در نشست ویدئوکنفرانسی با حضور وزیر نیرو و استاندار خوزستان انجام شد؛

تاریخ

6

شهریور

روزنامه

استان فارس
الرستان
در کمیسیون ماده  5صورت گرفت؛

تصویب کلیات طرح تفصیلی
ویژه بافت تاریخی شهر الر

1399
پنجشنبه

 ۱۵۱پروژه توزیع برق خوزستان به بهرهبرداری رسید

با حضور ویدئوکنفرانسی وزیر نیرو  ۱۵۱پروژه در حوزه شرکتهای توزیع
نیروی برق خوزستان به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرنگار برنا از اهواز ۱۵۱ ،پروژه در حوزه شرکتهای توزیع
نیروی برق اهواز و خوزستان به مناسبت هفته دولت ،به صورت ویدئوکنفرانس
و با دستور وزیر نیرو به بهرهبرداری رسید.
شرکت توزیع نیروی برق اهواز به نمایندگی از شرکتهای توزیع برق منطقه
 ۴کشور شامل خوزستان ،لرستان ،فارس ،بوشهر ،کهگیلویه و بویراحمد و
شرکت توزیع برق شیراز ،اقدام به بهرهبرداری از پروژههای حوزه برق کرد.

افزون بر  ۷۰۰میلیارد ریال عنوان کرد.

جهرم
رئیس فرهنگ و ارشاد اسالمی جهرم خبرداد؛

لزوم ایجاد مجمع خیرین حوزه
فرهنگ و هنر در شهرستان جهرم
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان جهرم بر ایجاد
مجمع خیرین فرهنگساز در حوزه فرهنگ و هنر شهرستان
جهرم تأکید کرد.
به گزارش خبرنگار مهر ،محسن نعمت الهی در دیدار با
اصحاب رسانه و خبرنگاران جهرم اظهار داشت :خبرنگاران
در حوزه مسائل اجتماعی بسیار فعال و پویا بودند و توقع
داریم که برای ارتقای فرهنگ و هنر شهرستان تالش کنند.
وی گفت :انجمنهای فرهنگی و هنری شهرستان مدتها در
حال فعالیت هستند و نیاز به حمایت دارند.
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان جهرم تأکید
کرد :ای کاش در جهرم یک مجمع خیرین در حوزه فرهنگ
و هنر داشتیم تا بتوانیم حوزه فرهنگ و ارشاد را در جهرم
ارتقا دهیم.

اقلید
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی اداره کل راه
و شهرسازی الرستان ،با توجه به اهمیت طرح تفصیلی بافت
تاریخی الر ،سلمان مهرابی مدیریت معماری و شهرسازی این
اداره کل ،به تشریح آخرین اقدامات صورت گرفته پرداخت.
مهرابی با بیان اینکه قرارداد تهیه این طرح در سال  95با
معاونت پژوهشی دانشگاه شیراز منعقد گردید و تاکنون 15
جلسه رسمی بررسی طرح در قالب کمیته فنی ،کمیسیون و
جلسات راهبری و مشورتی برگزار شده است ،افزود :قریب
به  1/3این جلسات در تهران و در قالب کمیته فنی  3شورای
عالی شهرسازی و معماری (کمیته تخصصی معماری ،طراحی
شهری و بافتهای واجد ارزش) بوده است که تصویب
نهایی از اختیارات شورای عالی شهرسازی و معماری است
که پس از آن به استانداری جهت ابالغ به شهرداری ارسال
میشود.
وی ادامه داد :محدوده شهر الر طبق طرح جامع حدود 2100
هکتار است و بر اساس نقشه تصویب و ارائه شده از جانب
میراث فرهنگی فارس در سال  88بافت تاریخی الر 122
هکتار مساحت دارد و مطالعات طرح تفصیلی ویژه بافت نیز
بر روی این قسمت صورت پذیرفته و بر این اساس شهر الر
جزء  168شهر دارای بافت تاریخی مصوب است.
مدیریت معماری و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی
الرستان با اشاره به اینکه :این طرح با تأکید بر مناسبسازی
ویژه معلولین تهیه شده که از این حیث نیز بسیار حائز اهمیت
است ،گفت :از نقاط قوت این طرح ،بررسی همه جانبه وضع
موجود ،مطالعات دقیق و مفصل و ارائه پیشنهاداتی مبنی بر
واقعیت با اخذ نظر از ذینفعان ،شهروندان ،مدیران شهری،
متخصصین و صاحبنظران است و مطالعات طرح مذکور در
قالب  8فصل و در نزدیک به  2000صفحه تدوین گردیده
است.

مهر

عملیات  ۴۰طرح عمرانی
و اقتصادی در شهرستان مهر
آغاز شد
بهرهبرداری و یا عملیات اجرایی بیش از  ۴۰طرح عمرانی
و اقتصادی در شهرستان ُمهر به مناسبت گرامیداشت هفته
دولت ،با حضور عنایتاله رحیمی استاندار فارس و جمعی از
مسئوالن و مدیران اجرایی استانی و محلی آغاز شد.
به گزارش ایرنا رحیمی استاندار فارس و در چهارمین روز از
گرامیداشت هفته دولت در بدو ورود به بخش اسیر شهرستان
ُمهر و با رعایت پروتکلهای بهداشتی مورد استقبال فرماندار
و جمعی از مسئوالن محلی قرار گرفت.
استاندار فارس ،همچنین قبل از آغاز برنامههای سفر یک
روزه خود به شهرستان مهر با حضور در گلزار شهدای بخش
اسیر با نثار گل و قرائت فاتحه به مقام شهدای این شهر ادای
احترام کرد.
رحیمی در سفر امروز به ُمهر قرار است عالوه بر افتتاح و
کلنگ زنی چندین طرح عمرانی و اقتصادی به مناسبت هفته
دولت از برخی طرحهای مهم این شهرستان نیز بازدید کند.
فرماندار ُمهر با تشریح جزئیات سفر یک روزه استاندار و
جمعی از مسئوالن اجرایی استان فارس به این شهرستان،
گفت :در این سفر یک روزه عالوه بر افتتاح و کلنگ زنی
از برخی طرحهای عمرانی و اقتصادی در حوزه گازرسانی،
برق و انرژی ،راه ،آب و بهداشت ،صنعت و کشاورزی
همچنین چند طرح مهم در بخشهای مختلف مورد بازدید
استاندار فارس قرار خواهد گرفت.
سید محمد موسوی با گرامیداشت هفته دولت و یاد و خاطره
شهیدان رجایی و باهنر در گفت و گو با ایرنا افزود :در
هفته دولت امسال بیش از  ۴۰طرح عمرانی و اقتصادی در
بخشهای مختلف در این شهرستان مورد بهرهبرداری قرار
میگیرد و یا عملیات اجرایی آنها آغاز خواهد شد که
تعدادی از این طرحها به نمایندگی از سایر پروژهها با
حضور استاندار فارس افتتاح و یا کلنگ زنی میشود.
وی میزان اعتبار هزینه شده و یا پیشبینی شده برای این
تعداد طرح عمرانی و اقتصادی در شهرستان مهر را رقمی

افتتاح نخستین واحد صنعتی
پرورش کبک در اقلید
همزمان با هفته دولت ،نخستین واحد صنعتی پرورش کبک
شمال فارس با سرمایهای بالغ بر هفت میلیارد و  ۶۰۰میلیون
ریال در شهرستان اقلید افتتاح شد.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از جهاد کشاورزی اقلید،
سید علی آقا میرطالبی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اقلید
گفت :این واحد صنعتی با مشارکت بخش خصوصی و اداره
جهاد کشاورزی این شهرستان در زمینی به مساحت هفت
هزار و  ۵۰۰مترمربع احداث شده است.
او افزود :این واحد با هدف تأمین گوشت ،تخم و جوجه یک
روزه با ظرفیت  ۶۷۰قطعه مولد و پنج هزار قطعه گوشتی
تأسیس شده است و برای  ۲۰نفر به صورت مستقیم و
غیرمستقیم اشتغال ایجاد کرده است.
میرطالبی بیان کرد :سرمایهگذاری در زمینه پرورش
پرندگانی مانند کبک عالوه بر اینکه زمینه اشتغالزایی را
فراهم میکند سبب تأمین نیازهای پروتئینی این شهرستان
نیز میشود.

قیروکارزین
مدیر جهاد کشاورزی قیروکارزین خبر داد؛

توقف ماشینهای خاکبرداری
در قیروکارزین

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قیروکارزین گفت :به دنبال
اعالم ممنوعیت هر گونه خاکبرداری و انتقال آن بدون مجوز
الزم از جهاد کشاورزی ،چهار دستگاه لودر متخلف در این
شهرستان شناسایی و توقیف شد.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی مدیریت
جهاد کشاورزی شهرستان قیروکارزین ،مهدی همتی تصریح
کرد :با افزایش گشتهای شبانه و رصد اطالعاتی در مناطق
مختلف ،خاکبرداری در منطقه مبارکآباد و باروس شناسایی
و پس از توقف عملیات متخلفین به مراجع قضایی معرفی
شدند.
به گفته وی؛ حسب قانون عالوه بر توقف فعالیت ،بازسازی
خاک و جبران خسارت ،با حکم مراجع قضائی متخلفین به
جزای نقدی دو تا پنج برابر خسارت وارده محکوم و ملزم به
پرداخت خواهند شد.

استان بوشهر

از  ۱۵۱پروژهای که امروز به بهرهبرداری رسید ۱۰۰ ،پروژه مربوط به شرکت
توزیع برق اهواز است که با اعتبار بیش از یک هزار و  ۱۲۰میلیارد ریال به
بهرهبرداری رسید ۵۱ .پروژه نیز در حوزه شرکت توزیع برق خوزستان است
که با اعتبار بیش از یک هزار و  ۲۵۴میلیون ریال به بهرهبرداری رسید .این
 ۱۵۱پروژه در خوزستان از جمله دو هزار و  ۲۳۰پروژه برقرسانی بود که
امروز در قالب پویش الف_ ب_ ایران در پنج منطقه کشور افتتاح شد .نماینده
ولیفقیه در خوزستان ،استاندار خوزستان و جمعی از مسئوالن استانی در این
مراسم افتتاحیه که به صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد ،حضور داشتند.

بوشهر گفت :با افتتاح این پروژه بسترهای الزم برای ورود
و پهلوگیری کشتیهای  ۳۰هزار تنی در بندر بوشهر فراهم
شده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از بوشهر  ،محمد راستاد در
آیین افتتاح طرح الیروبی کانال دسترسی به بندر بوشهر
اظهار داشت :ما امروز شاهد آغاز بهرهبرداری از کانال
دسترسی بندر بوشهر بعد از عملیات الیروبی هستیم که
بهمنظور تعمیق این کانال برای پذیرش کشتیهای تا 30
هزار تن انجام شد.
وی حجم الیروبی کانال و حوضچه بندر بوشهر را افزون بر
 5میلیون مترمکعب دانست و افزود :برای اجرای این طرح
 190میلیارد تومان سرمایهگذاری شده است.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی ایران زیرساختهای
بندر بوشهر و مجتمع بندری نگین را شامل اسکلهها،
پسکرانهها و تأسیسات خدماترسانی دانست و بیان کرد:
برای ورود و پهلوگیری کشتیهایی تا  30هزار تن بدون
توقف و ورود به بندر در حداقل زمان برای تخلیه و
بارگیری کاال عملیات الیروبی کانال بندر بوشهر انجام شده
است.

ساخت مجتمع آبزیان دریایی
جهاد دانشگاهی بوشهر
کلید خورد
با سفر رئیس جهاد دانشگاهی به استان بوشهر ساخت مجتمع
آبزیان دریایی جهاد دانشگاهی این استان با هدف تولید و
تکثیر ساالنه  ۵میلیون قطعه بچهماهی کلید خورد.
با سفر حمیدرضا طیبی ،رئیس جهاد دانشگاهی به استان
بوشهر و با حضور استاندار و نمایندگان این استان در
مجلس شورای اسالمی و دبیر اول کمیسیون برنامهوبودجه
و محاسبات ،معاون اقتصادی استاندار ،امامجمعه دلوار و
فرماندار تنگستان ،مراسم کلنگ زنی ساخت مجتمع آبزیان
دریایی جهاد دانشگاهی این استان با طرح کسب دانش فنی
تولید و تکثیر ساالنه  ۵میلیون قطعه بچهماهی سیباس در
شهرک زیست فناورانه دلوار برگزار شد.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی جهاد
دانشگاهی بوشهر ،با توجه به ظرفیت باالی پرورش آبزیان
در آبهای استان بوشهر ،بسترسازی جهت تولید و تکثیر
بچهماهی سیباس در جهاد دانشگاهی بوشهر در فاز اول
پروژه با اعتبار  ۸میلیارد تومان فراهم شده که این پروژه
مهم استان بوشهر را به قطب تولید و تکثیر بچهماهی تبدیل
میکند.
ساخت مجتمع آبزیان دریایی جهاد دانشگاهی بوشهر در
طرح کسب دانش فنی تولید و تکثیر ساالنه  ۵میلیون قطعه
بچهماهی سیباس بهعنوان یکی از  ۳۱طرح فناورانه ملی جهاد
دانشگاهی در سال  ،۹۸کشور را از واردات بچه ماهی که در
حال حاضر از کشورهای هند ،استرالیا و تایلند برای پرورش
در قفس انجام میشود ،بینیاز خواهد کرد.
فاز اول این پروژه در زمینی به مساحت  ۱۳هزار مترمربع
با اعتبار  ۸میلیارد تومان کلنگ زنی شد و در این مجتمع
برای توسعه فناوری در کنار تولید و تکثیر بچه ماهی ،تولید
غذای زنده آبزیان همچون تولید آرتمیا ،روتیفر و جلبک
نیز -برنامههای تدوینی استان در عرصه دریا  -اتفاق خواهد
افتاد.

استان هرمزگان
بندرعباس
جانشین فرمانده نیروی انتظامی:

برخورد با اراذل و اوباش
از مهمترین اولویت های
پلیس است

بستر الزم برای ورود و پهلوگیری
کشتیهای  ۳۰هزار تنی در بندر
بوشهر فراهم شد

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی ایران با اشاره به تکمیل
و افتتاح عملیات الیروبی کانال و حوضچه بندر تجاری

صفحه

جانشین فرمانده انتظامی گفت :مبارزه با اراذل و اوباش و
کسانی که مخل امنیت عمومی و روانی خانوادهها هستند،
مهمترین اولویت کاری نیروی انتظامی است.
به گزارش ایرنا سردار قاسم رضایی در جمع خبرنگاران
بندرعباس افزود :قرارگاه مرکزی مبارزه با اراذل و اوباش
در پایتخت و متناظر آن در تمام استانها و شهرستانها
راهاندازی شده تا این خواسته به حق مردم با برنامهریزی و
جدیت دنبال شود.
وی تصریح کرد :به هیچ عنوان به اراذل و اوباش اجازه
عرض اندام نمیدهیم و پاسخ نیروی انتظامی به آنها پشیمان
کننده خواهد بود و در این زمینه مجرم سابقه دار و مجرم
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نوظهور تفاوتی نداشته و با قاطعیت با آنان برخورد خواهد
شد.
سردار رضایی قاچاق کاال را یکی دیگر از خط قرمزهای
نیروی انتظامی دانست و اظهار داشت :مبارزه با قاچاق کاال
خواسته مهم مقام معظم رهبری و سایر بخشهای نظام است.
به گفته این مقام انتظامی استقرار پلیس در گمرکات نیز با
هدف تقویت مبارزه با قاچاق کاال بوده که تاکنون نتایج
رضایت بخشی داشته است.
وی اظهار داشت :پلیس برای معیشت مرزنشینان نیز اهمیت
قائل بوده و قانون کاالی ملوانی یا ته لنجی را به رسمیت
میشناسد اما اجازه نمیدهد مافیای قاچاق کاال از این قانون
سوءاستفاده کند.
سردار رضایی ادامه داد :به زودی فرمانده پلیس گمرک
در ستاد گمرکات کشور مستقر خواهد شد و عضو ستاد
گمرکات خواهد بود .جانشین فرمانده نیروی انتظامی اضافه
کرد :در حقیقت پلیس گمرک بازو و یاری دهنده گمرک
در مبارزه با قاچاق کاال است و در این مدت موفق به کشف
بخش قابلتوجهی از کاالی قاچاق و بازپس گیری حقوق
بیتالمال شده است.
سردار رضایی در پاسخ به پرسشی درباره مبارزه با سرقت
گفت :امسال عملکرد نیروی انتظامی در تمام شاخصها بهتر
شده که نشاندهنده تالش کارکنان این نیرو است اما سرقت
بهعنوان یک پدیده چند وجهی باید از زوایای مختلف به
آن توجه شود.
معاون استاندار هرمزگان:

 35درصد شاغالن ادارات بانوان
هستند
هرمزگان در صدر استانهای کشور به لحاظ
انتصاب مدیران زن

معاون استاندار هرمزگان گفت :هرمزگان دارای  73هزار
کارمند است که  35درصد آن را بانوان تشکیل میدهند.
به گزارش خبرگزاری فارس از بندرعباس ،نازنین شیبانی
در یک برنامه خبری با بیان این که یکی از اقدامات خوب
ماههای اخیر ،فعالسازی دفاتر پیشخوان دولت بهمنظور
توسعه خدمترسانی به مردم و افزایش درگاههای پاسخگویی
به مردم و مشخص بودن تکلیف مردم در برابر خدمتی که از
ادارهای میخواهند بوده است ،اظهار کرد :گاها مردم مجبور
بودند برای دریافت پاسخ استعالم از ادارهای چندین نوبت به
آن اداره مراجعه و خودشان در معرض آسیب قرار میگرفتند
و از سوی دیگر تکرر مراجعات به ادارات سبب مشکالتی
برای کارمندان و ابتالی کارمندان ادارات نیز میشد.
وی با بیان این که فعال شدن دفاتر پیشخوان در زمینه
دریافت و ارائه خدمات الکترونیک به مردم ،گام مؤثری
در صیانت از سالمت مردم و کاهش مراجعات به ادارات
نیز بوده است ،عنوان کرد :از تمامی ادارات خواستهایم که
خدمات الکترونیکی را نیز گسترش و با ارائه امکان ورود به
پورتال اختصاصی ،امورات مردم را بر بسترهای الکترونیک
توسعه دهند و لذا از زمان شیوع بیماری کرونا در اغلب
ادارات خدمترسان ،این بستر مهیا شده است.
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری هرمزگان ادامه داد:
 87دستگاه در استان میز خدمت را نیز ایجاد کردهاند که
عملکرد آنها به طور مستمر پایش و بررسی میشود و تیم
بازرسی ویژهای نیز هر هفته در ادارات ،از اربابرجوعان در
این زمینه نظرسنجی و رضایت سنجی میکنند.
 16دستگاه میزخدمت کام ً
ال الکترونیک را ایجاد کردهاند
شیبانی در ادامه با بیان این که  16دستگاه اجرایی استان با
استقرار کامل میزخدمت الکترونیک عم ً
ال مراجعات مردمی
به اداراتشان را تا  90درصد کاهش دادهاند که رضایتمندی
مردم اثر بسیار باالیی داشته و مشکالت مردم در این ادارات
به حداقل رسیده است.

استان خوزستان
اختصاص  ۲۷۴هزار از اراضی
کشاورزی خوزستان به کشت
تابستانه

سرپرست معاونت بهبود تولیدات سازمان جهاد کشاورزی
خوزستان گفت ۲۷۴ :هزار از اراضی کشاورزی استان به زیر
کشت تابستانه رفته است.
تورج نوروزی سرپرست معاونت بهبود تولیدات سازمان
جهاد کشاورزی خوزستان در گفتوگو با خبرنگار گروه
استانهای باشگاه خبرنگاران جوان از اهواز ،گفت۲۷۴ :

هزار از اراضی کشاورزی استان به زیر کشت تابستانه رفته
که نسبت به پارسال کاهشی در تولید محصوالت مشاهده
نشده است.
او با اشاره به اینکه محصوالتی مانند برنج ،ذرت ،حبوبات،
دانههای روغنی ،صیفی و سبزی در استان کشت شد ،افزود:
بیشترین سطح زیر کشت را برنج با  ۱۶۷هزار هکتار به خود
اختصاص داده است.
نوروزی در ادامه با بیان اینکه انتظار میرود از محصوالت
زراعی فصلی حدود  ۱.۹میلیون محصول تولید شود ،اظهار
داشت :آب مورد نیاز کشت تابستانه از رودخانههای موجود
در خوزستان و منابع آبهای زیرزمینی و چاهها تأمین
میشود و آورد و ذخیره آب سد در بعضی از مناطق مانند
حوزه مارون کم بوده و در مجموع محدودیت کشت در
تابستان ،منابع آبی اعالم شد.
سرپرست معاونت بهبود تولیدات سازمان جهاد کشاورزی
خوزستان تصریح کرد :در همه شهرهای استان کشت انجام
شده و بیشترین سطح کشت محصوالت تابستانه در شهرهای
اهواز ،شوش ،شوشتر ،دشت آزادگان و دزفول بوده است.
این مقام مسئول تهیه کودهای فسفاته و پتاسه کشوری را از
مشکالت کشاورزان عنوان و بیان کرد :در زمینه تأمین کود
اوره مشکلی وجود ندارد و در شهرستانها در حال توزیع
است.
نوروزی در پایان گفت :به کشاورزان توصیه میشود الگوی
کاشت را رعایت کنند و با صرفهجویی در مصرف آب
و جایگزین کشتهای متعارف و کممصرف آب به جای
کشتهای پرمصرف در افزایش محصوالت تابستانه بکوشند.

استان کهگیلویه و بویراحمد
ذیحسابان دستگاههای اجرایی
کهگیلویه و بویراحمد از انحرافات
بودجهای جلوگیری کنند

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی کهگیلویه و بویراحمد
خواستار جلوگیری ذیحسابان از انحرافهای بودجهای
شد و گفت :در هزینه کرد اعتبارات صرفهجویی مدنظر
باشد.
غضنفر آرام در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در یاسوج
با تأکید بر اینکه ذیحسابان دستگاههای اجرایی استان
بهعنوان نمایندگان و مشاوران امین وزارت اقتصاد در
دستگاههای اجرایی هستند ، ،اظهار داشت :باید توجه و
اهتمام ویژهای نسبت اجرای قوانین و مقررات مالی در
دستگاههای اجرایی داشته باشند.
وی خواستار صرفهجویی در هزینه کرد اعتبارات
با برنامهریزی و مدیریت کامل توسط ذیحسابان
دستگاههای اجرایی شد و افزود :جلوگیری از انحرافات
بودجهای و ارائه صورتحسابهای اعتبارات هزینهای و
تملک در موعد مقرر ضروری است.
آرام ابراز کرد :ذیحسابان دستگاههای اجرای باید تمام
تالش خود را در جذب اسناد خزانه اسالمی انجام داده
و شناسایی و مولدسازی اموال مازاد دولتی دستگاههای
اجرایی را به نتیجه برسانند.
وی همچنین استفاده از ظرفیت بند «واو» قانون بودجه
سال ( 99تهاتر) تأکید کرد و ادامه داد :با وجود
وضعیت کرونایی و شرایط سخت تحریمی عملکرد
دستگاههای تابعه وزارت امور اقتصادی در استان خوب
و اثربخش بوده و تمام تالش ما بر این است تا با
هماهنگی و تالش بهتر و بیشتر گامهای مهم و اساسی
در راستای حل مشکالت اقتصادی استان برداریم.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی کهگیلویه و بویراحمد
افزود :نتیجه نشستهای شورای هماهنگی دستگاههای
تابعه به وزارت امور اقتصادی و دارایی منعکس میشود
و ما امیدواریم که با تعامل و رایزنی با مرکز شاهد
اتفاقات خوب و امیدوارکننده در حوزه اقتصادی استان
باشیم.
آرام خاطرنشان کرد :در سال گذشته در حوزه
وصول درآمدها و نیز تهاتر بدهیهای بانکی و
مالیاتی اقدامات بسیار خوبی در استان صورت
گرفته و از این حیث در رده استانهای برتر
هستیم.
وی بیان کرد :در بحث رونق تولید و حمایت از
سرمایهگذاری نیز ادارات اقتصادی استان همراه و همگام
مردم و بخش خصوصی بودهاند و امسال نیز بانکها در
راستای رونق تولید و حمایت از سرمایهگذاری و بهبود
محیط کسب و کار پای کار هستند.

