربایجان غربی با اشاره به اینکه مسؤوالن
شهرستان سلماس باید در جهت اشتغال جوانان
تالش مضاعف کنند ،بیان کرد :باید با تفاهم و
همدلی مدیران ،از ظرفیتها و پتانسیلهای
باالی شهرستان برای رونق اقتصادی و اشتغالزایی
جوانان این منطقه استفاده شود.

فرماندار کاشمر مطرح کرد:

لزوم حمایت از سرمایهگذاران
در کاشمر
فرماندار کاشمر گفت :باید در عمل از
سرمایهگذاران حمایت کرد تا با خیال راحت در
کاشمر فعالیت کنند .حجتاالسالم جواد طاهری
در جلسه شورای اداری شهرستان کاشمر که در
سالن اجتماعات فرمانداری این شهرستان برگزار
شد ،اظهار کرد :مردم گرفتار معیشت و سختیهای
دیگر هستند که با همت مضاعف در گرهگشایی
از این مشکالت ،به وظیفه خود بهعنوان مسئول
تالش کنیم .وی با بیان اینکه مسئولیت ما بهعنوان
قدرت و امانت در اختیار ماست که این قدرت نباید
مانع خدمترسانی شود ،ادامه داد :اگر بهعنوان
مسئول ،قدرتی در دست داریم و تالش کنیم
دیگران و افراد را به اطاعت از خود مجبور کنیم ،کار
بسیار اشتباهی انجام دادهایم .امام جمعه کاشمر
افزود :اگر بخاطر دنیاطلبی تالش کنیم دیگران
را به پیروی از خودمان مجبور کنیم و دنیاطلبی
را پیش گیریم ،خداوند به این رفتار و اخالق ما
توجهی نمیکند و جزو افراد منفور هستیم که نوع
عذاب خداوند بر این افراد متفاوت است .وی با
بیان اینکه اگر نسبت به مردم احساس بینیازی
کنیم و به مشکالت و اعتراضاتشان توجه نکنیم،
زمینه طغیان در درون هر فرد را شعلهور کردهایم،
گفت :بهترین راه برای رهایی از قدرتطلبی،
اعتقاد به زودگذر بودن دنیا ،استفاده از فرصت
طالیی خدمت بیشتر به مردم و توجه به آخرت
است .مسلم ساقی نیز در این جلسه اظهار کرد :با
توجه به اینکه ادارات با مشکالت بودجهای مواجه
هستند ولی از محل درآمد شرکتهای خدماتی
بخشی از یارانهها تأمین میشود که باید به این امر
توجه شود و مطالبات شرکتهای خدماتی پرداخت
شود .وی ادامه داد :اگر اختالفی بین دستگاههای
اجرایی ایجاد میشود ،باید در شهرستان حل و
فصل شود و اگر نیاز بود به دستگاه قضا مراجعه
شود ،باید از پیگیری مشکالت بین بخشی از طریق
دستگاه قضائی جلوگیری شود .فرماندار کاشمر
با بیان اینکه اگر مشکالتی در شهرستان در بین
ادارات و یا شرکتها و بخش خصوصی بهوجود
میآید ،باید ابتدا در شهرستان طرح موضوع شود
تا زودتر مشکل رفع شود ،گفت :همه دستگاهها
باید تالش کنند موانع پیش راه سرمایهگذار رفع
شود تا سرمایهگذار با اطمینان خاطر به کار خود
ادامه دهد .وی با تأکید بر اینکه با شعار نمیتوان
از سرمایه گذار حمایت کرد بلکه باید از آنان در
عمل حمایت شود ،اضافه کرد :در شش ماهه اول
امسال ۶۴۰ ،میلیارد تومان به صنایع شهرستان
تسهیالت پرداخت شده است.

اخبار

مدیرکل شیالت استان خوزستان:

تکمیل پروژههای شیالت خوزستان با کمبود اعتبار مواجه است
فتح الله ابوعلی در نشست شورای هماهنگی
مدیران کل شیالت استانهای ساحلی ضمن ارائه
گزارشی از وضعیت آبزی پروری خوزستان به ویژه
پرورش میگو در  ۶ماه نخست سال جاری اظهار
کرد :تعداد مزارع فعال در سال جاری نسبت به
سال گذشته  ۵۳درصد رشد داشته و فرآیند پرورش
با سطح زیرکشت  ۳۳۰هکتار در شرایط نرسری شده
برداشتی حدود  ۶۹۲تن میگو را به همراه داشته
است .وی با بیان اینکه با اقدامات مؤثر انجام شده،
شیوع بیماری لکه سفید در مزارع میگو زیر  ۵درصد
رسیده تاکید کرد :به لحاظ اقتصادی بیماری لکه
سفید در خوزستان کنترل شده است.
مدیر کل شیالت خوزستان افزود :تعداد
مراکز نرسری فعال در سال گذشته یک واحد بوده
و امسال به  ۳واحد افزایش پیدا کرده و با تداوم
همکاری و مشارکت از سوی بهره برداران ،افزایش
راه اندازی مراکز نرسری در سال آینده به  ۱۰مرکز نیز
پیش بینی میشود.
ابوعلی ادامه داد :بعد از چند سال تعطیلی
و رکود یک مرکز تکثیر میگو در مجتمع پرورش
میگوی چوئبده آبادان فعال شده و سال آینده به ۳
مرکز افزایش مییابد و نیاز عمده پست الرو میگوی
منطقه را در این مجتمع تأمین خواهیم کرد.
اخذ مجوز پرورش  ۵۰۰تن ماهی دریایی در قفس
مدیر کل شیالت خوزستان از بهره برداری مجتمع
پرورش میگوی  ۳۹۵هکتاری هندیجان در سال آینده
خبر داد و بیان کرد :با فعال شدن این مجتمع ،نیاز
به پست الرو افزایش پیدا میکند.
ابوعلی ،تولید  ۱۱۰تن میگو از آبهای نامتعارف
شهرستان خرمشهر (زه آب مزارع کشاورزی) را اقدامی
بی سابقه دانست و افزود :ظرفیتهای شیالت در
استان خوزستان و مناطق جنوبی بسیار باالست و
برنامه ریزی های الزم در خصوص به کارگیری این
ظرفیتها به دستگاههای ذیربط ارائه خواهد شد.
وی به آخرین وضعیت پرورش ماهی در قفس
در خوزستان اشاره کرد و گفت :با سالها تالش
و پیگیریهای مستمر ،برای نخستین بار ،پروانه
تأسیس پرورش  ۵۰۰تن ماهی دریایی در قفس اخذ
شد و در همین راستا متقاضیان دیگری نیز مراجعه
میکنند.
مدیر کل شیالت خوزستان افزود :اولین مزایده
پرورش ماهی در قفس در سد مارون برگزار شد و
مزایده دوم نیز به زودی برگزار میشود؛ همچنین
پرورش ماهی دریایی در قفس در خوریات بندر امام

مدیرکل بنیاد مسکن بوشهر:

 ۵۰درصد روستاهای استان بوشهر
نیازمند بازنگری طرح هادی هستند

مدیرکل شیالت استان خوزستان از کمبود اعتبار برای تکمیل پروژههای شیالت این استان خبر داد.

تعداد مزارع
فعال در سال
جاری نسبت
به سال گذشته
 ۵۳درصد رشد
داشته و فرآیند
پرورش با
سطح زیرکشت
 ۳۳۰هکتار
در شرایط
نرسری شده
برداشتی حدود
 ۶۹۲تن میگو
را به همراه
داشته است
خمینی (ره) نیز در حال مطالعه و بررسی است.
وی ،مجتمع پرورش ماهیان گرمابی آزادگان
شهرستان کارون را یکی از مهمترین پروژههای آبزی
پروری استان دانست و اظهار کرد :بیش از ۲۰۰
مزرعه در فاز  ۲این مجتمع ،طراحی شده که سال
گذشته  ۱۵مزرعه و امسال به  ۲۷مزرعه رسیده و
سال آینده  ۵۰-۴۵مزرعه وارد مدار تولید میشوند.
ابوعلی عنوان کرد :در چند ماه آینده،
زیرساختهای دو کانال فرعی این مجتمع تکمیل
و ظرفیت راه اندازی  ۱۱۳مزرعه ایجاد میشود و در
صورت تأمین تسهیالت بانکی سال آینده وارد مدار
تولید میشوند.
وی یادآور شد :در صورتی که مجتمعهای تولیدی
تکمیل شوند ،ظرفیت  ۴۵هزار تنی به تولید استان
افزوده میشود و امید است که سهم شیالت از
تسهیالت کم بهرهای که پیش بینی شده کمک کند

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان:

تا مزارع سریعتر راه اندازی شوند.
مدیر کل شیالت خوزستان درباره اقدامات
انجام شده در حوزه ماهیان سردابی استان گفت:
فاز  ۲مجتمع پرورش ماهیان سردابی شهدای
شهرستان اندیکا امسال با تکمیل زیر ساختها و
احداث استخرها آغاز و سال آینده وارد مدار تولید
میشود.
ابوعلی افزود :شهرک شیالتی شهدای اندیمشک
(مزرعه  ۲هزار  ۵۰۰تنی ماهیان سردابی) نیز در
دست پیگیری و اجراست .وی ادامه داد :در بحث
صادرات آبزیان با وجود مشکالت اما یک خط هوایی
در شهرستان آبادان راه اندازی شده و محصوالت
شیالتی به صورت هفتگی به کشور کویت صادر
میشوند و این اقدام برای کشو ترکیه و سایر
کشورهای شمالی نیز در حال پیگیری است.
کمبود اعتبارات برای پروژههای عمرانی شیالت

مدیر کل شیالت خوزستان همچنین از کمبود
اعتبارات استانی و ملی انتقاد کرد و افزود :پروژههای
عمرانی ناتمام شیالت به دلیل مشکالت اقتصادی
و اعتباری سالها بالتکلیف مانده است؛ کمبود
اعتبارات عمرانی کار را برای ما سختتر کرده و این
در حالی است که با منابع محدود میتوان تعدادی
از این طرحهای راکد را اجرایی کرد.
وی افزود :از طرفی دیگر این تأخیرهای پیش آمده
به ویژه در حوزه بنادر صیادی ،شیالت استان را از
سوی رسانهها ،شبکههای اجتماعی و مردم استان
مورد انتقاد قرار داده است.
مدیر کل شیالت خوزستان ،مهمترین مشکالت
فعلی این اداره کل را عدم تأمین اعتبارات الزم،
سوخت شناورها و کمبود نیروی انسانی به ویژه در
یگان حفاظت از منابع شیالت استان و راهاندازی
سامانه سیتا برای صیادان برشمرد.

جانشین رئیس ستاد مدیریت کرونا گیالن
خبر داد

مسائل حقوقی بر موضوعات فنی آب اصفهان سایه انداخته است

رئیس سازمان جهاد کشاورزی اصفهان گفت :بخش مهمی از
مسائل آب اصفهان ،مباحث حقوقیاست که بر مسائل فنی سایه
انداخته است.
همایش روز جهانی خاک به همت انجمن علوم خاک دانشکده
کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان با حضور رئیس سازمان جهاد
کشاورزی استان اصفهان و مدیر مؤسسه تحقیقات خاک و آب
استان ،استادان و دانشجویان کشاورزی ظهر سه شنبه برگزار شد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان در حاشیه این
رویداد با اشاره به تقویت همکاریها میان مراکز تحقیقاتی جهاد
کشاورزی و دانشگاهها اظهار داشت :وضعیت خشکسالیهای
متعدد و تغییرات اقلیمی نشان میدهد که باید تغییرات جدی در
رویکردهای مدیریتی منابع خاک و کشاورزی اتفاق بیافتد.
وی از همکاری استادان دانشگاه در حوزه اجرا در راستای اهداف
مشترک بخش خاک و کشاورزی خبر داد و تصریح کرد :مشکالت
بخش اجرایی را باید در اختیار دانشگاه قرار داد تا با کمک اساتید

برجسته دانشگاه برای آنها چاره اندیشی شود.

مسئله آبی اصفهان حقوقی است
مهرداد مرادمند از تدوین الگوی کشت ،بروز رسانی سند ملی آب
برای تعیین نیاز آبی و الگوی کشت اصفهان به عنوان موضوعات
مورد همکاری مشترک نام برد و گفت :در بحث الگوی کشت،
تحقیقات انجام شده در اختیار دانشکده کشاورزی برای بررسی و
اصالحات الزم قرار گرفته است و تداوم این همکاریها به پیشبرد
اهداف کشاورزی استان اصفهان کمک شایانی میکند.
وی در رابطه با نقش دانشگاه در حل بحران آبی استان ،افزود:
بخش مهمی از مسائل آب اصفهان ،مباحث حقوقیاست که بر
مسائل فنی سایه افکنده است .حقوق استان در این رابطه باید
پیگیری شود اما در خصوص مباحث فنی ،طراحی شیوههای
مدیریت منابع آب ،استفاده بهینه از عوامل تولید ،چاره اندیشی
در خصوص از دست دادن کیفیت منابع آبی و ..نیازمند ترسیم
یک مسیر همکاری مشترک برای حل بحرانهای آبی به کمک

استاندار اردبیل:

مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان
بوشهر گفت :علیرغم اجرای طرح هادی در
تمامی روستاهای استان بوشهر ،اما  ۵۰درصد
روستاها نیازمند بازنگری طرح هادی هستند.
علیرضا مقدم در نشست با سرپرست فرمانداری
شهرستان کنگان با اشاره به رسالت اصلی بنیاد
مسکن در روستاها ،تصریح کرد :زمینهای
مسکونی معیشت محور در اختیار مردم روستا
قرار میدهیم و با همکاری سازمانهای صنعت،
معدن و تجارت و میراث فرهنگی و گردشگری و
همچنین پرداخت تسهیالت ارزان قیمت بانکی
به اقتصاد روستاها کمک خواهیم کرد .مقدم
اظهار داشت :به منظور تأمین زمین مورد نیاز
برای ساخت مسکن رایزنیهایی را با اداره کل
منابع طبیعی آغاز کردیم تا از طریق تعامل
و همکاری یکسری زمینهایی که در حریم
روستاها هستند در اختیار بنیاد مسکن قرار گیرد
تا پس از تفکیک به مردم واگذار شود .مدیرکل
بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان بوشهر
یادآور شد ۶۰ :درصد بهای واگذاری زمین به
مردم در روستاها ،صرف اجرای طرح هادی در
همان روستا خواهد شد .وی افزود ۳۰ :درصد
دیگر نیز صرف درآمدهای حساب  ۱۰۰امام (ره)
جهت پرداخت بالعوض به مردم میشود و ۱۰
درصد دیگر از عوائد واگذاری زمینها برای منابع
درآمدی بنیاد مسکن خواهد بود .مقدم با اشاره
به حمایتهای فرمانداران استان در دوره گذشته
برای اختصاص اعتبار از محل تملک داراییهای
سرمایهای برای اجرای طرح هادی در روستاها،
افزود :بخشی از روستاها از اجرای طرح هادی
عقب هستند که باید عدالت اجتماعی در
این زمینه رعایت شود .وی تاکید کرد :انتظار
میرود با ایجاد همافزایی الزم میان دهیاران و
بنیاد مسکن ،اعتبارات خوبی که از محل ارزش
افزوده در اختیار دهیاریها قرار دارد در کنار
اعتباراتی که بنیاد مسکن دارد طی برنامهای
جامع و مشترک نسبت به اجرای پروژههای مهم
و اثرگذار در روستاها اقدام کنیم.

دانشگاه است.
ارتباط مسئله خاک با سالمت انسانها
دبیر برگزاری این رویداد نیز با بیان اینکه برگزاری این همایش
میتواند به همگرایی سیستمهای همکار در عرصه تحقیقات
کشاورزی کمک کند ،گفت :تحقیقات متعددی در مؤسسه
تحقیقات خاک و دانشگاه انجام میشود که میتوانیم با برگزاری
نشستهایی تخصصی ،موضوعات و بودجهها را به صورت
مناسب و در جهت اهداف مشخص در استان هدایت کنیم.
محمد علی حاج عباسی ،موضوع خاک را یک مسئله زیست
محیطی جدی که با سالمت انسانها در ارتباط است دانست و
خاطرنشان کرد :تنها در ایران حدود  ۹درصد از خاک حاصلخیز
است و میتوان از آن استفاده کشاورزی داشت .حفظ و نگهداری
خاک یک وظیفه مهم و حیاتی است که روی سالمت انسانها ،آب
و هوا تأثیر مستقیم دارد.
استاد گروه علوم خاک دانشگاه صنعتی اصفهان ادامه داد :به
دلیل مدیریتهای نادرست ،خاک کشور در اثر آلودگی صنعتی،
کشاورزی ،فعالیتهای شهری و ساختمان سازی ،نابود میشود و
دچار تنشهای شوری ،متراکم شدن و از بین رفتن سطح مناسب
کشت میشود.
وی اضافه کرد :کمبود زمین ،تخریب زمین ،افزایش جمعیت و
نیاز به خاک برای تولیدات محصوالت کشاورزی را با در نظر گرفتن
رشد جمعیت جهان باید به این موارد افزود و همه اینها دالیلی
است که ضرورت دارد از تخریب بیش از پیش خاک جلوگیری شود.
حاج عباسی با بیان اینکه سالمت انسان از نظر تغذیه ،آب و
هوا در گروه سالمت خاک است ،تأکید کرد :اگر خاک با فلزات
سنگین آلوده شود مسمومیت غذایی را در پی دارد ،اگر خاک سالمی
داشته باشیم ،مقدار کربنی که از اتمسفر در خاک ذخیره میشود،
کاهش مییابد و در نتیجه با گرمایش زمین و اثر گلخانهای رابطه
مستقیم دارد.
عضو انجمن علمی علوم خاک ایران ،بررسی موضوعات
خاک را با توجه به رویکرد جهانی به این پدیده حائز اهمیت
دانست و تصریح کرد :از سال  ۲۰۱۵تا  ۲۰۲۴از طرف سازمان
ملل متحد به عنوان دهه جهانی خاک نام گذاری شده است.
الزم به ذکر است که پنجم دسامبر از سوی سازمان ملل متحد به
عنوان روز جهانی خاک با هدف آگاهی در زمینه خاک به عنوان
عامل اصلی تولید کشاورزی نام گذاری شده است

نظارت بازرسان محیط کار بر
اجرای طرح مدیریت هوشمند
کرونا در گیالن

جانشین رئیس ستاد مدیریت کرونا گیالن
با اشاره به آغاز اجرای طرح مدیریت هوشمند
کرونا از  ۲۱آذر ماه ،گفت :بازرسان محیط کار
اجرای درست این طرح در دستگاه ها و واحدهای
صنفی را نظارت می کنند .حسین مصطفی پور
با اشاره به اجرای طرح مدیریت هوشمند کرونا در
استان گیالن ،اظهار کرد :این طرح در یک
بستر سامانهای با عنوان «سامانه امید» تهیه
شده است .وی با بیان اینکه این طرح با هدف
مشخص شدن وظایف دستگاهها و متولیان
امر و جلوگیری از موازی کاری و پیشگیری از
اقدامات مغایر با پروتکلها طراحی شده است،
گفت :همزیستی مسالمت آمیز شهروندان در
سایه ویروس کرونا و صیانت از سالمت آنها از
اهداف دیگر این طراحی و اجرای این طرح است.
مصطفی پور در ادامه با اشاره به اینکه با اجرای
این طرح به دنبال جلوگیری از آسیب به زندگی و
معیشت شهروندان هستیم ،افزود :طرح مدیریت
هوشمند کرونا در پنج مرحله اجرایی میشود .وی
با بیان اینکه در این طرح هم به سه بخش خدمت
گیرندگان ،خدمت دهندگان و محیط خدمت
توجه شده است ،گفت :پنج مرحله پیش بینی
شده برای اجرای این طرح دستگاههای اجرایی،
حمل و نقل درون شهری ،فعالیت صنوف ،حمل
و نقل برون شهری و مرحله پایانی به مراکز علمی
و مؤسسات آموزشی توجه میشود .سرپرست
معاونت سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استاندار
گیالن با اشاره به ضمانت اجرایی طرح مدیریت
هوشمند سازی ،اضافه کرد :برای اجرای این طرح
بازرسانی با عنوان بازرسان سالمت محیط کار
پیش بینی شده که در صورت عدم اجرای مقررات
برای نقض کنندگان برخوردهای اداری و صنفی
در نظر گرفته شده است.

استاندار البرز:

نشست هفتگی با کارآفرینان اردبیل روزهای سهشنبه برگزار میشود

بسترهای بومگردی باعث رونق اقتصادی روستاها میشود

استاندار اردبیل گفت :سهشنبهها روز همنشینی با کارآفرینان در استانداری اردبیل است که تالش میکنیم گرهی از مشکالت
سرمایهگذاران ،تولیدکنندگان و کارآفرینان را باز کنیم.
سید حامد عاملی در پنجاه و دومین جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در استانداری اردبیل اظهار کرد :سرمایهگذاران
خوبی برای ایجاد واحدهای تولیدی در زمینه تولید کاشی ،سیمان و همچنین فوالد در شهرستان کوثر اعالم آمادگی کردند که با
همکاری امور اراضی قرار است زمین مورد نیاز در  ۳۲هکتار در اختیار این سرمایهگذاران قرار گیرد.
وی از جهاد کشاورزی ،صنعت ،معدن و تجارت و همچنین متولیان صدور مجوز خواست تا هر چه سریعتر مساعدت الزم
را برای حضور سرمایهگذار در منطقه محروم شهرستان کوثر انجام داده و به سرعت با راهاندازی این واحدهای تولیدی زمینه و
فرصت اشتغال در منطقه فراهم آید تا هیچ بیکاری را در شهرستان کوثر شاهد نباشیم.
استاندار اردبیل به مشکل کشتارگاه صنعتی پارسآباد و گرفتاریهای سرمایهگذار اشاره کرد و گفت :قرار شد در مدت  ۳ماه با
همکاری بانک عامل بخشی از معوقات سرمایهگذار پرداخت و زمینه برای تعیین تکلیف این مجموعه فراهم آید تا در شمالیترین نقطه
استان کشتارگاه صنعتی بتواند به فعالیت خود ادامه دهد .عاملی به مشکل شرکت طب طیور در تولید دارو و واکسن اشاره کرد و افزود :این سرمایهگذار بومی با
عالقه و انگیزه مضاعف در جهت تولید انواع داروها ورود پیدا کرده که امیدواریم با حل مشکل در بازپرداخت تسهیالت ارائه شده زمینه برای گستردگی فعالیت
این مجموعه فراهم آید .وی تصریح کرد :این سرمایهگذار با عرق و تعصب خواست در استان حاضر شده تا به واسطه علم و فناوری جدید بتواند تولید ثروت و
اشتغال را در منطقه انجام دهد که در این زمینه امیدواریم مشکالت و نارساییها در پیش روی سرمایهگذار برطرف شود.
عاملی به پیچیدگی سازمان قضا و دارو و سختی کار در اخذ مجوز از این مجموعه اشاره کرد و ادامه داد :در دیداری که با رئیس جمهور در روزهای آینده خواهیم
داشت ۲ ،موضوع را پیگیری میکنیم که بحث اول تسهیل در صدور مجوزهای سازمان قضا و دارو و همچنین پرداخت تسهیالت سرمایه در گردش بانکهای
عامل با بازپرداخت یک ساله است تا سرمایهگذاران در دریافت این تسهیالت و بازپرداخت آن مشکلی نداشته باشند .وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطر
نشان کرد :به هیچ وجه مهلت  ۳ماهه برای بازپرداخت تسهیالت پرداختی سرمایه در گردش قابل قبول نیست و حداقل  ۹ماه تا یک سال به سرمایهگذاران باید
مهلت داده شود تا امکان بازپرداخت تسهیالت را داشته باشند.
استاندار اردبیل اضافه کرد :تالش خواهیم کرد تا در استان اردبیل با برگزاری جلسات و نشستهایی با کارآفرینان و سرمایهگذاران به ویژه در روز سهشنبه در
کنار شنیدن مشکالت و نارساییها ،گامهای عملی و جدی را با حضور مدیران دستگاههای اجرایی و بانکها در گرهگشایی مشکالت برداریم.

استاندار البرز گفت :برای رونق اقتصادی روستاها باید گردشگری و ایجاد بسترهای بومگردی فعال شود.
مجتبی عبداللهی در جلسه شورای معاونین و فرمانداران که در سالن جلسات استانداری برگزار شد ،افزود :از وضعیت معیشت
کارکنان و پرسنل استانداری و فرمانداریها با خبر هستم و در راستای ارتقا وضعیت موجود از هیچ تالشی دریغ نخواهم کرد.
وی ادامه داد :مسئوالن مربوطه باید از هم اکنون برای پیشگیری از مشکالت حوزه برق در تابستان چاره اندیشی کنند و
شهرکهای صنعتی استان نیز ایجاد و راه اندازی کارخانههای سی اچ پی را در برنامه داشته باشند.
عبداللهی گفت :فرمانداران با جدیت و برنامه محور درصدد احیای روستاها و بازگشت خانوادهها به روستا اقدام کنند چراکه
به هیچ وجه هیچ روستایی نباید تخلیه شود .وی افزود :همچنین برای رونق اقتصادی روستاها باید گردشگری و ایجاد بسترهای
بومگردی فعال شود.
استاندار البرز گفت :اعضای شوراهای اسالمی شهر و روستا و دهیاران باید با حساسیت ویژهای برای اشراف و آگاهی از
مسئولیتهای خود ،آموزش ببینند .وی افزود :ضرورت دارد مسئوالن مربوطه در خصوص روند امور دهیاریها و شوراها نظارت داشته
باشند و زمینههای بروز تخلف را از بین ببرند.
عبداللهی گفت :فرمانداران در خصوص موضوعات حوزه تحت امر خود اشراف کامل داشته باشند و با نظارت لحظهای ،اجازه ندهند که مشکالت و اتفاقات
غافلگیرشان کند .وی افزود :باید در تمامی زمینهها سرآمد باشیم و مردم تحول اساسی در امور و روند خدمات رسانی را حس کنند.
استاندار البرز گفت :فرمانداران مالقاتهای مردمی را حتما ً در دستور کار داشته باشند و برگزاری این جلسه را در دستگاههای اجرایی حوزه خود نظارت کنند.
وی افزود :روز گذشته جلسه شورای مشورتی بانوان برگزار شد و بانوان حاضر در جلسه گزارشهای بسیار خوبی از موضوعات و دغدغههای استان مطرح کردند
از این رو باید مسائل به صورت طبقه بندی شده به فرمانداران ابالغ شود و رسیدگی به آنها در دستور کار قرار گیرد.
عبداللهی گفت :البرز بانوان توانمند و فرهیختهای دارد که باید در پستهای مناسب از آنها بهره برداری شود.
وی افزود :بانوان رکن اصلی تعالی جامعه و ترویج سبک زندگی ایرانی اسالمی و حجاب و عفاف هستند که باید از این ظرفیت در خانواده و اجتماع استفاده کرد.
استاندار البرز اظهار کرد :میتوان با ایجاد کارگاههای آموزشی و توانمند کردن بانوان ،شرایط الزم را برای شکوفایی این ظرفیت فراهم کرد و به رشد جامعه کمک
کرد.وی متذکر شد :ضرورت دارد فرهنگ نذر وقت در جامعه رواج بیشتری داشته باشد و در این زمینه بانوانی که در حوزههای حقوقی ،پزشکی ،روانشناسی و…
فعال هستند میتوانند به مردم کمک شایان توجهی داشته باشند.

