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بهمن

روزنامه

استان فارس
خداحافظی مدیر شرکت خط لوله
و مخابرات منطقه فارس

مراسم خداحافظی مهندس امین گنجی مدیر منطقه فارس با
حضور روسا و کارکنان منطقه در مرکز منطقه برگزار شد.
به گزارش دریافتی روزنامه طلوع از روابط عمومی شرکت
خطوط لوله و مخابرات نفت ایران منطقه فارس ،طی مراسمی
از خدمات  2ساله مهندس امین گنجی مدیر منطقه فارس با
اهدای لوح و هدیه قدردانی شد.
در ابتدای این نشست مهندس امین گنجی مدیر منطقه فارس
ضمن قدردانی از همکاری و تالش همه همکاران طی این دو
سال گذشته تشکر کرد و برای همه کارکنان در مرکز منطقه
و مراکز انتقال آرزوی سالمتی کرد.
در ادامه این نشست نیز کلیپی از فعالیتهای مدیر منطقه طی
دو سال اخیر برای همکاران به نمایش گذاشته شد.
در ادامه مراسم نیز سایر کارکنان ضمن تشکر و سپاس از
همکاری مدیر منطقه با واحدهای مختلف ،به ابراز ویژگیهای
شخصیتی و اخالقی و خاطرات چند ساله با وی پرداختند.
گفتنی است به پاس قدردانی و تجلیل از زحمات
چندساله ،هدایایی توسط همکاران مرکز به او اهدا
شد.

1400
دوشنبه

مدیرکل نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس کهگیلویه و بویراحمد گفت :از
ابتدای سال جاری تاکنون یکهزار و  ۲۰۰میلیارد ریال برای مدرسهسازی،
تعمیر و تجهیز مدارس استان اختصاص یافته است.
پیروز کرمی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت :میزان اعتبارات
اختصاص یافته به نوسازی مدارس کهگیلویه و بویراحمد در سال جاری
نسبت به پارسال  ۷۰درصد افزایش یافته است.
وی بیان کرد :این میزان سرمایهگذاری از منابع مالی مختلف برای تکمیل
طرحهای نیمه تمام ،تأمین تجهیزات هنرستانها ،ساخت سرویسهای

مدیرکل مدیریت بحران استانداری فارس با بیان اینکه
شهرستان سپیدان در فصول مختلف خصوصًا زمستان و هنگام
بارش برف ،جذابیتهای تفریحی منحصربهفردی دارد،
گفت :این تالش شبانه روزی و همت بلند نیروهای راهداری
در قالب کاری جهادی برای فراهم کردن شرایط تردد مردم
و استفاده آنان از جذابیتهای حاصل از بارش برف در این
شهرستان انجام شد.
او خاطرنشان کرد :از مردم فارس تقاضامندیم با دستگاههای
متولی مدیریت بحران در استان مشارکت کرده و در
روزهای برفی از تردد و یا پارک خودروهای شخصی خود
در معابر اصلی خودداری کنند.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری فارس با اشاره به ضرورت
همکاری و تعامل مدیران دستگاههای متولی حوزه مدیریت
بحران در زمینه برگزاری مانورها و دورههای آموزشی
تخصصی و نیز ارسال به موقع گزارشات و نوع و میزان
خسارات مرتبط با حوادث و بالیای طبیعی در سراسر استان
تاکید کرد.
عبداللهی همچنین از دستگاههای اجرایی مرتبط با این
حوزه خواست درخصوص پیگیری جذب اعتبارات مرتبط
با خسارات سیل اخیر و بیمه زیرساختها و تأسیسات
زیربنایی ،در کوتاهترین زمان ممکن تمام تالش خود را
به کار گیرند.

استان بوشهر
استاندار بوشهر خبر داد؛

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مرودشت:

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مرودشت از کشت 4.5
هکتار گیاه دارویی مرمرشک یا مریم گلی در حومه این
شهرستان خبر داد.
به گزارش دریافتی روزنامه طلوع از روابط عمومی مدیریت
جهاد کشاورزی شهرستان مرودشت ،کاووس همتی اظهار
کرد :کشت این گیاه در پائیز انجام میشود و برداشت آن در
اواسط فصل بهار انجام خواهد شد که امسال با توجه به شرایط
جوی کشت آن با تأخیر در اواسط دیماه انجام شده است.
معاون سازمان جهاد کشاورزی استان فارس افزود :از آنجایی
که این گیاه تقریبًا سازگار با هر نوع خاک ،از گیاهان کم
آب بر و قابل توصیه در مناطق دیم و با حاصلخیزی کم و
نامرغوب است.
همتی با بیان اینکه این گیاه چند ساله هست ،ابراز کرد:
مرمرشک یا همان مریم گلی لولهای نوعی از مریم گلی و
از خانواده نعنائیان است که به مرورش هم معروف میباشد.
همتی با اشاره به اینکه این گیاه در طول رویش به هوای گرم
و خشک نیاز دارد ،یادآور شد :مرمرشک در فصل زمستان تا
منفی  ۱۵درجه سانتیگراد را تحمل میکند و در دمای پایینتر
دچار سرمازدگی میشود.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مرودشت اضافه کرد :به
واسطه تأثیر شگرف این گیاه در درمان سرفه ،خارش گلو،
تب و رفع گرفتگی صدا و به عنوان خلطآور در فرمول
دارویی ترکیبی چهارتخمه کاربرد دارد.

سپیدان
مدیرکل مدیریت بحران استانداری فارس
اعالم کرد؛

بازگشایی کامل محور
شیراز -سپیدان

مدیرکل مدیریت بحران استانداری فارس با اشاره به محدود
شدن ترددها در محور شیراز-سپیدان به دلیل بارش برف
روزهای گذشته ،از بازگشایی کامل این محور ارتباطی و
گردشگری تفریحی خبر داد.
خلیل عبداللهی در گفتوگو با ایسنا با اشاره اینکه طی ۲
هفته اخیر شاهد بارش برف و باران در فارس ،بودیم ،گفت:
بارش برف در نقاط شمال غرب فارس خصوصًا شهرستان
سپیدان منجر به محدودیتها و دشواریهایی برای تردد در
محورهای شیراز-سپیدان و روستاهای این شهرستان شده بود.
عبداللهی خاطرنشان کرد که بازگشایی محور شیراز سپیدان،
به طول  ۹۰کیلومتر ،طی سه شبانه روز تالش مستمر و با به
کارگیری امکانات همه ارگانها و سازمانها ،انجام شده و
هماکنون تردد در سطح این شهرستان برقرار است.
او با اشاره به اینکه شرایط استان در این زمینه تحت مدیریت
و نقش دستگاههای اصلی و پشتیبان در این زمینه مشخص
شده است ،افزود :در این برنامه جامع ،اداره کل راهداری و
حمل و نقل جادهای استان به عنوان دستگاه مسئول در محدود
خارج شهرها و شهرداری به عنوان متولی مدیریت شرایط
مذکور در داخل شهرها تعیین شدهاند.

بهداشتی مدارس و استانداردسازی سیستمهای گرمایشی فضاهای آموزشی
استان پیشبینی شده است.
مدیرکل نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس کهگیلویه و بویراحمد ابراز
داشت ۱۱۰ :میلیارد ریال از این میزان اعتبار به ساخت و تکمیل ۱۰۰
چشمه سرویس بهداشتی در مدارس استان تخصیص یافته است.
کرمی تاکید کرد :امسال  ۶۰میلیارد ریال برای خرید تجهیزات
هنرستانهای کهگیلویه و بویراحمد تأمین اعتبار شده که هماکنون در
حال برآورد نیازهای هنرستانهای استان برای خرید تجهیزات هستیم.

در فردای قیامت نصیب محبانش میشود.
محمدی زاده با بیان اینکه محبت به فاطمه زهرا (س)
در فردای قیامت مایه نجات انسان است گفت :حضرت
فاطمه (س) نعمتی است که از لحاظ ماهیت و اهمیت با دیگر
نعمتهای خدا تفاوت دارد از این رو میتوان برتری آن
حضرت را بر تمام مخلوقات دید و نتیجهگیری کرد.
وی خطاب به بانوان شاغل در استانداری و فرمانداریها
اضافه کرد :استانداری مسئولیت حاکمیتی دارد و همه باید به
تناسب این مسئولیت به گونهای رفتار و وظایف خود را انجام
دهیم که برای سایر دستگاههای اجرایی الگو و مرجع باشیم.
محمدی زاده گفت :شاغالن در استانداری و فرمانداریها باید
در رفتار ،کار و مسئولیت شناسی برای سایر کارکنان الگو
و نمونه شناخته شوند.

استان هرمزگان
بندر لنگه
فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران
انقالب اسالمی:

 ۳۰۰سری جهیزیه به زوج های
جوان در بندرلنگه اهدا شد

تخصیص  ۵هزار میلیارد ریال
به حوزه کشاورزی استان بوشهر

مرودشت
گیاه مرمرشک در مرودشت
کشت شد

صفحه

استاندار بوشهر گفت :بر اساس تفاهم با یکی از پتروشیمیهای
مستقر در استان ،مبلغ  ۵هزار میلیارد ریال به منابع بانکی
استان تزریق تا از طریق بانک کشاورزی به منظور تقویت
فعالیتهای کشاورزی استان بوشهر هزینه شود.
احمد محمدی زاده اظهار کرد :استان بوشهر در حوزه
کشاورزی دارای ظرفیت و پتانسیل بسیار باالیی است و
حمایت از تولیدکنندگان این عرصه امری الزم و ضروری
است.
وی افزود :ارائه تسهیالت بانکی کمبهره با بازپرداخت
طوالنی مدت از راهکارهای حمایت از کشاورزان و فعاالن
کشاورزی است و در این مسیر از تمام توان و ظرفیت
موجود بهره میبریم.
استاندار بوشهر با اشاره به تخصیص  ۵هزار میلیارد ریال به
حوزه کشاورزی خاطرنشان کرد :با پیگیریهای مستمر و بر
اساس تفاهم با یکی از پتروشیمیهای مستقر در استان ،مبلغ
 ۵هزار میلیارد ریال به منابع بانکی استان تزریق تا از طریق
بانک کشاورزی به منظور تقویت فعالیتهای کشاورزی
استان هزینه شود.
محمدیزاده در تشریح جزئیات این طرح گفت :در مرحله
نخست ،مبلغ پنج هزار میلیارد ریال به منابع بانکی استان
تزریق میشود و در مراحل بعدی نیز کمکهای بیشتری
انجام خواهد شد.
به گزارش ایسنا و به نقل از اداره کل روابط عمومی
استانداری بوشهر ،وی تصریح کرد :تالش برای صادرات
محصول کشاورزان نیز از دیگر اقداماتی است که پیگیری
مستمری انجام شده و به فضل خدا ،این مهم موجبات بهبود
وضعیت معیشتی کشاورزان و تولیدکنندگان کشاورزی را
فراهم میکند.

استاندار بوشهر:

زنان ایرانی پرچمدار هویت
دینی و ملی هستند

استاندار بوشهر گفت :زنان این سرزمین همواره در دورههای
مختلف تاریخی پرچمدار هویت دینی و ایرانی هستند.
به گزارش ایرنا ،احمد محمدی زاده به مناسبت والدت
حضرت فاطمه زهرا (س) در جمع بانوان کارمند استانداری
بوشهر افزود :انقالب اسالمی آمده است تا زنان را به جایگاه
شایسته خود برساند.
وی اضافه کرد :در پرتو انقالب اسالمی بانوان به جایگاه
اصلی خود رسیدهاند و باید در مقابل دسیسههای دشمن که
همواره به دنبال ضربه زدن به زنان به عنوان نیمی از جمعیت
جامعه هستند ،هوشیار باشند.
استاندار بوشهر گفت :حضرت فاطمه زهرا (س) در تمام
فضائل و کماالت الگو و سرآمد همه زنان عالم است.
محمدی زاده اظهار کرد :فاطمه (س) کوثر است چون
ماندگاری دودمان پیامبر (ص) فقط از طریق وجود آن
حضرت رقم خورده و خداوند نسلی ماندگار از طریق فاطمه
زهرا (س) عطا فرمود و همه باید دستورات ،معارف و احکام
دین را از طریق او و فرزندانش فرا بگیریم.
وی تاکید کرد :فاطمه کوثر است چون خیرات و برکات او

فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقالب اسالمی از
اهدای  ۳۰۰سری جهیزیه به زوجهای جوان در شهرستان
بندرلنگه همزمان با فرارسیدن سالروز والدت حضرت فاطمه
الزهرا (س) خبر داد.
به گزارش ایلنا ،سردار علیرضا تنگسیری ضمن تبریک این
والدت خجسته و با تاکید بر پیروی از ارزشهای دینی و
اسالمی ،اظهار داشت :کاالهای اهدا شده شامل اقالم ضروری
زندگی از جمله یخچال ،کولر ،جاروبرقی ،آبگرمکن ،فرش،
پتو ،تلویزیون و برخی اقالم دیگر است.
وی با بیان اینکه این دومین مرحله از کمکهای مؤمنانه و
اهدای جهیزیه در این منطقه است ،افزود :ارزش اقالم اهدا
شده بیش از پنج میلیارد تومان است.
سردار تنگسیری با تاکید بر اینکه نیروهای سپاه همواره در
کنار مردم هستند ،خاطرنشان کرد :یکی از برنامههای سپاه
پاسداران ترویج ازدواج آسان و اهدای جهیزیه به زوجهای
جوان نیازمند در جامعه است که ایام کرونایی فرصت مناسبی
برای نهادینه کردن این امر مهم فراهم کرده است.
فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقالب اسالمی ،ابراز
داشت :عالوه بر دفاع و برقراری امنیت که از محورهای
اصلی فعالیت سپاه پاسداران انقالب اسالمی است ،مردم
یاری ،ارائه خدمات بیمنت و زدودن چهره فقر و محرومیت
از جامعه نیز با جدیت هرچهتمامتر توسط این نهاد دنبال
میشود.

رئیسکل دادگستری هرمزگان:
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شماره
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سال
بیستوهفتم

وی در ادامه با اشاره به ماده  ۳۱قانون اصالح پارهای از قوانین
دادگستری مصوب  ،۱۳۵۶تأکید کرد :وکال میتوانند نقش
مهمی در کاهش ورودی پروندهها و برقراری صلح و سازش
ایفا نمایند که این تأسیس حقوقی به فراموشی سپرده شده و
باید احیا و عملیاتی شود.
قهرمانی همچنین خطاب به حاضرین در جلسه و رئیس
شوراهای حل اختالف و معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع
جرم دادگستری تصریح کرد :وکالی دادگستری باید در
دعاوی حقوقی و جزایی قابل گذشت سعی نمایند قبل از اقامه
دعوی ،بین طرفین صلح و سازش برقرار کنند و همچنین بعد
از طرح موضوع و در جریان دادرسی نیز مساعی خود را در
این زمینه معمول دارند و باید ساز و کارهای الزم در این
خصوص دیده شود.

قشم

مدیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
منطقه آزاد قشم:

پروانه اشتغال  ۲هزارو ۵۰۲تبعه
خارجی در قشم تمدید شد

مدیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی منطقه آزاد قشم گفت :در
 ۱۰ماه گذشته سال جاری پروانه اشتغال  ۲هزار و  ۵۰۲تبعه
خارجی در جزیره قشم تمدید شد.
به گزارش ایرنا از سازمان منطقه آزاد قشم ،سلیمان رنجبری
افزود :این مدت همچنین برای  ۱۴۲نفر از اتباع خارجی دیگر
نیز روادید اشتغال در قشم صادر شده است.
وی ادامه داد :در سال جاری  ۱۱۰نفر از اتباع خارجی غیرمجاز
که در جزیره به صورت غیرقانونی اشتغال پیدا کرده بودند،
شناسایی و به مراجع مسئول معرفی شدند.
مدیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی منطقه آزاد قشم در ادامه
تصریح کرد ۳۰۴ :نفر از جویندگان کار در جزیره قشم از
سوی این مدیریت به کارفرمایان معرفی شدند که  ۱۷۹نفر از
آنان به کار مشغول شدند.
وی خاطرنشان کرد :امسال یک هزار و  ۶۲۰نفر برای اولین
بار در قشم بیمه شدند و  ۱۳۳نفر نیز از تسهیالت بیمه بیکاری
استفاده کردند.
رنجبری افزود :از  ۲۳۳فقره شکایت واصله به این مدیریت
درخصوص روابط کار در سال جاری ۱۳۹ ،پرونده منجر به
صدور رأی و تصمیمگیری از طرف هیئت رسیدگی شد و
 ۹۴پرونده نیز با تالش این هیئتها به سازش دو طرف ختم
شده است.
جزیره قشم با مساحت یک هزار و  ۵۰۰کیلومتر در سالهای
 ۱۳۶۹و  ۱۳۷۰با تصمیم دولت به  ۲بخش منطقه آزاد با
مساحت  ۳۰۰کیلومتر و منطقه ویژه اقتصادی با مساحت
یکهزار و  ۲۰۰کیلومتر تقسیم شد.
پیوند اقتصاد ملی به اقتصاد جهانی ،انتقال تکنولوژی پیشرفته
به منطقه ،جذب سرمایههای خارجی ،تربیت نیروی انسانی
ماهر و متخصص و افزایش صادرات و کسب درآمدهای
ارزی از جمله هدفهای ایجاد منطقه آزاد قشم است.
شهرستان قشم شامل جزیرههای قشم ،هنگام و الرک با ۱۵۰
هزار نفر جمعیت از تنگه هرمز به موازات سواحل استان
هرمزگان در آبهای خلیج فارس گسترده شده است.

استان خوزستان
مدیرکل آموزش و پرورش استان خوزستان
خبر داد؛

وکال برای موفقیت
در کار خود نیازمند جلب اعتماد
عمومی هستند

تولید بیش از  ۶۰۰محتوا برای
دانشآموزان خوزستانی در حوزه
نماز و قرآن

رئیسکل دادگستری هرمزگان گفت :اقشار مختلف جامعه
و عموم مردم برای جایگاه وکالت احترام خاصی قائل هستند
و به موازات آن ،یک وکیل نیز برای موفقیت در کار خود
نیازمند جلب اعتماد عمومی با تکیه بر دانش حقوقی و اخالق
حرفهای است.
به گزارش مهر ،مجتبی قهرمانی آیین تحلیف کارآموزان
مرکز وکالی قوه قضاییه استان هرمزگان با اشاره به مفاد
ماده  ۳۱قانون اصالح پارهای از قوانین دادگستری ،بر لزوم
نقشآفرینی جدی وکال برای ایجاد مصالحه در پروندههای
قضایی تأکید کرد.
وی ادامه داد :هدف نهایی وکال و قضات ،اجرای عدالت
است و در سیستم حقوقی ،وکیل در مقام دفاع از حق افراد
میتواند دستگاه قضایی را در کشف حقیقت و مبارزه با
فساد یاری نماید.
رئیس دادگستری هرمزگان با اشاره به اینکه در نظام دادرسی
عادالنه؛ حق دسترسی به وکیل و حق دفاع از متهم از جمله
حقوق اولیه و اساسی افراد میباشد ،تصریح کرد :انتخاب
وکیل مدافع در تمامی دعاوی کیفری و حقوقی ،حق طرفین
دعوا و در زمره مهمترین حقوق شهروندی است.
قهرمانی همچنین یادآور شد :وکالت صرفًا یک شغل برای
کسب درآمد نیست و نباید با نگاه مالی و رویکرد کاسبانه،
جایگاه اجتماعی این حرفه تخصصی را تنزل داد.
این مقام قضایی با تأکید بر لزوم اعالم واقعی حقالوکالهها
در پروندهها نیز متذکر شد :طبق قانون مالیاتهای مستقیم؛
اظهار واقعی درآمدها الزامی است و پرداخت مالیات به نوعی
مسئولیتی اجتماعی محسوب میشود.

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان از تولید بیش از ۶۰۰
محتوا برای دانشآموزان در حوزه نماز و قرآن در سطح
استان خبر داد.
کوروش مودت در همایش پیش اجالس سراسری نماز که
در اهواز برگزار شد ،اظهار کرد :همکاران ما در شرایط
پاندمی نهایت تالش خود را در رشد شاخصهای آموزش و
پرورش انجام دادند ،به ویژه در عرصههای فرهنگی ،هنری و
نماز بیش از  ۹۰رتبه کشوری کسب شد.
به گزارش ایسنا ،وی ادامه داد :در عرصه آموزش نماز ،در
مدارس زنگ نماز برگزار میشود و همکاران نهایت تالش
خود را برای آشنایی دانشآموزان با موضوعات تقلید و
مرجعیت انجام دادهاند .توسعه نمازخانههای مدارس را نیز با
کمک خیرین و سازمان نوسازی مدارس داشتهایم.
مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان گفت :سال قبل در
عرصه توسعه نماز در سطح مدارس ،از آموزش و پرورش
استان خوزستان به عنوان دستگاه برتر در اجرای نماز تقدیر

شد .اگرچه شرایط کرونا و پاندمی محدودیتهایی ایجاد
کرد اما وقفهای در فعالیتهای مرتبط با نماز در آموزش و
پرورش رخ نداد و بیش از  ۶۰۰محتوا در عرصه نماز و قرآن
از سوی آموزش و پرورش خوزستان تولید شد.

دزفول
مدیر جهاد کشاورزی دزفول:

سرما به محصوالت کشاورزی
دزفول خسارت زد

مدیر جهاد کشاورزی دزفول از وارد شدن خسارت به
محصوالت کشاورزی شهرستان به دلیل کاهش دما و سرد
شدن هوا خبر داد.
احمد زارعی در گفتوگو با ایلنا اظهار کرد :در طی روزهای
اخیر ،به دلیل سرد شدن هوا ،به محصوالت کشاورزی
شهرستان خسارت وارد شده است.
وی درخصوص سطح اراضی خسارتدیده افزود :سطح
خسارتدیده گسترده است و به دلیل تداوم سرمای هوا
در روزهای پیش رو ،جمعبندی نهایی خسارات و همچنین
ارزش ریالی آن انجام نشده است و هنوز در حال بررسی
خسارات هستیم.
زارعی درباره محصوالت خسارتدیده تصریح کرد :کاهش
دما به بخشی از محصوالت صیفی ،باغات ،مرکبات و ارقام
حساس خسارت وارد کرده و موجب آسیبدیدگی این
محصوالت شده است.
مدیر جهاد کشاورزی دزفول گفت :کشاورزان برای
پیشگیری از یخزدگی ،محصوالتشان را آبیاری کنند و
محلولهای مقاوم بپاشند و همچنین گلخانهها و مجتمعهای
خود را به وسایل گرمایشی تجهیز کنند.

استان کهگیلویه و بویراحمد
مدیرکل دیوان محاسبات
کهگیلویه و بویراحمد :

افتتاح به موقع پروژهها موجب
شکوفایی کهگیلویه و بویراحمد
میشود

مدیرکل دیوان محاسبات استان کهگیلویه و بویراحمد گفت:
افتتاح به موقع پروژهها موجب رشد و شکوفایی شهرستان و
استان خواهد شد در حال حاضر مدت اجرا و قیمت تمام شده
طرحها و پروژههای عمرانی باالست.
اسماعیل کیهان در بازدید از سد ایلی آباد بهمئی ،روند
هزینه کرد و پیشرفت فیزیکی این پروژه را بررسی کرد و
اهتمام مدیر ارشد بخش کشاورزی را برای تکمیل این پروژه
در این منطقه محروم قابل تقدیر دانست.
وی با بیان اینکه وقتی توان خود را روی تکمیل پروژههای
نیمهکاره بگذاریم ،نتیجه فعالیتها و اقدامات دولت و نظام
برای مردم ملموس میشود ،افزود :از رئیس سازمان جهاد
کشاورزی انتظار میرود تا از تعریف پروژههای خرد و
کوچک در سیاستهای کاریاش خودداری کند و انرژی
خود و همکارانش را معطوف به اتمام پروژههای شاخص و
نیمهتمام بگذارد.
مدیرکل دیوان محاسبات کهگیلویه و بویراحمد یادآور شد:
وقتی توان خود را روی تکمیل پروژههای نیمهکاره بگذاریم،
مردم نتیجه فعالیتهای دولت و نظام را زودتر لمس میکنند
و از سوی دیگر شاهد طوالنی شدن و فرسوده شدن پروژهها
نخواهیم بود.
کیهان ،پروژههای شاخصی چون سد ایلیآباد را مؤثر و مفید
ارزیابی کرد و تصریح کرد :هر کمک و حمایتی در روند
اجرای پروژههای سازمان جهاد کشاورزی الزم باشد ،دریغ
نخواهیم کرد.
طبق این گزارش سید علی معتمدی پور ،رئیس سازمان جهاد
کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد در دومین سفر شهرستانی
خود به همراه مدیرکل دیوان محاسبات وارد شهرستان بهمئی
شد که در این سفر ،از سد ایلیآباد بازدید و دستوراتی برای
تسریع در تکمیل این پروژه مهم در شهرستان بهمئی صادر
کرد.
وی اظهار کرد :بدنه سد ایلیآباد  ۹۶درصد و کل پروژه ۵۵
درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
معتمدیپور با بیان اینکه در حال حاضر این سد به  ۳۶میلیارد
تومان اعتبار نیاز دارد ،افزود :این مبلغ در سفر ریاست محترم
جمهوری به کهگیلویه و بویراحمد مصوب شد اما انتظار ما
اینست که این مبلغ به طور کامل تخصیص داده شود.
وی با قدردانی از همکاری و حمایت مدیرکل دیوان
محاسبات خاطرنشان کرد :تالش میکنیم که مردم نجیب
شهرستان بهمئی هر چه زودتر آثار احداث این سد را در
تولید و اشتغال منطقه لمس کنند.

