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استان فارس
کازرون
وزیر نیرو در سفر به کازرون:

چهارصدمیلیون مترمکعب
آب خلیجفارس در سال از سه
نقطه به استان فارس وارد میشود

روند پیشرفت پروژهها در شهرستان کازرون
بسیار کند است

سرویس خبری /داود کشاورز :وزیر نیرو در جریان سفر
به کازرون با بیان اینکه فارس اولین استانی است که آب
انتقالی از خلیجفارس به آن تخصیص داده شده ،گفت :بر
اساس آخرین طرح قرار است ساالنه چهارصد میلیون
مترمکعب آب از خلیجفارس از سه نقطه شرقی ،غربی و
میانی به فارس وارد شود.
علیاکبر محرابیان که در جریان سفر هیئت دولت به فارس،
به کازرون آمده بود ،افزایش میزان آب تخصیصی به
چهارصدمیلیونی مترمکعب را نتیجه جلسات اخیر عنوان کرد
و افزود :در این زمینه پس از فراخوان سازمان آب منطقهای
فارس ،بیش از هشت شرکت و کنسرسیوم برای این طرح
اعالم آمادگی کردند.
وی انتقال آب به فالت مرکزی و استانهای دچار مشکل
آب را از رویکردهای دولت سیزدهم و وزارت نیرو برشمرد
و اظهار کرد :این طرحهای انتقال با هدف تأمین آب برای
مصرف شرب و صنعت اجرا خواهد شد.
به گفته محرابیان ،با تکمیل سدهای نیمه تمام ،طرحهای
انتقال آب وهمچنین اجرای طرح انتقال آب از دریا ،نیازهای
استان فارس در سالهای آینده مرتفع خواهد شد.
وزیر نیرو همچنین در سفر امروز خود از سه پروژه سد
نرگسی ،بیمارستان پردیس و تصفیهخانه فاضالب کازرون
بازدید کرد.
او پس از این بازدیدها در جمع خبرنگاران با انتقاد از روند
اجرای پروژهها ،پیشرفت پروژهها را بسیار کند توصیف
کرد و گفت :سد نرگسی جزء پروژههای مهم استان فارس
است و در شهرستان کازرون نیز نقشی کلیدی دارد.
محرابیان با اشاره به نقش این سد در تأمین آب شرب،
کشاورزی و صنعت ،ادامه داد :سد نرگسی در حال حاضر
هفتاد درصد پیشرفت فیزیکی دارد که هماهنگیهای الزم از
طرف پیمانکار و سازمان آب منطقهای فارس انجام شده تا
سرعت کار بیشتر شود.
وی تصریح کرد :تالش خودمان را میکنیم که در سال آینده
آبگیری سد نرگسی انجام شود تا بتوانیم طرحهای مهم دیگر
اجرای شبکه آبیاری و لولهگذاری جهت تأمین آب شرب
شهرستان را شروع کنیم.
عضو هیئت دولت همچنین در خصوص تصفیهخانه فاضالب
شهری کازرون نیز بیان کرد :بخشی از این شبکه اجرا شده
که امیدواریم با تالش مدیران پس از تکمیل ،در چند ماه
آینده به بهرهبرداری برسد.
محرابیان همچنین در این سفر یک روزه از بیمارستان که
مورد گالیه مردم بوده ،نیز بازدید کرد.
وی پس از بازدید از این بیمارستان با اشاره به اینکه بیش از
ده سال از آغاز عملیات اجرایی این پروژه میگذرد ،تصریح
کرد :متأسفانه میزان پیشرفت بیمارستان پردیس بسیار اندک
است که با پیگیری دکتر عباسی نماینده مردم شهرستانهای
کازرون و کوهچنار در مجلس عملیات اجرایی آن از
سرگیری شده و انشاء اهلل با مصوبه دولت در استان روند کار
این پروژه نیز سریعتر خواهد شد.

دیدار دانش آموزان خشتی با معلم
خود پس از  ۵۲سال

تعدادی از دانش آموزان دبستان ساسان خشت در یک اقدام
زیبا و فرهنگی پس از  ۵۲سال با معلم خود در شهرستان
بهبهان استان خوزستان دیدار کردند.
سرویس خبری و عکاس /سید علی هاشمی :در این دیدار
زیبا که با اشکهای شوق همراه بود تعدادی از دانش آموزان
کالس اول و دوم ابتدایی دبستان ساسان خشت پس از ۵۲
سال از نزدیک با معلم مهربان خود آقای احمد تشکری دیدار
و گفتگو کردند.
آقای احمد تشکری اظهار داشت :هیچوقت محبت و
مهماننوازی مردم خشت را فراموش نمیکنم.
تشکری افزود :در سالهای  ۱۳۴۸و  ۱۳۴۹به مدت دو سال
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مراسم تحلیف شورای شهر یاسوج برای دهمین بار ناتمام ماند
مراسم تحلیف و انتخاب هیئترئیسه شورای اسالمی شهر یاسوج در سالن
اجتماعات فرمانداری برای دهمین بار ناتمام ماند.
به گزارش ایسنا ،با دعوت فرماندار شهرستان بویراحمد از  ۷عضو منتخب
شورای شهر یاسوج برای برگزاری دهمین نشت تحلیف  ۴عضو این شورا
در مراسم غائب بودند که جلسه رسمیت نیافت.
مجید احمدی ،فرماندار شهرستان بویراحمد در این نشست گفت دو نفر با
مشکل مواجه شدند و نتوانستند در این نشست شرکت کنند.
وی افزود :اجازه دهیم که همه اعضا شورای ششم در جلسات حضور

معلم پایه اول و دوم دبستان ساسان خشت بودم و در آن
مدت جز محبت ،خوبی و مهماننوازی از مردم عزیز خشت
چیز دیگری ندیدم.
تشکری بیان داشت :در آن سالها مبلغ پانصد تومان حقوق
میگرفتم که مقداری از این حقوق را برای کمک به دانش
آموزان یتیم و نیازمند و دیگر امور خیر اختصاص میدادم.
احمد تشکری یکی از معلمان مهربان و دوستداشتنی دبستان
ساسان خشت در سالهای  ۴۸و  ۴۹بود.
آقای تشکری متولد سال  ۱۳۲۷است که در سال ۱۳۷۷
بازنشسته شده و در شهرستان بهبهان زندگی میکند.

مرودشت
رئیسجمهور با جمعی
از بهرهبرداران کشاورزی مرودشت
دیدار کرد

رئیسجمهور به صورت سرزده از روستای کناره از توابع
شهرستان مرودشت بازدید کرد و از نزدیک در جریان
مشکالت و مسائل دامداران و کشاورزان قرار گرفت.
به گزارش دریافتی روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی
معاونت سازمان و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان
مرودشت سید ابراهیم رئیسی در سفر یک روزه خود وارد
شهرستان مرودشت شد و در جمع مردم این روستا گفت:
دولت پشت مردم را خالی نمیکند و کشاورزان و دامداران
نباید ناامید شوند.
آیتاهلل رئیسی افزود :دولت برای رفع مشکالت مردم و
مشکالتی همچون تأمین نهادههای دامی در حال تالش است.
وی خاطرنشان کرد :برای اینکه نهادههای دامی بدون مشکل
در اختیار دامداران قرار بگیرد باید دست دالالن قطع شود.
رئیسجمهور همچنین در ادامه سخنان خود تأکید کرد :همه
مردم باید بدانند که دولت پشتیبان مردم خواهد بود و در
راستای توسعه و آبادانی تالش میکند.

خرامه

وزیر صنعت ،معدن و تجارت
در شهرستان خرامه مطرح کرد ؛

با پیگیری و تکمیل طرحهای
نیمه تمام ،باید مانع از مهاجرت
جوانان خرامه شویم

دکتر رضا فاطمی امین در ادامه بازدید از واحدهای صنعتی و
ظرفیتهای استان در ادامه سفر هیئت دولت به استان فارس
از شهرستان خرامه بازدید کرد.
به گزارش دریافتی روزنامه طلوع  ،فاطمی امین پس از بازدید
از برخی پروژه های این شهرستان با حضور مسووالن خرامه
جلسه شورای اداری شهرستان را تشکیل داد.
در ابتدای این جلسه مسئوالن شهرستان خرامه با برشمردن
مسائل این شهرستان به ویژه در حوزه آب ،صنعت ،حمل
و نقل و جاده به بحث اصلی شهرستان و نیاز به تکمیل
پروژهها پرداختند.
موضوع احداث کارخانه سمنان خرامه با توجه به بحث انتقال
سیمان فارس به خارج از شیراز با توچه به مشکالت زیست
محیطی آن از دیگر مباحث مهمی بود که در جلسه شورای
اداری شهرستان خرامه مطرح شد.
فاطمی امین پس از شنیدن صحبتهای مسئوالن خرامه گفت:
بسیاری ازجوانان مستعد این شهرستان به سبب نبود اشتغال از
این شهر مهاجرت میکنند و باید برای حفظ این استعدادها
در خرامه برنامه ریزی کرد.
وی در ادامه افزود :با توجه یه مطالعات قبلی برای خرامه در
تالش هستیم که به یک برنامه عملیاتی برسیم و برای فوالد،
کاغذ و سیمان خرامه برنامه داریم تا به طور مشخص بتوانیم
به وضعیت مناسبی در اشتغال برسیم.

فسا

وزیر جهاد کشاورزی در فسا؛

شهرستان فسا از قطب های
دامپروری کشور است
وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه شهرستان فسا دارای بیش
از  800هزار راس دام سبک و سنگین است ،گفت :این
شهرستان قطب دامپروری استان فارس و کشور است از این
رو در کنار فعالیتهای صنعتی که وجود دارد ،سرمایهگذاری
در حوزه دامپروری این شهرستان حائز اهمیت است.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی سازمان
جهاد کشاورزی استان فارس ،سید جواد ساداتی نژاد در
آخرین مرحله از سفر خود به استان فارس وارد شهرستان
فسا شد و پس از بازدید از چند طرح کشاورزی در گفتگو با
خبرنگاران تصریح کرد :این شهرستان قابلیت های صادراتی
باالیی در زیر بخش دام دارد.
مقام عالی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به مطالبه دامداران
برای تسهیل صادرات دام اظهار کرد :با تصمیمی که در
خصوص صادرات دام به صورت محدود گرفته شده امیدواریم
کار گشایی در این زمینه انجام گیرد.
به گفته وی؛ با توجه به مقبولیت دام ایرانی در بازار
کشورهای همسایه ،تصمیمات اخیر فرصت مناسبی است تا
از قاچاق دام جلوگیری و نیز قدری منافع و خواسته های
دامداران تامین شود.
ساداتینژاد به کار بسیار خوبی که در حوزه گلخانه ها در
شهرستان فسا اجرا شده است ،نیز اشاره داشت و اظهار کرد:

داشته باشند.
احمدی اظهار کرد :کیوان آشنا و بهنام عباس نژاد که پس از انتخابات
از سوی هیئت نظارت مرکزی رد صالحیت شدند با حکم موقت دیوان
عدالت اداری اجازه حضور در جلسات شورا پیدا کردند چه قول دادند
در جلسه روز شنبه ساعت  ۸صبح شورای شهر یاسوج حضور پیدا کنند.
فرماندار شهرستان بویراحمد خاطرنشان کرد :امور شهر به علت تشکیل
نشدن مراسم تحلیف و شروع به کار شورا معطل مانده و خیلی از
کمیسیونها به حضور شورای شهر نیاز دارند.

مجتمع گلخانه ای غیاث آباد یک مجموعه چند منظوره از
گلخانه ،سردخانه و درجه بندی محصوالت است که عملیات
احداث و تکمیل آن در حال اجرا است.
او مسائل حوزه اعطای تسهیالت به مجریان و واگذاری
اراضی طرح گلخانه غیاث آباد را با توجه به توانمندی ها
و اهلیتی که وجود دارد ،در دستور پیگیری خود قرار داد.

استان بوشهر
استاندار بوشهر:

تقویت تولید و اشتغالزایی
در اولویت برنامهها است

استاندار بوشهر گفت :در راستای کاهش نرخ بیکاری و رونق
فعالیتهای اقتصادی تقویت تولید و اشتغالزایی از اولویت
برنامههای مدیریت این استان است.
به گزارش ایرنا ،روابط عمومی استانداری بوشهر به نقل از
احمد محمدیزاده در بازدید از شرکتهای تولیدی مستقر در
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر اعالم کرد :ظرفیتهای خوبی
در حوزه اقتصادی این استان وجود دارد که باید به صورت
مناسب از این ظرفیتها استفاده شود.
وی ادامه داد :برخی از واحدها با سرمایهگذاری باالیی
راهاندازی شده ولی به خاطر مسائل جزئی با همه ظرفیت کار
نمیکنند که باید با حمایت مناسب ،زمینه توسعه تولید در
آنها فراهم شود.
محمدی زاده گفت :مجموعه مدیریت ارشد استان بوشهر در
کنار فعاالن بخش خصوصی و سرمایهگذاران استان برای
موفقیت در عرصه تولید تالش خواهیم کرد.
اکنون منطقه ویژه اقتصادی بوشهر  ۸۰واحد فعال با یک
هزار و  ۶۹۴نفر اشتغالزایی دارد و در سال گذشته نیز جواز
تأسیس برای احداث  ۳۰واحد مختلف در این منطقه صادر
شد.

معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث
فرهنگی و گردشگری استان بوشهر:

کارشناسان یونسکو از کاروانسرای
مشیرالملک بازدید میکنند
معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری
استان بوشهر گفت :ارزیابان یونسکو بهزودی از کاروانسرای
مشیرالملک برازجان بازدید میکنند.
به گزارش ایسنا ،نصراهلل ابراهیمی اظهار کرد :ارزیابان
یونسکو (سازمان آموزشی ،علمی و فرهنگی سازمان ملل
متحد) برای ثبت جهانی کاروانسراهای ایران در حال بازدید
از این مراکز هستند که دراینارتباط بهزودی از کاروانسرای
مشیر شهر برازجان بازدید میکنند.
وی افزود :ایران پروندهای برای ثبت در فهرست جهانی برای
کاروانسراها در دست تهیه دارد و ارزیابان یونسکو برای
بازدید و ارزیابی فنی از کاروانسراهای ایران در حال بازدید
هستند که کاروانسرای مشیر یکی از آن بناهایی است که
مورد ارزیابی ناظران یونسکو قرار گرفته است.
معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی و
گردشگری استان بوشهر بیان کرد :نخستین گام برای ثبت
جهانی کاروانسرای مشیر برازجان نحوه نگهداری اثر ،رعایت
ضوابط عرصه و حریم آن و تعهد مسئوالن محلی و شهروندان
است که درنتیجه نهایی کارشناسان ارزیابی یونسکو بسیار
تأثیرگذار است ،به همین دلیل نقش سازمانهای مردم
نهاد ،متولیان شهری ،شهرداری ،شورا و فرمانداری به عنوان
مدیران محلی در این زمینه بسیار مهم است.

استان هرمزگان
معاون وزیر کشور:

۱۰۹هزار میلیارد تومان اعتبار
برای ۸۵پروژه توسعه مکران
مصوب شده است

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزارت
کشور و دبیر شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب
کشور گفت ۱۰۹ :هزار میلیارد تومان اعتبار برای اجرای ۸۵
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پروژه توسعه سواحل مکران مصوب شده که در  ۱۲حوزه
کاری در دستور کار  ۱۳دستگاه اجرایی قرار دارد.
به گزارش ایرنا ،بابک دینپرست در پایان سفر  ۲روزه به
هرمزگان و بازدید از روند طرحهای عمرانی شرق هرمزگان
در نشست بررسی و ارزیابی روند اجرای طرحهای توسعه
سواحل مکران که با حضور فرماندار جاسک برگزار شد،
افزود ۵۲ :درصد از این هزینهها باید از طریق سرمایهگذاری
بخش خصوصی و  ۴۸درصد از طریق بخش دولتی تأمین
شود.
وی با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) در
خصوص توسعه سواحل مکران ،عنوان کرد :باید با تمام قوا
برای تحقق فرمایشات و منویات رهبر معظم انقالب اسالمی
در راستای توسعه سواحل مکران ،اقدام کنیم .زیرا تشکیل
سازمان توسعه سواحل مکران را در راستای اجرا و تحقق
اهداف و برنامههای توسعهای این منطقه بسیار مهم و ضروری
است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزارت
کشور با اشاره به ماده  ۶۸قانون احکام دائمی برنامههای
توسعه کشور در راستای تشکیل سازمان توسعه سواحل
مکران ،ادامه داد :این قانون بر تشکیل سازمان توسعه سواحل
مکران برای برنامهریزی ،اجرا و نظارت بر برنامهها و
پروژههای توسعه سواحل مکران در استانهای هرمزگان و
سیستان و بلوچستان تأکید دارد.
دین با اشاره به دستور آیتاهلل دکتر رئیسی ،رئیسجمهور
به دکتر وحیدی وزیر کشور برای بررسی موضوع تشکیل
سازمان توسعه سواحل مکران ،افزود :در راستای ابالغیه
ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران به وزیر محترم کشور،
گزارشی در خصوص ضرورت تشکیل سازمان توسعه سواحل
مکران را به رئیسجمهور محترم تقدیم خواهیم کرد ،تا به
سمت اجرای قانون برویم و با قوت و بهطورجدی تشکیل
سازمان توسعه سواحل مکران را پیگیری خواهیم کرد.
وی ،تشکیل سازمان توسعه سواحل مکران را در راستای اجرا
و تحقق اهداف برنامههای توسعهای این منطقه بسیار مهم و
ضروری دانست و تصریح کرد :باید سازمان متولی و مسئول
این امر شکل بگیرد و با تعریف پروژههای مشخص مرتبط
با قانون توسعه سواحل مکران ،زمینه سرمایهگذاری بخش
خصوصی را نیز فراهم کند.

سیریک
مدیرکل شیالت هرمزگان:

مجتمع ۵۰۰تنی تکثیر و پرورش
ماهی در کوهستک سیریک
راهاندازی می شود
مدیرکل شیالت هرمزگان گفت :در مرحله نخست مجتمع
تکثیر و پرورش ماهی و میگو با ظرفیت  ۲۰۰تن در
کوهستک سیریک به بهرهبرداری رسیده و تولید آن به ۵۰۰
تن میرسد.
به گزارش مهر ،عبدالرسول دریایی در بازدید از نخستین
مجتمع پرورش ماهی در قفس شهرستان سیریک افزود:
شهرستان سیریک به عنوان قطب درخشان آبزیپروری
دریایی در صورت حمایت آینده درخشانی در حوزه
آبزیپروری دریایی و ایجاد اشتغال پایدار دارد.
وی ادامه داد :سیریک یکی از شهرستانهای مستعد شیالتی
است و خوشبختانه به خوبی در مسیر رشد قرار گرفته است.
وامید میرود باتوجه به تالشها و پیگیریهای صورت
گرفته شاهد رشد و توسعه خوبی در تکثیر و پرورش میگو و
پرورش ماهی در قفس با تداوم حمایتها باشیم.
مدیرکل شیالت هرمزگان با اشاره به اینکه صنعت پرورش
ماهی در قفس در سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفته باید
مورد حمایت ویژه قرار گیرد ،اظهار داشت :این صنعت
در مرحله نخست ظرفیت  ۱۱۳هزار تنی در استان دارد
که میتواند نقش مهمی در ایجاد اشتغال ،تولید پروتئین با
کیفیت و ایجاد امنیت غذایی برای کشور و کاهش فشار به
ذخایر آبزیان داشته باشد.

استان خوزستان
استاندار خوزستان:

بخشی از ظرفیت بنادر باید
به حوزه صادرات اختصاص یابد

استاندار خوزستان با تأکید بر اینکه در حال حاضر تمرکز
بنادر بر روی واردات کاال است گفت :برای کاهش
هزینههای تجاری ،الزم است تا بخشی از ظرفیتهای بندری
به حوزه صادرات اختصاص یابد.
به گزارش ایرنا صادق خلیلیان در نشست معاون اقتصادی
رئیسجمهوری با مدیران اداره کل بنادر و دریانوردی
خوزستان در محل بندر امام خمینی (ره) اظهار داشت:

بررسیها نشان میدهد که هماکنون بخش قابل توجهی از
اجرای برنامههای توسعهای بنادر استان با محوریت بندر امام
با کندی همراه است.
وی با تأکید بر اینکه حوزه حمل و نقل در فعالیتهای
تجاری از اهمیت ویژهای برخوردار است افزود :تسریع در
اجرای برنامههای توسعهای بنادر استان ضروری است.
استاندار خوزستان با بیان اینکه بخش مهمی از تمرکز بنادر
در خوزستان بر روی واردات کاال بوده است گفت :بنظر
میرسد که استفاده از ظرفیتهای بنادر در امر صادرات باید
بیش از پیش مور استفاده قرار گیرد.
خلیلیان یادآور شد :در حال حاضر بخش ،حمل و نقل جادهای
کاال در کشور و استان خوزستان گران است ،در صورتی که
حمل و نقل ریلی و از طریق کشتی هزینه فعالیتهای تجاری
را کاهش خواهد داد.

معاون صید شیالت خوزستان:

آییننامه «ماهیگیری مسئوالنه»
به جد پیگیری میشود
معاون صید و بنادر ماهیگیری شیالت خوزستان بر اجرای
مفاد کلیدی آییننامه ماهیگیری مسئوالنه تأکید کرد
و گفت :این آییننامه در  ۲محور اصلی پایداری صنعت
ماهیگیری و حفظ اشتغال به جد در حال پیگیری است.
علی دانش مهر در نخستین جلسه «کارگروه ویژه انضباط
بخشی فعالیتهای صید و صیادی استان خوزستان» با بیان
اینکه آییننامه «ماهیگیری مسئوالنه» به جد پیگیری میشود،
اظهار کرد :با مدیریت مسئوالنه میتوان همه فرصتهای
شغلی که وجود دارد و همچنین تنوع زیستی و اکولوژی خود
را حفظ و این امانت را به نسل آینده تحویل داد.
به گزارش ایسنا ،وی هدف از تشکیل این کارگروه را
کنترل و رصد دقیق چالشها و مشکالت بنادر صیادی استان
خوزستان از جمله مشکالت زیرساختی ،ایجاد فضای سبز و
تأمین امکانات رفاهی ،معیشتی و پشتیبانی بنادر صیادی و
جاده دسترسی مناسب عنوان کرد.
معاون صید و بنادر ماهیگیری شیالت خوزستان ،بکارگیری
نیروهای تخصصی شیالتی و افزایش ارتباطات بین بخشی در
حوزههای مربوطه و همچنین آموزشهای حرفهای صیادان
در خصوص مسائل حقوقی و قضایی را موجب افزایش دانش
آنها و باال بردن کیفیت و راندمان کاری دانست.
همچنین طالبی زاده رئیس گروه پایش و بهسازی منابع
دریایی این اداره کل در ادامه بیان کرد :کمیته ماهیگیری
مسئوالنه در سال  ۱۹۹۵میالدی در سازمان فائو تشکیل شد و
آییننامه تدوین شده این تیم تخصصی ،بر محوریت پایداری
صنعت ماهیگیری و حفظ اشتغال هدفگذاری شده است.

استان کهگیلویه و بویراحمد
رئیس کل دادگستری کهگیلویه و بویراحمد:

برخی اعضای شورای شهر گچساران
و افراد مرتبط روانه زندان شدند

رئیس دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد گفت :برخی
از اعضای شورای شهر گچساران و افراد مرتبط با تفهیم اتهام
روانه زندان شدند.
به گزارش ایلنا ،دکتر نگین تاجی با بیان اینکه در قضیه آرد،
تعدادی مدیران و کارمندان دستگیر شدند و میزان ریالی
جرائم حدود  ۳۰میلیارد تومان است ،اظهار داشت :پرونده
شهرداریها در حال رسیدگی است ،همچنین در روزهای
اخیر تعدادی از اعضای پارلمان شهری و افراد مربوط
گچساران با تفهیم اتهام روانه زندان شدند و پرونده آنها در
مراحل مقدماتی و رسیدگی است.نگین تاجی گفت :یکی از
اولویتهای ما در استان حمایت از تولید و سرمایهگذاری
و مانع زدایی ها است ،در ستاد اقتصاد مقاومتی که ماهانه
تشکیل میشود ،مواردی تصویب و اجرایی میشود.
دیدگاهی وجود دارد که میگوید «اص ً
ال نباید از منابع
طبیعی استفاده شود ،به بهانه اینکه منابع ما حفظ شوند.وی
با بیان اینکه «استان ما نیاز به توسعه دارد» افزود :میتوان
سرمایهگذاران را جذب کرد و سرمایهگذاران به موضوعاتی
از جمله گردشگری ورود کنند .برای حل معضل میان
استفاده از محیطزیست و کاهش آسیب به آن ،میتوان با
سلیقه خوب و روشهای مناسب از منابع طبیعی استفاده شود،
سیاست اصلی ما حمایت از سرمایهگذاری است .بسیاری از
واحدهای تولیدی که درگیر معضالت اداری بودند در همین
ستاد مشکالتشان حل شد ،دیگر واحدها نیز با مراجعه به
دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی میتوانند مشکل خود را در
ستاد مطرح کنند ۵۰ .واحد تولیدی در استان کهگیلویه و
بویراحمد با حمایتهای دستگاه قضایی از خطر تعطیلی و
رکود رهایی یافتند .دستگاه قضایی با توجه به شرایط موجود
اقتصادی و تحریمها برنامههای ویژهای برای حمایت از
واحدهای تولیدی و مانع زدایی در تولید دارد.

