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محسنی بندپی:

مشارکت مردم ضامن امنیت و اقتدار کشور است

اســتاندار تهــران گفــت :بــا وجــود همــه تحریــم
هــای موجــود ،رونــق افتتــاح پــروژه هــا از انقــاب
تاکنــون نشــان از مقاومــت مردمــی دارد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی فرمانداری شهرســتان
ربــاط کریــم ،انوشــیروان محســنی بندپــی در
حاشــیه حضــور در آییــن افتتــاح پــروژه هــای شــهر
نصیرشــهر در جمــع مســئوالن و شــهروندان ضمــن
تبریــک پیــروزی شــکوهمند انقــاب اســامی

بــر همــه مســلمانان و آزادی خواهــان جهــان در
خصــوص پــروژه هــای شــهر ،بیــان کــرد :بهــره
بــرداری از پــروژه هــای حاضــر ،نشــان از وحــدت
و وفــاق در بیــن مســئوالن شهرســتان بــا هدایــت
فرمانــدار کاربلــدی را دارد کــه توانســته در فجــر
 ،۹۸حــدود دو ســوم ارزش ریالــی نســبت بــه ســال
گذشــته در مــدت مشــابه را تامیــن اعتبــار کنــد.
اســتاندار تهــران در ادامــه افــزود :ایــن پویایــی و

اســتاندار تهــران در شــهر
با اعتباری  ۸۳۰میلیارد ریالی؛
نصیرشــهر بــه بهــره بــرداری
رســید.
افتتاحیه پروژه های
نماینــده عالــی دولــت
در خصــوص افتتــاح پــروژه
شهر نصیرشهر با حضور
هــا تشــریح کــرد :بازدیــد از
کارخانــه گاوداری پــرورش
استاندار تهران ۷ /پروژه و
گاو شــیری بــا هــزار و ۵۰۰
راس گاو واقــع در روســتای
شهرســتانک ،نخســتین
اشتغالزایی قریب به  ۴۰۰نفر
پــروژه بهــره بــرداری شــده
توســط محســنی بنــد پــی
فرمانــدار ربــاط کریــم از بهــره بــرداری
اســتاندار تهــران بــود.
 ۴پــروژه عمرانــی ،فرهنگــی ،رفاهــی و
فرمانــدار ربــاط کریــم در ادامــه بــا
ورزشــی بــا اعتبــاری  ۸۳۰میلیــارد
اشــاره بــه اشــتغالزایی قریــب بــه ۱۲۰
ریالــی در هشــتمین روز فجــر انقــاب
نفــر توســط افتتــاح ایــن کارخانــه بیــان
خبــر داد.
کــرد :بهــره بــرداری از ایــن پــروژه بــا
فرمانداری
ـی
ـ
عموم
ـط
ـ
رواب
ـزارش
بــه گـ
اعتبــاری بالــغ بــر  ۳۳۰میلیــارد ریــال
شهرســتان ربــاط کریــم ،ســید مهــدی
و میــزان تولیــد ســاالنه ۹۰۰۰تــن
ســاداتی ضمــن خیــر مقــدم بــه
شــیرگاو و  ۱۴۰تــن گوشــت قرمــز،
انوشــیروان محســنی بندپــی و هیئــت
زمینــه اشــتغالزایی  ۱۱۴نفــر در شــهر
همــراه در خصــوص افتتــاح تعــدادی از
نصیرشــهر را فراهــم خواهــد کــرد کــه
پــروژه هــای شــهر نصیرشــهر در فجــر
از تعــداد مذکــور  ۵۴نفــر بــه صــورت
 ،۹۸بیــان کــرد :بهــره بــرداری از ۷
مســتقیم و  ۶۰نفــر بــه صــورت غیــر
پــروژه عمرانــی ،فرهنگــی و ورزشــی بــا
مســتقیم مشــغول بــه ارتــزاق خواهنــد
اعتبــار  ۸۳میلیــارد تومانــی در راســتای
شد.ســاداتی بهــره بــرداری از مجتمــع
اشــتغالزایی  ۳۸۶نفــر ،بــا حضــور
ســردخانه هــای صنعتــی کیــان را دیگــر

نشــاط ،نشــان از تــاش و پیگیــری هــای اثربخــش
مســئوالن شهرســتان دارد کــه بــرای حفــظ اشــتغال
موجــود در شهرســتان بــا بیــش از  ۷پــروژه شــهری
امــروز بــه ثمــر نشســت.
محســنی بندپــی در ادامــه بــا بیــان تهدیــد
هــای موجــود دول شــرق و غــرب ،رونــق پــروژه
هــا را نشــان از مقاومــت مردمــی دانســت و عنــوان
کــرد :واقعیــت ایــن اســت کــه بــا وجــود همــه
توطئــه هــا و تهدیدهــای دشــمن و ایجــاد شــرایط
ســخت کنونــی ،رونــق افتتــاح پــروژه هــا نشــان از
ایســتادگی مــردم در برابــر تهدیدهــای دشــمن از
زمــان انقــاب تاکنــون بــا محوریــت رهبــری عظیــم
الشــان (مــد ظلــه العالــی) را دارد کــه رهنمودهــای
ایشــان نشــان از بالندگــی و عــزت در جامعــه اســت.
وی در ادامــه بــا بیــان نزدیکــی بــه دو رویــداد
حماســی مــردم و اهمیــت آن بــرای کشــور تشــریح
کــرد :حضــور مــردم در یــوم اهلل  ۲۲بهمــن و
انتخابــات مجلــس در دوم اســفند از جهــات
مختلــف دارای اهمیــت اســت ،از ایــن روی هــر چــه
مشــارکت مــردم بیشــتر باشــد ،قــدرت و امنیــت در
کشــور بیــش تــر و توطئــه هــای دشــمن خنثــی تــر
خواهــد شــد.

پــروژه افتتاحــی توســط
اســتاندار برشــمرد و
افــزود :ایــن ســردخانه
هــا بــا ظرفیــت ســاالنه
 ۸هــزار تــن در زمینــی
بــه مســاحت  ۳۲هــزار
متــر مربــع و زیربنــای
 ۹هــزار متــر مربعــی بــا
ســرمایه گــذاری بالــغ
بــر  ۳۲۰میلیــارد ریــال
زمینــه اشــتغالزایی  ۳۵نفــر بــه صــورت
ســتقیم و  ۱۵۰نفــر غیــر مســتقیم را
فراهــم خواهــد کــرد.
وی هــم چنیــن از افتتــاح کارخانــه
تولیــد شــیردوش هــای صنعتــی در
شــهرک صنعتــی پــرده بــرداری کــرد و
ادامــه داد :کارخانــه تولیــدی مطروحــه
در  ۳هــزار و  ۴۰۰متــر بنــا در زمینــی
بــه مســاحت  ۳هــزار متــر مربــع بــا
اعتبــاری بالــغ بــر  ۱۲۰میلیــارد ریــال
زمینــه آغــاز بــه کار  ۶۵نفــر بــه صــورت
مســتقیم را ایجــاد کــرده اســت.
مقــام عالــی دولــت در شهرســتان
ربــاط کریــم در ادامــه از افتتــاح پــروژه
پــارک شــهید حســین فرمانی نصیرشــهر
نیــز خبــر داد و گفــت :بنــا بــه مطالبــه
گــری شــهروندان ،پــارک شــهید فرمانــی

نصیرشــهر بــا اعتبــاری بالــغ بــر ۳۰
میلیــارد ریــال و اشــتغالزایی  ۱۰نفــر
بــه صــورت مســتقیم در فضایــی بــه
مســاحت  ۲۰هــزار متــر مربــع بــا
جدولگــذاری بــه طــول  ۲هــزار و ۳۰۰
متــر ،کفپــوش  ۴هــزار و  ۸۰۰متــر
مربعــی از امــروز میربــان خانــواده هــای
شهرســتان اســت.
ســاداتی دربــاره دیگــر پــروژه هــای
قابــل افتتــاح گفــت :افتتــاح آرامســتان
بهشــت امــام صــادق (ع) ،ســالن چنــد
منظــوره ورزشــی شــهدای گمنــام بــا
اعتبــار  ۱۰میلیــارد ریالــی و بهــره
بــرداری از کتابخانــه عمومــی بهشــت
نصیرشــهر بــا اعتبــاری بالــغ بــر ۷
میلیــارد و  ۳۰۰میلیــون ریــال از دیگــر
پــروژه هایــی اســت کــه امــروز بــه بهــره
بــرداری رســید.

جلسه هماهنگی راهپیمایی ۲۲

بهمن و سوگواری سردار مقاومت
برگزار شد

فرمانــدار ربــاط کریــم گفــت :تظاهــرات
و راهپیمائــی مــردم ،نمــاد حضــور ملــت در
پاســداری از ارزش هــا و آرمــان هــای واالی
انقــاب اســامی اســت.
بــه گــزارش روابــط عمومــی فرمانــداری
شهرســتان ربــاط کریــم ،ســید مهــدی
ســاداتی در جلســه برنامــه ریــزی و
هماهنگــی راهپیمایــی  ۲۲بهمــن و
تقــارن آن بــا مراســم ســوگواری چهلــم
ســپهبد ســردار قاســم ســلمیانی کــه بــا
حضــور مســئوالن شهرســتان در دفتــر
امــام جمعــه شــهر ربــاط کریــم برگــزار
شــد ،بیــان کــرد :مــردم صاحبــان اصلــی
انقــاب هســتند و  ۲۲بهمــن امســال بــرای
مقابلــه بــا دشــمن خارجــی و پاســداری
از خــون ســردار مقاومــت علــی رغــم
مشــکالت داخلــی و لجــام گســیختگی
هــای اقتصــادی بــه واســطه تحریــم هــای
موجودبــرای عمــل بــه منویــات رهبــری
( مدظلــه العالــی) و حمایــت از آرمــان
هایشــان و اقتــدار کشــور بــه طــور قطــع
بیــش از پیــش بــه میــدان خواهنــد آمــد.
نماینــده عالــی دولــت بــا بیــان ایــن
کــه مــردم در بزنــگاه هــای مختلــف دل
دشــمن را نــا امیــد و خیــال خامشــان را
نقــش بــر آب کــرده انــد ،عنــوان کــرد :از
همــه ظرفیــت هــای موجــود شهرســتان
بــرای تکــرار در تاریــخ و یاآوری ســربلندی،
عــزت و ابهــت مــام وطــن ،بــار دیگــر در
روز موعــود بــا مشــارکت حداکثــری مــردم
دیــار کریمــان حضــور خواهیــم یافــت تــا
بــه جهانیــان و اســتعمارگران دول شــرق و
غــرب نشــان دهیــم همــاره حامــی انقــاب
مانــدگار و نظــام مقــدس جمکهــوری
اســامی ایــران هســتیم.
وی در ادامــه حضــور مــردم در
راهیپیمایــی  ۲۲بهمــن را حــال پیغــام
وفــاق بیــن دولــت و ملــت دانســت و
افــزود :حضــور پرشــور و گســترده مــردم در
راهپیمایــی  ۲۲بهمــن حــاوی ایــن پیــام
روشــن بــه دشــمنان اســت کــه فشــارها،
تهدیدهــا و تحریــم هــا نــه تنهــا خللــی
در عــزم و اراده راســخ ملــت بــزرگ ایــران
ایجــاد نخواهــد کــرد بلکــه باعــق وفــاق
بیــش تــر بیــن مــردم بــرای بــرون رفــت
از مشــکالت شــده اســت.

