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استاندار گیالن در آیین افتتاح پروژه های آستارا:

فرمانداران مکلف به معرفی

پروژه های اقتصادی اشتغالزا هستند
گیالن امروز -استاندار گیالن گفت :اگر بتوانیم خدماتی که یک شهرک حمل و
نقل ارائه می دهد را در کنار بارانداز ریلی آستارا فراهم کنیم ،اشتغال قابل توجهی
ایجاد می شود که برای مردم شهرستان منافع اقتصادی دارد.
دکتر مصطفی ساالری در آیین افتتاح پروژه های دهه مبارک فجر در شهرستان
آستارا با تبریک چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی ،اظهار داشت :این
شهرستان ظرفیت های بی بدیلی دارد که با هدفگذاری خوب و واقع بینانه می توان
در سایه فضای مثبت موجود ،هرچه بیشتر از آن ها بهره گرفت.
وی با اشاره به اینکه اگر مشارکت بخش خصوصی در اجرای پروژه ها جلب شود،
ایجاد تعداد زیادی شغل دست نیافتنی نیست ،افزود :آستارا تنها شهرستان گیالن
است که از راه ریلی ،جاده ای و دریایی به خارج از کشور متصل می شود.
دکتر ساالری به بارانداز ریلی آستارا اشاره کرد و گفت :زیرساخت های الزم
ایجاد شده است ولی باید توجه داشته باشیم که گام دوم برای منتفع شدن مردم
شهرستان از مزایای این پروژه اهمیت بسیار زیادی دارد .وی با بیان اینکه در گام
اول عمدتا عایدات برای کشور حاصل می شود ،افزود :چنانچه طرح های جانبی از
جمله در حوزه های انبارداری ،مونتاژ کاری ،سردخانه و به طور کلی هر آنچه یک
شهرک حمل و نقل ارائه می کند را بتوانیم فراهم کنیم ،اشتغال قابل توجهی ایجاد
می شود که برای مردم آستارا منافع اقتصادی خواهد داشت.
نماینده عالی دولت در گیالن ادامه داد :با اجرای گام دوم در پروژه بارانداز ،می توان
به اشتغالزایی برای حدود یکهزار نفر در کمتر از یک سال رسید.
وی با اشاره به اینکه مکاتبات و اقدامات اولیه در رابطه با الحاق بارانداز به منطقه
ویژه اقتصادی آستارا انجام شده است ،گفت :به فرماندار این شهرستان ماموریت
می دهم که طرح جامعی ارائه دهد تا محدوده فعلی که حدود  65هکتار است به
 200تا  300هکتار افزایش پیدا کند و زمینه استقرار واحدهای خدماتی و ایجاد
یک شهرک حمل و نقل فراهم شود.
دکتر ساالری اتصال آزادراه از جمهوری آذربایجان به منطقه اقتصادی آستارا را

حائز اهمیت خواند و خاطرنشان کرد :با توجه به اینکه مبادالت تجاری در حوزه
دریای خزر رو به افزایش است ،اگر بندر نیز در محدوده منطقه ویژه قرار گیرد ،هم
افزایی خوبی ایجاد می شود .وی با بیان اینکه می توان از ظرفیت های بندر آستارا
در کنار راه آهن استفاده های بهتر و بیشتری داشت ،گفت :تدوین درست برنامه
های گردشگری می تواند عالوه بر صیانت از محیط زیست و منابع طبیعی ،موجبات
درآمدزایی را برای مردم فراهم کند.
استاندار گیالن با بیان اینکه اگر برنامه ریزی برای حوزه گردشگری رها شود شاهد
ویالسازی های گسترده و تخریب محیط زیست خواهیم بود ،عنوان کرد :مردم می
توانند در محدوده طرح هادی روستاها اقدام به ارائه خدمات گردشگری نمایند و به
این ترتیب عالوه بر حفظ منابع طبیعی ،درآمد زایی و اشتغال نیز حاصل می شود.
وی گفت :طی چند روز آینده به شهرستان ابالغ می شود که  3الی  5پروژه
اقتصادی اشتغالزا با محوریت بخش خصوصی ارائه کنند .وی با اشاره به اینکه 72
پروژه با حدود  48میلیارد تومان اعتبار همزمان با دهه فجر در شهرستان آستارا
افتتاح می شود ،گفت :تاکیدی نیست که پروژه ها حتما در مناسبت ها افتتاح
شوند و نباید پروژه های آماده افتتاح را برای فرارسیدن مناسبتی خاص ،معطل
نگه داشت.
استاندار گیالن خاطرنشان کرد :البته نزدیک شدن به مناسبت هایی از جمله هفته
دولت موجب تالش بیشتر مسئولین برای به سرانجام رساندن طرح ها می شود.
وی با بیان اینکه پروژه هایی در محدوده بندر آستارا ایجاد شده اند که حدود 100
میلیارد تومان مجموعا برای آن ها سرمایه گذاری شده است ،گفت :این سرمایه
گذاری ها در صورتی مثبت تلقی می شوند که به ایجاد کسب و کار و رونق اقتصادی
منتج شوند .دکتر ساالری با اشاره به سابقه دیرینه آستارا در تجارت ،گفت :می توان
از ظرفیت های این شهرستان جهت اشتغالزایی برای دیگر شهرستان های گیالن
نیز استفاده کرد .وی توسعه حمل و نقل ریلی ،فعالیت های بندری و فعالیت های
پردازشی مکمل بازرگانی را زمینه ساز توسعه اشتغال در آستارا دانست.

به مناسبت سالروز پیروزی انقالب اسالمی

چهل فجر با اقتدار و امید
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با حضور دکتر میرغضنفری،فرماندار الهیجان و دکتر کاظمی ،شهردار الهیجان

اولین پارک بانوان الهیجان به بهرهبرداری رسید
دکتر کاظمی شهردار الهیجان :برای راهاندازی این پارک  7میلیارد و  150میلیون ریال هزینه شده است

گیالن امروز ،علیرضا خانی
در ششمین روز دههی فجر انقالب اسالمی و همزمان با چهلمین
سالروز پیروزی انقالب اسالمی به رهبری امام خمینی(ره) توسط دکتر
ی فرماندار شهرستان الهیجان ،دکتر کاظمی شهردار الهیجان،
میرغضنفر 
اعضای شورای شهر و تعداد زیادی از بانوان شهرستان الهیجان اولین
پارک بانوان الهیجان به بهرهبرداری رسید.
در این مراسم که تعدادی از روسای ادارات شهرستان الهیجان و
شهروندان حضور داشتند پس از تجهیز ،نوسازی و توسعه ،این پارک
مورد بهرهبرداری و در اختیار بانوان شهرستان الهیجان قرار گرفت.
در ابتدای این مراسم پس از تالوت آیاتی چند از کالماهلل مجید و نواختن
سرود ملی جمهوری اسالمی توسط گروه موزیک شهرداری الهیجان
دکتر کاظمی شهردار الهیجان روند احداث پارک بانوان الهیجان را برای
مدعوین تشریح کرد.

شهردار الهیجان با تبریک فرارسیدن دههی فجر و سالروز پیروزی انقالب
اسالمی ضمن تقدیر و تشکر از حمایتهای فرماندار جدید در روز اجرای
پروژههای شهرداری به همراه سایر دستگاههای اجرایی این حمایتها را
در رشد و توسعه شهرستان بسیار مثبت ارزیابی کرد.
دکتر کاظمی در ادامه با اشاره به اینکه پارک بانوان با  7میلیارد و 150
میلیون ریال توسعه ،بازسازی و تجهیز شده است افزود :امروز هفدهم
بهمن این پارک در اختیار بانوان الهیجان قرار میگیرد که امیدواریم در
نشاط و شادمانی آنها موثر واقع شود.
وی با تاکید بر اینکه این پارک بهعنوان اولین پارک بانوان در این محل
افتتاح میشود خاطرنشان ساخت :در پارک بانوان امکاناتی همچون
زمین بسکتبال ،پیست دومیدانی ،پینگپونگ ،شطرنج،دارت ،مکان بازی
کودکان ،نمازخانه ،سرویس بهداشتی و امکانات دیگر تعبیه شده است.
وی با اشاره به اینکه  22بهمن سال جاری در الهیجان نسبت به سالهای

قبل متفاوتتر خواهد بود از افتتاح استخر جزیره در دههی فجر در
الهیجان خبر داد و گفت :بعد از  22سال انتظار شهروندان الهیجی،
بازگشایی استخر جزیره خبر بسیار مسرتانگیزی برای الهیجانیها
خواهد بود و انشااهلل بنا داریم بعد از بازگشایی آن هفتهای یا روزی یک
ساعت این جزیره را در اختیار بانوان قرار دهیم.
دکتر کاظمی بازگشایی استخر جزیره را نتیجه تالشها و زحمات اعضای
شورای تامین و اعضای شورای شهر ارزیابی و اظهار امیدواری کرد با
بازگشایی استخر جزیره گردشگران زیادی از این مکان بازدید کنند.
در ادامه دکتر میرغضنفری ،فرماندار شهرستان الهیجان ضمن تسلیت
ایام فاطمیه چهلمین سالروز پیروزی انقالب اسالمی را تبریک گفت و
در ادامه خاطرنشان ساخت :یکی از وظایف حاکمیت ایجاد فضای شاد و
مفرح در جامعه است و دولت تدبیر و امید نیز سعی میکند فضای این
شادمانی را برای آحاد جامعه مهیا کند.

وی در پایان از زحمات شهردار الهیجان و اعضای شورای شهر در
راهاندازی پارک بانوان تقدیر و تشکر کرد.
در ادامه این مراسم جواد تمیزکار ،سخنگوی شورای شهر الهیجان با
اشاره به اینکه اعضای شورا سالهای گذشته به بانوان قول داده بود که
یک مکان خوب را برای پارک بانوان احداث کند ،لذا امروز این وعده
اعضای شورا با همت شهردار محترم محقق شد تا بانوان در فضایی آرام و
امن به ورزش بپردازند.
تمیزکار ضمن یادآوری بازگشایی استخر جزیره در روزهای آینده برای
شهروندان اظهار امیدواری کرد با بازگشایی این استخر ،روزانه یا هفتگی
یک ساعت در اختیار بانوان محترم الهیجانی قرار گیرد.
جواد تمیزکار در پایان سخنان خود تمامی تالشهای اعضای شورا و
شهردار را در الهیجان به برکت خون شهدای انقالب اسالمی و شهدای
جنگ تحمیلی ارزیابی کرد که همه مردم و مسووالن مدیون آنها هستند.

