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خبر
شهردار قزوین عنوان کرد:

همه پروژههای نیمه تمام شهری
قزوین در سال  ۱۴۰۱تکمیل
خواهند شد

شهردار قزوین گفت :تکمیل تمامی پروژههای
عمرانی نیمه تمام و پرداخت دیون ،اولویت
شهرداری در سال  ۱۴۰۱است .مهدی صباغی در
جلسه شورای اسالمی شهر قزوین که با موضوع
تقدیم بودجه سال  ۱۴۰۱شهرداری قزوین برگزار
شد اظهار کرد :بودجه سر موعد آماده تحویل بود
و مشکلی در ارائه بودجه سال آینده شهرداری
نداشتیم .وی با بیان اینکه بودجه در  ۲بخش
دانشی و بینشی تقدیم میشود ،افزود :الیحه
بودجه سال  ۱۴۰۱با لحاظ کردن سند چشمانداز
دیدگاه مقام معظم رهبری در  ،۱۴۰۴برنامه پنج
ساله دوم ،اسناد باال دستی شهرداری و همچنین
قانون مجلس شورای اسالمی تدوین شده است.
شهردار قزوین با بیان اینکه برای سال آینده
نیازمند یک کار جدی و تحولی در مدیریت
شهرداری هستیم تا خالءهای پیش از این را
برطرف کنیم ،بیان کرد :رویکردها و دغدغههای
اصلی مجموعه مدیریت شهری استفاده از تمام
ظرفیتها برای درآمدزایی است .وی با اشاره به
اینکه باید در کنار هزینهها ،درآمد نیز داشته
باشیم ،اضافه کرد :شهر باید با رویکرد درآمد
زایی اداره شود و در این زمینه از سازمانهای
خدمات رسان شهرداری برای درآمد پایدار کمک
گرفتهایم .صباغ عنوان کرد :همانطور که پیش از
این وعده داده بودیم در سال  ۱۴۰۱تمام پروژههای
نیمه تمام شهرداری باید به اتمام برسد .وی با
بیان اینکه یکی از مشکالت اساسی شهرداریهای
قزوین موضوع بدهی آن است ،تاکید کرد:
دیون شهرداری که پیش از این ایجاد شده اعم
از بدهیها به پیمانکاران و همچنین بدهی به
بانکها باید تسویه شود .شهردار قزوین با اشاره
به اینکه باید پاسخگویی به مردم تسریع یابد،
گفت :در یکی از مناطق شهری که بسیار هم
بزرگ است شاهد تورم نیروی انسانی بودیم و
برای رفع این مشکل و بر اساس مصوبه وزارت
کشور که پیش از این انجام شده بود منطقه
 ۴شهرداری تأسیس خواهد شد .وی بیان کرد:
با توجه به تحوالت پیش رو در کشور ملزم
به اجرای فرایند هوشمندسازی هستیم و در
همین راستا  ۵۷پروژه برای سال آینده در نظر
گرفته شده است .صباغی عنوان کرد :یکی از
اولویتهای بودجه در سال آینده نگرش ویژه به
بازآفرینی شهری در مناطق محروم شهر از جمله
بافت فرسوده هادی آباد و خیابان شهید انصاری
است .وی گفت :بودجه سال آینده شهرداری
قزوین با  ۵۹درصد رشد به  ۲هزار و  ۲۰میلیارد
تومان افزایش یافته و امیدواریم با تحقق آن
شاهد تحول در شهر باشیم .شهردار قزوین اظهار
کرد :در بخش منابع درآمدهای عمومی ما شامل
ارزشهای افزوده ،فروش تراکم ،تغییر کاربری،
عوارضها و… با  ۵۴درصد افزایش به نسبت سال
گذشته  ۹۵۰میلیارد تومان برآورد شده است .این
مسئول ادامه داد :در قسمت واگذاری دارایی و
سرمایه فروش زمین و مستغالت با  ۶۷درصد
افزایش مبلغ  ۱,۰۱۴میلیارد تومان برآورد شده
است .صباغی با بیان اینکه در بخش داراییهای
مالی و اوراق با  ۲۲درصد افزایش  ۵۶میلیارد
تومان برآورد شده است ،تاکید کرد :در بخش
مصارف و هزینه جاری با  ۶۷درصد افزایش ۷۰۰
میلیارد تومان براورد شده است .وی اضافه کرد:
بودجه شهرداری در تملک دارایی ،سرمایهای
و پروژههای عمرانی  ۵۷درصد رشد داشته و
 ۱,۱۲۰میلیارد تومان برآورد شده است .شهردار
قزوین با بیان اینکه در بخش دیون  ۴۳درصد
افزایش داشته و حدود  ۲۰۰میلیارد تومان برآورد
شده است ،تاکید کرد :این  ۲۰۰میلیارد تومان
احتماال ً متمم خواهد خورد .این مسئول تصریح
کرد :شهرداری خیلی پراکنده است و باید به
دنبال مدیریت متمرکز باشیم و بر همین اساس
اهتمام به تکمیل ساختمان شهرداری اولویت اول
ما است .وی ادامه داد :مأموریتهای اجتماعی
فرهنگی  ۸۴درصد و در حوزه حمل و نقل و
ترافیک  ۵۶درصد رشد داشتهایم .صباغ در
پایان با بیان اینکه بدهی شهرداری حدود ۱,۳۰۰
میلیارد تومان است ،یادآور شد :بودجه پنهانی
با  ۵۰پروژه محرمانه داریم که به زودی تقدیم
خواهد شد.

اخبار

مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری بوشهر :

خودباوری از دستاورد های مهم انقالب اسالمی برای بانوان است
رقیه زنگنه نژاد در نشست با بانوان مدیر و تعدادی
از بانوان فرهیخته و موفق شهرستان گناوه با تبریک
میالد با سعادت حضرت فاطمه زهرا (س) و هفته
گرامیداشت مقام زن و مادر اظهار داشت :حضرت
فاطمه زهرا (س) الگویی تمام عیار برای جامعه زن
مسلمان و زنان تراز اول انقالب است وبه تعبیر
فرمایش رهبر معظم انقالب «حضرت فاطمه زهرا
(س) رهبر به تمام معنا است».
مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری
بوشهر افزود :رسیدن بانوان به خودباوری و
خودشناسی از دستاوردها بزرگ انقالب اسالمی
اسالمی است و امروز پس از گذشت بیش از چهار
دهه از پیروزی این انقالب شکوهمند ،بانوان ایران
اسالمی در عرصههای مختلف اقتصادی ،اجتماعی،
فرهنگی و مدیریتی به توانمندیها و خودباوری هایی
بزرگی دست یافتهاند که جامعه به وجود آنها افتخار
میکند و در همه سطوح از تواناییها آنها استفاده
میشود و حضوری فعال دارند.
وی گفت :بانوان در کنار همه نقشها ،به عنوان
محور کانون خانواده و تربیت کنندگان نسلهای
آینده هستند که به تعبیر فرمایش مقام معظم
رهبری باالترین نقش و سطح برای آنها نیز این نقش
است.
وی تصریح کرد :شهرستان گناوه دارای ظرفیتها و
توانمندیهای فراوانی در سرمایه انسانی با دارابودن
نیروهای خالق ،توانمند ،اجتماعی و سیاستمدار
نیروهای ارزشی و انقالبی است و در ابعاد اجتماعی،
سیاسی و در زمینههای مختلف دیگر نیز ظرفیتهای
فراوان دارد که الزم است تا از این توانمندیها و
ظرفیتها و قابلیتها برای پیشرفت شهرستان هر
چه بیشتر بهره برد ه شود.
وی گفت :پیشرفت باید در همه ابعاد در نظر
گرفته شود و میطلبد تا کسانی که دغدغه پیشرفت
شهرستان به ویژه کمک به توانمند سازی بانوان
را دارند در کنار دولت مردان وسایر نخبگان حوزه
اجتماعی در همه ابعاد حوزه پیشرفت برنامه ریزی
و نگاه کنند.
وی یادآور شد :در شهرستان گناوه بانوان توانمند
و کارآفرین زیادی در حال فعالیت هستند و از
مهمترین موارد در این زمینه راه اندازی بازارچههای
فروش محصوالت تولیدی این بانوان است.
زنگنه نژد بیان کرد :کارآفرینان و فعاالن حوزه
کارآفرینی بانوان باید به سمت کارآفرینی اجتماعی
پیش روند و محوریت حوزه کارآفرینی در منطقه را
برعهده بگیرند و توانایی دریافت آموزشها و ایجاد

بودجه  ۱۶هزار میلیاردی شهرداری
اراک به شورای شهر ارائه شد

مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری بوشهرگفت:رسیدن بانوان ایران اسالمی به خودباوری و خودشناسی از دستاوردهای بزرگ انقالب شکوهمند
اسالمی است.

پس از گذشت
بیش از چهار
دهه از پیروزی
این انقالب
شکوهمند،
بانوان ایران
اسالمی در
عرصههای
مختلف
اقتصادی،
اجتماعی،
فرهنگی و
مدیریتی به
یها
توانمند 
و خودباوری
هایی بزرگی
دست یافتهاند
طرح و برنامه را برای حوزه کارآفرینی را داشته باشند.
وی با اشاره به اینکه بسیاری از محصوالت تولیدی

بانوان اگر در یک فرایند بازتولید قرار گیرد قابلیت
صادرات خواهد داشت افزود :از ظرفیتهای استان
بوشهر همجواری با کشورهای حوزه خلیج فارس
است و بسیاری از محصوالت تولیدی و صنایع
دستی بانوان اگر با محوریت تولید و طراحی مناسب
و کارآفرینی باشد میتواند از این طریق به بازارهای
جهانی صادر و معرفی شود.
وی گفت :در شهرستان گناوه با داشتن جوانان
مستعد و توانمند زمینه مناسب برای تاسیس مدرسه
کارآفرینی به منطور پرورش نیروی جوان مستعد و
توانمند و براساس اصول و ظرفیتهای شهرستان
از جمله گردشگری و دست یابی به بازار کسب و
کاروجود دارد که باید از این ظرفیت بهره برد.
مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری
بوشهر گفت :از مهمترین موارد مهم در شهرستان

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی خبر داد؛

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی از تأمین اراضی  ۷۰هزار
واحد در طرح نهضت ملی مسکن این استان خبر داد.
سید عبدالمجید نژادصفوی در جلسه شورای مسکن شهرستان
کاشمر که در سالن اجتماعات فرمانداری این شهرستان برگزار شد،
اظهار کرد :سهم خراسان رضوی از ساخت مسکن در طرح نهضت
ملی مسکن  ۲۰۰هزار واحد طی دو سال است.
مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی با بیان اینکه تاکنون ۲۰۳
هزار نفر افراد متأهل و مجرد در خراسان رضوی در این طرح ثبت
نام کردهاند ،افزود :همچنین تغییر کاربری و ورود به محدوده برای
ساخت  ۵۰هزار واحد مسکونی دیگر نیز پیشبینی شده است.
وی از تأمین اراضی  ۷۰هزار واحد در طرح نهضت ملی مسکن این
استان خبر داد و ابراز کرد :همه متقاضیان باید آورده خود را در ابتدا
به حسابی که معرفی میشود واریز کنند ،یکی از شرایط اصلی پس

گناوه حضور خیرین است که در موارد مختلف
حضور فعال دارند که باید از این ظرفیت به نحو

مناسب استفاده کرد.
وی بیان کرد :بازارچههای محلی حوز خیرین و
بخش خصوصی در بخش کارآفرینی استفاده شود
و بازارچههای محلی مسجد محور تاسیس شود
تا بتوان به نحوه مطلوبتری از این موقعیت برای
کارآفرینی بانوان استفاده شود.
مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری
بوشهر بیان کرد :در زمینه توانمندسازی نیروها با
توجه به اینکه استان بوشهر در رده سنی  ۱۵تا ۲۹
سال باالترین رده را دارا است آموزشهای بخش
توانمندسازی به قشر جوان و نوجوان معطوف شوند
که سرمایههای آینده کشور و شهرستان هستند و
در همه حوزهها در کنار توانمندسازی خانواده به
توانمندسازی قشر جوان و نوجوان نیز اهتمام جدی
صورت گیرد.

وی گفت :شهرستان گناوه بانوان توانمند ،انقالبی،
ارزشی ،جهادی و کارآمدی دارد که انتظار میرود

فرماندار انقالبی شهرستان در انتصابات به حوزه
بانوان نگاه ویژه داشته باشد.
وی در خصوص بودجههای در نظر گرفته شده
حوزه زنان و خانواده استان در سال آینده گفت:
در جلسه شورای معاونین استانداری با حضور
فرمانداران سراسر استان ،تاکید شد که بودجه حوزه
زنان و خانواده به طور اختصاصی در بودجه ۱۴۰۱
لحاظ شود تا در سال آینده برنامهها و طرحهای این
حوزه در سطح استان با نحو کامل اجرا شود.
در پایان این نشست که در سالن اجتماعات
فرمانداری برگزار شد بانوان حاضر نظرات خود را در
حوزههای مختلف بیان کردند و به مناسبت میالد
با سعادت حضرت زهرا (س) و هفته گرامیداشت
مقام زن و روزمادر از بانوان مدیر و تعدادی از بانوان
فرهیخته و موفق شهرستان گناوه تجلیل شد.

تامین اراضی  ۷۰هزار واحد مسکونی طرح نهضت ملی مسکن در خراسان رضوی

از ثبت نام و تأیید نهایی همین امر است و افرادی که نتوانند مبلغ
اولیه را واریز کنند ،بهعنوان انصرافدهنده تلقی شده و سهمیه به
دیگران واگذار میشود.
نژادصفوی با بیان اینکه این وزارتخانه تاکنون  ۶هزار میلیارد
تومان برای رهن خانه مستأجران پرداخت کرده است ،گفت :در
نهضت ملی مسکن این بستر به همت دولت سیزدهم فراهم و
تصمیمگیری شده است ،همه مکلفاند پای کار باشند تا معضل
مسکن در کشور حل شود.
مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی با بیان اینکه افراد دارای
زمین شخصی نیز میتوانند در این طرح شرکت و از تسهیالت
پیشبینی شده استفاده کنند ،تصریح کرد :در طرح نهضت ملی
مسکن اراضی به صورت رایگان تحویل داده میشود ،هزینههای
نظام مهندسی با  ۵۰درصد تخفیف و پروانههای شهرداری نیز

استاندار گیالن:

با تخفیفات خاص پیش بینی شده است که خرده مالکین نیز
میتوانند از این تخفیفات استفاده کنند.
پرداخت تسهیالت به مالکان زمین
نژاد صفوی بیان کرد :تسهیالت مورد نیاز به مالکین پرداخت
میشود و خود مالکین میتوانند ساخت مسکن را برعهده بگیرند که
قطعا ًهزینه تمام شده ،از تحویل کار به پیمانکار کمتر خواهد بود.
وی با بیان اینکه دولت برای دهکهای پایین تسهیالت خوبی
پیشبینی کرده است ،خاطرنشان کرد :دولت اعالم کرده که در
هیچ شهری نباید طرح ملی نهضت مسکن متوقف شود و باید از
تمامی امکانات استفاده و اگر زمین دولتی در دسترس نباشد مکلف
به توافق با مالکین و یا خرید زمین از مالکین هستیم.
مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی اظهار کرد :پیشبینیهای
الزم برای اجرا انجام و امکانات مورد نیاز نهضت ملی مسکن تأمین
شده است ،دیگر اتفاقات مسکن مهر که مشکالتی در اجرا ،تحویل
و هزینههای زیادی بر دولت تحمیل کرد پیش نخواهد آمد.
وی بیان کرد :در همه شهرها مالکینی که در داخل محدوده
شهری زمینهایی با مقیاس باال دارند میتوانند در این طرح
مشارکت داشته باشند و از تسهیالت استفاده کنند چرا که ساخت
در داخل محدوده شهری با توجه به وجود زیر ساختهای موجود
از سرعت باالتری برخوردار خواهد بود.
جانمایی واحدهای مسکونی در مناطق امن صورت گیرد
مسلم ساقی ،فرماندار شهرستان کاشمر نیز در این جلسه تأکید
کرد :ستاد بحران شهرستان با توجه به قرار گرفتن مسکن مهر در
مسیل سیالب و همچنین عبور گسل درونه از منطقه ،تأکید بر
جانمایی مناسب واحدهای مسکن در شهر را دارد.
وی گفت :سامانه ثبت نام نهضت ملی مسکن برای شهرستان
کاشمر طی یک ماه بازگشایی شده است که حدود پنج هزار نفر
ثبتنام کردند که حدود  ۲هزار نفر واجد شرایط شناخته شدند.
ساقی با بیان اینکه همه ادارات شهرستان آمادگی خود را برای
اجرایی شدن هرچه زودتر این طرح اعالم کردهاند ،خاطرنشان کرد:
سرعت در اجرای این پروژه نباید موجب شود کار کارشناسی مناسبی
صورت نگیرد چون همانگونه که گذشتگان را برای اجرای مسکن مهر
مورد انتقاد قرار میدهیم ،کاری نکنیم که آیندگان نیز ما را در اجرای
این طرح انتقاد و سرزنش کنند و با کارهای کارشناسیتر این پروژه
عظیم کشوری به سرانجام برسد.

شهردار اراک بودجه پیشنهادی  ۱۶هزار
میلیارد ریالی شهرداری اراک در سال  ۱۴۰۱را به
شورای شهر ارائه کرد.
علیرضا کریمی در صحن علنی شورای
اسالمی کالنشهر اراک با اشاره به روند بودجه
شهرداری اراک در سال  ۱۴۰۱اظهار کرد :توجه به
سرمایه انسانی و پرداخت حقوق پرسنل مدیریت
شهری ،افزایش مشارکت و سرمایههای اجتماعی
و جلب رضایتمندی مردم ،بهره گیری از
فناوریهای نوین و صرفه جویی در هزینهها،
کاهش تصدی گری و برون سپاری فعالیتها به
بخش خصوصی ،رویکرد محله محوری و عدم
افزایش ردیفهای هزینهای ،تکمیل طرحهای
نیمه تمام از جمله اقداماتی است که مدیریت
شهری برای عملیاتی کردن آن در سال آتی
هدفگذاری کرده و بر روی آن تمرکز دارد.
وی با اشاره به اینکه بودجه امسال شهرداری،
 ۱۲هزار و  ۸۸۰میلیارد ریال بود که میزان بودجه
پیشنهادی برای سال  ۱۴۰۱به  ۱۶هزار میلیارد
ریال افزایش یافته است ،گفت :سهم هزینههای
جاری مدیریت شهری حدود پنج هزار و ۱۳۰
میلیارد ریال و سهم هزینهای تملک دارایی بالغ
بر  ۱۰هزار میلیارد ریال در بودجه سال آتی لحاظ
شده است .شهردار اراک ادامه داد :حدود ۵۰۰
میلیارد ریال نیز برای تملکات مالی در بودجه
 ۱۴۰۱پیش بینی شده است.

مدیرکل مدیریت بحران قم:

دریاچه نمک قم به بحران زیست
محیطی تبدیل می شود
مدیرکل مدیریت بحران قم گفت :عدم حل
مشکالت زیستمحیطی و خشکسالی در
دریاچه نمک قم ،این دریاچه را به معضلی جدی
برای کشور تبدیل خواهد کرد.
محسن اروجی در «نشست علمی آموزشی
آلودگی هوا ،اثرات بهداشتی و چالشهای
اجرای قانون هوای پاک در استان قم» ،افزود:
برخالف بسیاری از کالنشهرهای کشور ،هوای
شهر قم به دلیل اقداماتی که صورت گرفته یا
مقاومتهایی که در کارگروههای مختلف بوده
است ،وارد فازهای بسیار آلوده نشده است.
وی با بیان اینکه روزهایی که در کالنشهرها
بسیار آلوده است ،هوایی به نسبت خوب در قم
داریم ،اضافه کرد :در شهر قم منابع آلودهکننده
چندانی نداریم ،ولی تعداد روزهای آلوده نسبت
به سالهای قبل  ۲برابر شده است.
وی با اشاره به انواع آلودگی هوا در شهر
قم ،خاطرنشان کرد :آلودگیهای ناشی از
سوختهای فسیلی و صنعت و آلودگیهای
گردوخاک  ۲نوع آلودگی هواست که در شهر قم
با آنها مواجه هستیم.
اروجی ادامه داد :در نیمه اول سال از
اردیبهشتماه تا اوایل مهرماه وزش بادها در
استان قم به طور عمده از شرق به غرب و در
نقاطی که بیشترین بیابان و دریاچه نمک قرار
دارد ،اتفاق میافتد.
وی تصریح کرد :اگر خشکسالی به این صورت
ادامه یابد ،دریاچه نمک به معضلی برای کشور
تبدیل و مشکالتی همانند معضالت دریاچه
ارومیه را باعث میشود .وی ابراز امیدواری کرد:
با برگزاری نشستهای علمی و بررسی راهکارهای
علمی ،معضل دریاچه نمک حل شود.
به گفته مدیرکل مدیریت بحران قم،
آلودگیهای صنعتی نیز در شهر قم به طور
عمده در  ۶ماه دوم سال در بازه زمانی  ۱۵آذرماه
تا پایان دیماه اتفاق میافتد.
وی گفت :آماری از میزان افزایش تعداد
بستریهای مرتبط با آلودگی هوا نداریم و از
دانشگاه علوم پزشکی انتظار میرود در این زمینه
تحقیق و بررسی داشته باشد .وی افزود :از
بیمارستانها و جامعه پزشکی نیز انتظار میرود
بررسی بیشتری در این زمینه داشته باشند تا
خالءهای موجود رفع شود.
اروجی ابراز امیدواری کرد :با برگزاری
نشستهای علمی بتوان دستاوردهای خوبی
در راستای اجرای قانون هوای پاک داشته باشیم
که منجر به جامعه سالم شود و روزهای آلوده
کاهش یابد.

استاندار آذربایجان غربی:

اجازه رهاسازی سرمایه های تولیدی و صنعتی گیالن را به کسی نمی دهیم

بازارچه مرزی کوزه رش سلماس بازگشایی می شود

استاندار گیالن با اشاره به واگذاری ها و خصوصی سازی های سوری کارخانجات استان و تعطیلی این واحدهای در سال های گذشته،
گفت :اجازه رهاسازی سرمایه های تولیدی و صنعتی گیالن را به کسی نمی دهیم.
اسدالله عباسی در بازدید از چند کارخانه نیمه تعطیل گیالن با اشاره به اینکه این واحدها به بهانه اصل  ۴۴و در راستای
خصوصی سازی به افراد نااهل واگذار شد ،اظهار کرد :این افراد بعد از مدتی این کارخانجات به حال خود رها کرده و با سرمایه
این واحدها به دنبال سودجویی و دالل بازیها خود میروند.
وی با بیان اینکه این کارخانجات در گذشته قطب تولید در کشور محسوب شده و بیش از هزاران کارگر در آن مشغول به
کار بودند ،گفت :متأسفانه کارخانجاتی که میتوانست نقش مهمی در تولید و اشتغال و حتی صادرات داشته باشند امروز
وضعیت مناسبی ندارند و تعطیل است.
استاندار گیالن در ادامه با اشاره به اینکه تعطیلی این کارخانجات سبب شد تا بسیاری از کاالهای تولید داخل از خارج وارد شود،
اضافه کرد :در زمان سفر رئیس قوه قضائیه به استان گیالن و بازدید از این کارخانجات در سال  ۹۹دستور پیگیری جدی و فوری درباره
وضعیت این کارخانجات داده شد.
وی به آغاز به کار بخشی از این کارخانجات با جذب سرمایه گذاران جدید اشاره و تصریح کرد :باید با استفاده از همه ظرفیتها استان زمینه فعالیت ۱۰۰
درصدی این کارخانجات و بازگشت کارگران آن به کار فراهم شود.
عباسی با اشاره به سفر روز جمعه رئیس جمهور و هیئت دولت به استان گیالن ،گفت :در این بازدید از آخرین وضعیت کارخانجات آگاه و گزارشی
جمع آوری و به رئیس جمهور ارائه میشود.
وی همچنین به وضعیت کارخانه ایران پوپلین به عنوان یک برند نمونه در سالهای دور اشاره کرد و افزود :این کارخانجات در حال حاضر به صورت کارمزدی
فعالیت میکنند با توجه به اینکه هم اکنون در اختیار بانکها است یا باید واگذار و یا خود آنها سرمایه گذاری کنند.
استاندار گیالن با تأکید بر اینکه اجازه رهاسازی سرمایه استان را به کسی نخواهیم داد ،تصریح کرد :یکی از سیاستها و رویکردهای دولت مردمی باید تمام
بنگاهها و واحدهای تولیدی و صنعتی تعطیل دوباره احیای و راه اندازی شده و واحدهای نیمه تعطیل نیز با تمام ظرفیت به فعالیت ادامه دهند.
وی با بیان اینکه مشکل قضائی این واحد تولیدی به صورت جدی در حال پیگیری است ،ادامه داد :در زمینه حمایتهای دولتی نیز با تمام توان از واحدهای
تولیدی و صنعتی استان حمایت میشود.

استاندار آذربایجان غربی گفت :بازگشایی بازارچه مرزی کوزه رش سلماس در دستور کار وزارت امور خارجه قرار دارد.
محمد صادق معتمدیان در جمع مردم روستای چهریق سلماس در رابطه با مطالبه مردم منطقه برای بازگشایی بازارچه مرزی
"کوزه رش افزود :ایجاد این بازارچه یک ظرفیت اقتصادی است که منجر به افزایش مبادالت اقتصادی میشود؛ اما باید توجه
کرد که هرگونه اقدام در مرزها نیازمند توافق هر  ۲کشور است.
وی اظهار کرد :موضوع بازگشایی بازارچه مرزی "کوزه رش" در دستور کار وزارت خارجه جمهوری اسالمی قرار دارد و
امیدواریم با موافقت طرف ترکیه مشکالت مربوط به آن برطرف شود.
معتمدیان با بیان اینکه مردم منطقه نباید معیشت خود را به بازگشایی بازارچه مرزی "کوزه رش" گره بزنند ،اظهار داشت:
فرصتهای خوبی همچون بوم گردی و توسعه صنایع دستی برای اشتغال زایی در منطقه وجود دارد ،الزم است میراث فرهنگی،
گردشگری و صنایع دستی چرخه کامل از تولید تا فروش و بازاریابی صنایع دستی را در منطقه ایجاد کند.
معتمدیان با اشاره به اینکه محرومیت زدایی از مهمترین شعارهای انقالب اسالمی بوده که تا حدود زیادی جامه عمل پوشیده است،
گفت :نهضت خدمات رسانی به مناطق محروم و به ویژه مرزی در طول سالهای بعد از انقالب شکوهمند اسالمی ،حتی در سختترین شرایط کشور هیچ گاه
متوقف نشده و همواره ادامه دارد .وی ادامه داد :طی سالهای طوالنی پس از انقالب ،تالشهای بسیاری برای ایجاد زیرساختهای بهداشتی ،درمانی ،آموزشی
و رفاهی در مناطق محروم و دورافتاده کشور انجام شده که تمامی این تالشها برای رفع عقب ماندگیهای موجود همواره ادامه دارد.
معتمدیان با اشاره به برخی از اقدامات انجام شده در مناطق محروم و روستایی آذربایجانغربی در طول انقالب اسالمی ،بیان کرد :بیش از  ۳هزار روستا در
آذربایجانغربی وجود دارد که از این تعداد فقط  ۱۱روستا باالی ده خانوار ،برق ندارند ،که در سال آینده ،این  ۱۱روستا نیز به شبکه برق متصل خواهند شد.
استاندار آذربایجانغربی با بیان اینکه نگاه جمهوری اسالمی به مناطق مرزی همواره توسعه محور است ،اضافه کرد :با وجود تمامی مشکالت اعم از جنگ
تحمیلی و انواع فتنهها در مناطق مرزی و تحریمها ،جمهوری اسالمی هیچ گاه از توجه به توسعه مناطق مرزی دست نکشیده است.
وی با تاکید بر ضرورت حضور میدانی مدیران در بین مردم و لمس مشکالت موجود از نزدیک ،اظهار داشت :حضور میدانی مدیران در منطقه سبب اشرافیت
آنان به مشکالت کشور میشود .معتمدیان با اشاره به مصوبات تصویب شده در سفرهای شهرستانی ،ادامه داد :مصوبات انجام شده در سفرهای شهرستانی
باید در راستای حل مشکالت مردم به ویژه مناطق محروم باشد.
استاندار آذربایجانغربی ادامه داد :تسهیالت ارزان قیمت برای توسعه گردشگری در منطقه در اختیار متقاضیان قرار میگیرد.

