
جوانی قادیکلایی:حضور پر رنگ صنعت در منطقه باعث کاهش بیکاری می شود
دوشنبه, 14 دی 1394  ساعت 15:44

  

رییس مجمع عالی نخبگان شهرستان های قائمشهر گفت:حضور پر رنگ صنعت در منطقه شهرستان های
قائمشهر، سوادکوه ، جویبار و سیمرغ باعث کاهش بیکاری وافزایش اشتغال زایی می شود.       

  

  

  

، یوسفعلی جوانی قادیکلاییروابط عمومی مجمع عالی نخبگان شهرستان های قائمشهربه گزارش 
اظهار داشت:بخش اقتصادی یکی از مهمترین بخش زندگی بشری بوده که در تمامی ابعاد  اجتماعی،

سیاسی، فرهنگی و دینی هر جامعه ای تأثیر مستقیم دارد و استقلال،  عظمت، شکوه و قدرت هر جامعه
ای با رشد اقتصادی و توسعه ای آن منطقه رقم می  خورد.

  

وی بیان داشت:بخش اقتصادی و صنعتی قائمشهر، سوادکوه ، جویبار و سیمرغ، این روزها حال خوشی
ندارد و دچار شعارزدگی شده است.

  

عضوشورای مرکزی مجمع عالی نخبگان استان مازندران بابیان اینکه صنایع بزرگی چون نساجی و
البرزمرکزی در منطقه با هزاران کارگر در سالیان گذشته مشغول به فعالیت بود،افزود:اتفاقات بدي که

براي منطقه ما افتاده اين بوده که بر منابع عظيم ايجاد شغل  براي نيروهاي بومي و آنچه موجب رشد
اقتصادي منطقه است خط بطلان کشيده شد و این صنایع با تعدیل نیرو به ویرانه ای تبدیل شد.

  

جوانی قادیکلایی در ادامه بااشاره به اینکه قائمشهر، سوادکوه ، جویبار و سیمرغ از نظر گردشگری از
مناطق بکر و نمونه در کشور است،گفت:امروزه صنعت گردشگری پس از صنایع نفت و اتومبیل سازی
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به سومین صنعت درآمدزا تبدیل شده است و نقش بسیار مهمی در اشتغالزایی و درآمدزایی کشورها
ایفا می کند.

  

 از آنجا که این صنعت به سرمایه گذاری سنگین اولیه نیاز ندارد، بنابراین با  توجه بیشتر به آنوی گفت:
می توان چرخ اقتصادی منطقه را به خوبی به گردش در آورد،چه اینکه از لحاظ اقتصادی سبب ایجاد

اشتغال، کاهش بیکاری و افزایش درآمد  می شود.
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