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دادستان یاسوج خطاب به اعضای شورای یاسوج:

سنت شکنی استاندار کهگیلویه وبویراحمددر بررسی مشکالت واحدهای تولیدی

استاندار :درکارگروه  ،دغدغه کسانی را داریم که پول بیت المال را برده و نمی دهند!

استاندار کهگیلویه وبویراحمد که همواره از جلسات بدون خروجی کارگروه تسهیل
و رفع موانع تولید گالیه داشت سبک کارش را تغییر داد و این بار به جای نشستن
دراستانداری خود به شهرکهای صنعتی رفت تا جلسات آنجا و در واحدهای تولیدی
برگزار شود.
علی محمد احمدی که از بدو ورودش به استان به هر روشی از شماتت مدیران ،تا
عزل و توبیخ برای چرخیدن چرخ این صنعت متوسل شده بود ،این بار شجره نامه
شهرکهای صنعتی را زیر و رو کرد تا بداند از کجا به کجا رسیده ایم و چه چیزی ما
را به اینجا رسانده است.
احمدی پرونده کارخانه های استان را زیر و رو کرد تا به صنایع تولیدی لبنیات کوه
گل رسید .کارخانه ای که همه محصوالتش را استفاده کرده اند و لذت محصوالتش را
چشیده اند  .کارخانه ای که ظرفیت اسمی اش  400تن در روز بوده و حاال نهایتش با
 10درصد ظرفیت فعالیت می کند و از  70نیرویی که روزگاری در این کارخانه کار می
کردند حاال به زور  15نفر سرکار می آیند.
کارخانه ای که جز  5تای اول شهرک بلکو بود و حاال روپوشهای سفید تازه از کاور
خارج شده کارگرانش نشان از تعطیلی بلند مدت آن می دهد.
اما استاندار برای انتخاب این کارخانه در اولین بازدید میدانی اش یک دلیل دیگر هم
داشت .لبنیات کوه گل نه وام سررسید شده دارد و نه بدهی  ،قسط و مالیات معوق  .در
شرایطی که تولید کنندگان بزرگ همه بدهکارند این دلیلی شد تا استاندار برای کالبد
شکافی دردهای آن به خود کارخانه برود.
پس از بازدید از کارخانه استاندار و معاون هماهنگی اقتصادی و برخی مدیران کل
در حضور رسانه ها از اتابک مدیر عامل کارخانه خواست که صریح و بی پرده از دالیلی
بگوید که این کارخانه از آن روزهای باشکوهش اینچنین فاصله گرفته است.
اما اتابک سعی می کرد حاشیه برود و بیشتر از آنکه مشکالت خودش را بگوید تالش
می کرد مقدماتی بگوید که ربطی به اصل موضوع نداشت .استاندار صحبتش را قطع
کرد و گفت آقای اتابک بدون ترس از دالیل تعطیلی کارخانه ات بگو .مسئوالن آمده اند
که مشکل این کارخانه را حل کنند تا  10جوان به سر کار برگردند.
و دقیقا همین موضوع نشان داد که چرا استاندار ترجیح داده خود شخصا به کارخانه
ها سر بزند .اتابک البته باز هم سعی می کردد در لفافه صحبت کند تا به کسی برنخورد
اما آخر سر دل به دریا زد و گفت من در زمان استانداری نیکزاد و با اصرار استاندار
وقت از مشکالتی گفتم که نتیجه کمکاری برخی دستگاه های اجرایی بود و هنوز بعد
از این همه سال تاوان آن صحبت را می دهم و ترجیح می دهم دیگر این اشتباه را
مرتکب نشوم.
آخر سر استاندار گفت :ما به عنوان دولت چه کمکی می توانیم بکنیم تا این کارخانه
به  70درصد ظرفیت تولیدش برسد .و بعد هم به شوخی اضافه کرد" با این همه مقدمه
و موخره که شما می آورید شیر فاسد می شود".هر روز مدیران را جمع می کنیم اما

نوبت دوم

برخی مدیران نمی خواهند کاری انجام بدهند.باید تعارف را کنار بگذارید چون وضعیت
شما از این که هست بدتر نمی شود .کارخانه شما در حال حاضر حتی هزینه های
ثابتش را پوشش نمی دهد .این همه دستگاه ها که خریده اید رو به استهالک است و
به خاطر همه کسانی که می توانند کار کنند و االن بیکارند مشکالتت را بگو.
و اتابک آخر سر دل به دریا زد و گفت  :درخواست  100کیلو وات برق اضافه دادیم
که پیگیری نشد .ضمن اینکه یک سال است با استفاده از تانکراز خانه خودم ،آب ،برای
تولید به کارخانه می آورم .و بارها نیز با مدیرعامل آبفا و برق تماس گرفته ام اما مشکالتم
حل نشده است.و آخر سر هم گفت:ما هر روز به ادارات نیاز داریم و اگر امکان دارد در
استانداری روزی را به واحدهای تولیدی اختصاص دهید.
همین صحبت کافی بود تا استاندار به سرعت مدیرعامل شرکت برق را بخواهد و
مدیرعامل آبفا هم که حاضر بود.
استاندار از لدنی نژاد مدیرعامل آبفا شهری پرسید به من بگویید چرا یک تولید کننده
باید از منزل شخصی اش آب بیاورد .چطور امور عشایر استان وقتی چشمه ها خشک
شده تانکر برای آبرسانی به نقاط عشایرنشین دارد ،اما  70نفر از کار بیکار شده اند و در
این استان آب از آب تکان نخورده است.
لدنی نژاد هم در پاسخ گفت :تنش آبی شهر یاسوج روی شهرکهای صنعتی هم تاثیر
گذاشته و چاه آب خشک شده است و البته دوباره آن را احیا کرده ایم که به دلیل افت
فشار آب،متاسفانه برخی واحدها مثل همین لبنیات کوه گل آسیب دیده اند.
استاندار در جمع بندی بخش آب به مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی گفت:
کارخانه ها و واحدهای تولیدی شهرک بلکو را اولویت بندی کنید و کارخانه های دارویی
و غذایی در بهره مندی از آب در اولویت قرار بگیرد.ضمن اینکه از همین حاال به فکر
ایجاد شبکه اضطراری آب در شهرکها باشید و تا زمان برطرف شدن تنش آبی اگر الزم
است روزانه شرکت شهرکهای صنعتی با تانکرهای امور عشایر  10هزار لیتر آب به این
کارخانه برساند تا به ظرفیت اسمی خود نزدیک شود.
در ادامه مدیرعامل شرکت برق استان که خود را به سرعت به بلکو رسانده بود گفت:
در هیچ کدام از شهرکها در زمینه تامین برق مشکلی نداریم اما دراین شهرک باتوجه
به قدیمی بودن شبکه ،امکان افزایش ظرفیت نیست با این حال خط جدیدی قرار
است از فرودگاه تا پل سوم کشیده شده شود که در مسیر معارضانی دارد که اجازه
اتصال این خطوط را به هم نمی دهد.وی قول دارد ظرف دو روز مشکل این واحد
تولیدی حل شود .
در نهایت استاندار به مدیران عضو کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید گفت :متاسفم
که کار به جایی رسیده که باید اینگونه ما ریشه مشکالت را دربیاوریم.
احمدی ادامه داد :چرا بایددر کارگروه تسهیل ،دغدغه کسانی که پول بیت المال را
برده و نمی دهند را داشته باشیم و اولویتمان حال دادن به افراد بد حساب باشد اما
واحدهای اینچنینی به حال خود رها شوند.

آگهي تجديد مناقصه عمومي يك مرحله اي

نام دستگاه  :اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان كرمان

استان البرز
ص)

استان كرمان

رديف

موضوع مناقصه

نوع مناقصه

برآورد ريالي

مبناي براورد

ميزان تضمين شركت در فرآيند
ارجاع كار (ريال)

1

بهسازي  ،لكه گيري  ،روكش آسفالت
سرد كارخانه اي محور بم  -بروات

يك مرحله اي
با ارزيابي كيفي

30.788.368.412

فهرست بها راهداری
سال 97

1.539.418.421

97-2-8

2

بهسازی  ،لكه گيري و روكش آسفالت
سرد كارخانه اي محور فهرج  -نرماشير

يك مرحله اي
با ارزيابي كيفي

31.516.756.691

فهرست بها راهداری
سال 97

1.575.837.835

97-2-9

محل دريافت اسناد  :سايت ستاد ايران به نشاني www.setadiran.ir

مهلت دريافت اسناد :از شنبه  97/2/29تا روز چهارشنبه 97/3/2
مهلت تحويل پيشنهادات  :از پنج شنبه  97/3/3تا ساعت  14روز شنبه 97/3/19
محــل تســليم پيشــنهادات  :ثبــت و بارگــذاري تمــام پاكــت هــا در ســامانه ســتاد ايــران و ارســال پاكــت هــاي ضمانــت نامــه شــركت در
فراينــد ارجــاع كار و ارزيابــي كيفــي بــه دبيــر خانــه حراســت اداره كل راهــداري و حمــل و نقــل جــاده اي اســتان كرمــان واقــع در كرمــان بلــوار
جمهــوري اســامي بعــد از پــل راه آهــن روبــروي ســالن ورزشــي فجــر
ـنهادات  :ســاعت  12روز ســه شــنبه  97/3/22واقــع در اداره كل راهــداري و حمــل و نقــل جــاده اي اســتان
زمــان و مــكان بازگشــايي پيشـ
كرمــان ســاير اطاعــات و جزئيــات مربوطــه در اســناد و شــرايط مناقصــه منــدرج اســت.
ارســال آخريــن صــورت مالــی حسابرســی شــده(صورت هــای مالــی حسابرســی شــده توســط ســازمان حسابرســی يــا اعضــای جامعه حســابداران
رســمی بــا رعايــت ترتيبــات مقــرر در مــاده ( )2آئيــن نامــه اجرايــی تبصــره ( )4قانــون اســتفاده از خدمــات تخصصــی و حرفــه ای حســابدارن
ذيصــاح بــه عنــوان حســابدار رســمی(مصوب  )1379درمناقصــات فــوق ضــروری مــی باشــد.
روابط عمومي اداره كل راهداري
آگهي فوق در سايت ستاد ايران به نشاني  www.setadiran.irقابل رويت مي باشد .
 2520و حمل و نقل جاده اي استان كرمان
هزينه درج آگهي بر عهده برندگان مناقصه ميباشد.

سند شناسنامه سواری پژو  206مدل  81رنگ سفید –صدفی – روغنی و شماره پالک-49
177ص 41شماره موتور  10FSE33796087و شماره شاسی  81604909بنام سحر رحمانی
مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
اگهی احضار متهم .
در اجرای ماده  ۱۷۴قانون ایین دادرسی کیفری متهمین. ۱خانم اشرف حسین پور فرزند رضا
متولد  ۱۳۵۳به شماره ملی . ۲. ۰۰۵۹۰۰۲۰۹۳ا قای پرویز مهد یجانی جوقی فرزند ید اال به کد
ملی  ۳۷۸۱۱۴۳۷۱۶در پرونده کالسه  ۹۶۰۹۹۸۷۴۱۳۲۰۰۰۳۸این دادسرا به اتهام شر کت در
کالهبرداری از طریق توسل به وسایل متقلبانه و امیدواری به امور غیر واقع و تحصیل مبلغ پنجاه
میلیون تومان موضوع شکایت خانم ازاده منصوری ابالغ میگردد ظرف یک ماه پس از تاریخ نشر
اگهی جهت دفاع از خود در شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب یاسوج حاضر و از
خود دفاع نماید واال عدم حضور موجب موجب اتخاذ تصمیم قانونی خواهد شد .
بازپرس شعبه دوم دادسرای عمومی و انقالب شهرستان یاسوج -حمید نادریان
خواهان رونوشت حصر وراثت علیرضا ساالری حمزه خانی فرزند دارا به شرح دادخواست تقدیمی
ثبت شده به کالسه  ۹۷۰۹۹۸۷۴۳۰۳۰۰۰۹۶از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت
نموده و چنین توضیح داده که شادروان حمد اال ساالری حمزه خانی در اقامتگاه دائمی خود مورخه
 ۱۳۸۷.۱.۴بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت ان مرحوم منحصر است به  .۱.عقیل ساالری حمزه
خانی فرزند حمد اال به ش ش  ۳۶۲نسبت با متوفی .فرزند متوفی  .۲ .عبد القادر ساالری حمزه
خانی فرزند حمد اال به ش ش  ۲۶۲نسبت با متوفی .فرزند متوفی  ۳.دارا ساالری حمزه خانی فرزند
حمد اال به ش ش  ۲۶۰نسبت با متوفی  .فرزند متوفی  .۴.نسرین ساالری حمزه خانی فرزند
حمداال به ش ش  ۳۳۰نسبت با متوفی  .فرزند متوفی  .۵.مهری ساالری حمزه خانی فرزند حمد
اال به ش ش  ۵نسبت با متوفی  .فرزند متوفی  .۶زینب ساالری حمزه خانی فرزند حمد اال به ش
ش  ۲۶۱نسبت با متوفی فرزند متوفی  .۷درخشان نیازی فرزند سرتیپ به ش ش  ۷نسبت با متوفی
همسر متوفی  .اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مز بور یک نوبت اگهی میگردد تا چنانجه
شخصی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ نشر اگهی ظرف مدت
یکماه به این دادکاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد .
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان یاسوج .
راضیه خرام

کرمی تصریح کرد :با توجه به بافت قومی و شرایط خاصی که استان ما دارد،
جمعهبازار فعلی یاسوج در مقابل پالسکو وضعیتش خطرناکتر است و همانطوری که
گفته شد ،جمعه بازار همانند بمبی است که باید خنثی شود ،کی باید آن را خنثی کند،
شهردار و اعضای شورای شهر یاسوج.
دادستان مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد گفت :شهردار و شورای شهر یاسوج هر
چه زودتر این بمب را خنثی نکنند ،منفجر میشود و همه گرفتار میشویم.
مهرداد کرمی در صحن علنی شورای شهر یاسوج که با حضور معاون عمرانی استاندار
و اعضای شورای این شهر برگزار شد ،اظهار کرد :دغدغه همه اعضای محترم شورای
اسالمی به حق و قابل توجه است ،اما جمعه بازار همانند یک بمب ساعتی است که هر
لحظه بالقوه ،قابلیت انفجار خواهد داشت و ما باید آن را خنثی کنیم و این شهردار و
شورای شهر هست که باید این بمب را خنثی کند.
دادستان یاسوج با بیان اینکه پالسکو در مقابل جمعه بازار فعلی یاسوج وضعیت
بهتری داشت ،افزود :با توجه به شرایط استان و بافت عشیرهای آن اگر اتفاقی خدای
نکرده در جمعه بازار فعلی یاسوج همانند حادثه دلخراش سقوط هواپیما که سر و صدا
زیادی درست کرد و مشکالتی به وجود آمد ،نیز مشکل آفرین خواهد بود.
کرمی تصریح کرد :با توجه به بافت قومی و شرایط خاصی که استان ما دارد،
جمعهبازار فعلی یاسوج در مقابل پالسکو وضعیتش خطرناکتر است و همانطوری که
گفته شد ،جمعه بازار همانند بمبی است که باید خنثی شود ،کی باید آن را خنثی کند،
شهردار و اعضای شورای شهر یاسوج.
وی با بیان اینکه اگر من اکنون در جلسه شورای شهر یاسوج حاضر شدم برای
یادآوری است ،افزود :روش ساماندهی جمعه بازار یاسوج برعهده خود شهردار و اعضای
شورای شهر میباشد ،شماها کارشناس هستید ،به چه روشی میخواهید که این معضل
را بر طرف کنید ،خودتان بهتر میدانید ،اما هر کاری را که میخواهید ،انجام بدهید،
هر چه زودتر انجام بگیرد.
دادستان مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد :اگر اتفاقی در جمعه بازار فعلی

یاسوج بیفتد و مشکلی ایجاد شود ،اولین کسانی که سراغشان خواهم رفت ،شهردار
و اعضای شورای شهر یاسوج و همه کسانی خواهد بود که مسبب این اتفاق احتمالی
بودند .کرمی گفت :اهالی جمعه بازار فعلی یاسوج شاید به دلیل شرایط اقتصادی خود،
برخی مقوالت از جمله سالمتیاش را مورد توجه قرار ندهد ،کاسبکار جمعه بازار
فعلی یاسوج با خودش میگوید ،باید نان در بیاورد ،مشکل امرار و معاش خانوادهاش،
مشکل قسط و وام خود را برطرف کند و به فکر فردایش نیست .در صورتی که ما باید
دوراندیشی کنیم و به فکر امنیت و سالمت آنها باشیم.
وی به اعضای شورای شهر یاسوج پیشنهاد داد که اگر شهرداری توانایی دارد ،مکان
جدید که برای انتقال جمعه بازار فعلی یاسوج بنا شده را بخرد و با قیمتهای مناسب و
ارزان به ساکنین جمعه بازار فعلی واگذار کند.
کرمی افزود :سرمایهگذار هم با امیدی در شهر یاسوج سرمایهگذاری کرده است و
ضمن رعایت مصالح مردم همواره باید سرمایهگذاری در سطح استان و شهر یاسوج را
مورد حمایت قرار دهیم.
دادستان مرکز یاسوج در پایان خطاب به اعضای شورای شهر یاسوج ،تاکید کرد:
زودتر اگر این بمب را خنثی نکنید ،منفجر میشود و همه گرفتار میشویم.

آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مشاوران
شرکت ملی نفت اریان

شرکت مهندسی و توسعه نفت
طرح خط لوله انتقال نفت خام گوره/
جاسک و اپیاهن مربوطه

(استعالم شماره  :ط م )96/04/

شماره مجوز1397..698 :

نو
بت
د
وم

شرکت مهندسی و توسعه نفت (طرح خط لوله انتقال نفت خام گوره  /جاسک و پایانه مربوطه ) در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی،
یک شرکت مشاور ذیصالح را برای انجام خدمات ذیل انتخاب نماید :

-1شرح مختصر خدمات
خدمات نظارت عالیه و کارگاهی پروژه های احداث خط لوله " 42انتقال نفت خام
گوره  /جاسک و ایستگاه های بین راهی
-2محل و مدت انجام خدمات
محل انجام خدمات نظارت کارگاهی استان های بوشهر  ،فارس و هرمزگان و
محل انجام خدمات نظارت بر طراحی – مهندسی و عالیه شهر تهران و مدت
انجام آن  36ماه می باشد.
-3شرایطمهندسینمشاورمتقاضی
 دارا بودن گواهینامه صالحیت خدمات مشاوره پایه یک با تخصص خطوطانتقال نفت و گاز از سازمان برنامه و بودجه کشور
 دارا بودن صورتهای مالی حسابرسی شده -دارا بودن ظرفیت آماده بکار

متقاضیان می توانند حداکثر تا  5روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم در روزنامه،
ضمن ارائه تقاضای کتبی  ،تصویر گواهینامه صالحیت فوق االشاره  ،تصویر
صورتهای مالی حسابرسی شده و معرفی نماینده  ،جهت دریافت اسناد استعالم
ارزیابی کیفی به نشانی  :تهران – میدان فلسطین – خیابان طوس – تقاطع
خیابان ایتالیا – پالک  – 26طبقه دوم – اتاق  – 302دفتر مدیریت طرح گوره /
جاسک ( شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران ) مراجعه و پس از تکمیل،
اسناد مذکور را ظرف مدت یک هفته از آخرین روز توزیع به همان نشانی تحویل
نمایند  .متقاضیان در صورت داشتن هر گونه سوال می توانند با شماره تلفن (
داخلی  )021 ( 88954616 -21 ) 1091تماس حاصل نمایند  .بدیهی است ارائه
تقاضا صرفا به منظور ارزیابی کیفی متقاضیان بوده و هیچگونه حقی را برای آنان
جهت دعوت به ارائه پیشنهاد ایجاد نخواهد نمود.

روابط عمومی شرکت مهندسی و توسعه نفت

معاون استاندار کهگیلویه و بویراحمد :

شماره مناقصه

کارت هوشمند باربری ولو  FHمدل  1389به شماره پالک 553-14ع 82و شماره موتور
 233097و شماره شاسی  NADAS02D4AT892657بنام رحمن هلیچی مفقود و ازدرجه
اعتبار ساقط می باشد

بمب را خنثی نکنید ،منفجر میشود ،همه گرفتار میشوید

آگهی مزایده نوبت دوم
به موجب پرونده اجرایی  960852شعبه 3اجرای احکام حقوقی دادگستری
یاسوج محکوم له عبدالرضا پروانه تقاضای فروش اموال توقیفی محکوم علیه
-1علیرضا پروانه فرزند اسد اهلل -2صدراهلل پروانه فرزند اسداهلل که نوع ومشخصات
وقیمت مورد مزایده به شرح ذیل می باشد ومعادل  3645200000ریال بابت
اصل خواسته درحق محکوم له از طریق آگهی مزایده وانتشار آگهی در یکی از
روزنامه های کثیراالنتشار را نموده به همین سبب در مورخ  97/3/9از ساعت 10
صبح الی  11در محل شعبه سوم اجرای احکام دادگستری یاسوج مزایده برگزار
خواهد شد.متقاضیان میتوانند در مدت پنج روز قبل از تاریخ مزایده اموال را به
آدرس سپیدار روستای باجولی مالحظه نمایند وقیمتی که مزایده از ان شروع
میشود بر اساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری مبلغ 3645200000ریال
بوده وبرنده مزایده کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد وده درصد بهاء را فی
المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجراء تسلیم وبقیه بهای اموال را ظرف 30روز
از تاریخ انجام مزایده پرداخت نمایند درصورت عدم پرداخت مابقی بهای اموال
سپرده تودیعی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد.مزایده
نوبت اول می باشد.
نوع ومشخصات وقیمت اموال مورد مزایده بشرح زیر می باشد:
امالک شامل هشت قطعه زمین زراعتی واقع در سپیدار روستای باجولی می باشند که:
-1قطعه شماره  1ضلع جنوبی منزل مسکونی صدراهلل پروانه به متراژ  8616متر مربع وقیمت
هر متر  130000ریال
-2قطعه شماره 2باغ سیب ضلع جنوبی روستا به متراژ 3156وقیمت هر متر120000ریال(190
اصله درخت سیب و 8اصله درخت گردو)
-3قطعه شماره  3باغ گردویی کنار استخر بزرگ به متراژ1749متر مربع وقیمت هر متر
110000ریال( 13اصله درخت گردو 15تا 20ساله)
-4قطعه شماره  4زمین کنار قبرستان زراعی آبی به متراژ 5721متر مربع وقیمت هر متر
70000ریال
-5قطعه شماره 5زراعی آبی به متراژ2655متر مربع وقیمت هر متر 70000ریال
-6قطعه شماره  6زراعی آبی به متراژ 4176متر مربع وقیمت هرمتر60000ریال
-7قطعه شماره  7زراعی آبی به متراژ4527متر مربع وقیمت هر متر60000ریال
-8قطعه شماره 8زراعی آبی به متراژ 4689متر مربع وقیمت هر متر 90000ریال
جمع کل قیمت امالک فوق 3645200000ریال می باشد که مشاع می باشند.
مدیر دفتر شعبه سوم اجرای احکام حقوقی یاسوج
امیر روزیان

شخصیتها باید در دامن احزاب پرورش یابند
معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار نخستین نشست خبری معاونان
استانداری را برگزار کرد .نشستی که در راستای همان دیدگاه های استاندار
در تفویض اختیارات به معاونانش بود .محمد کاظم نظری هم بی هیچ مقدمه
ای فرصت را در اختیار خبرنگاران و رسانه های جمعی استان گذاشت تا آنها
بپرسند و و دغدغه هایشان را با دولت در میان بگذارند .این نخستین باراست
که محور نشست به طور کامل سوالهای خبرنگاران و نه ارایه عملکرد بود.البته
نظری تاکید کرد نشست ها ادامه خواهد داشت و دستاوردهای دولت و نظام
با مردم در میان گذاشته خواهد شد.وی تاکید کرد ازفعالیت همه احزاب در
استان استقبال می کنیم و از دانشگاه ها نیز می خواهیم فضا را برای فعالیت
دانشجویان باز کنند تا این نشاط به جامعه منتقل شود.
نظری یکی از چالشهای استان را طایفه گرایی عنوان کرد و گفت خواهش
ما از نخبگان این است که به این فضای دامن نزنند.
معاون سیاسی امنیتی استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت :یکی از دالیل
طایفه گرایی در استان نبود احزاب قوی است.برای رهایی از این چالش باید
احزاب را قوی کنیم و شخصیتها در دامن احزاب تربیت شوند .
نظری اظهار کرد :طایفهگرائی از آسیبهای جدی استان است،با اینکه
طایفه مزایا و معایبی دارد اما بخش منفی آن در استان ما جدی شده است با
این حال سیاست استاندار مقابله با طایفهگرائی بوده و در عمل هم نشان داده
و با برخی مدیران برخورد شده است واین روند ادامه خواهد داشت.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه احتمال تغییر فرمانداران چقدر است
گفت :تغییرات کما کان ادامه دارد و عجله ای نداریم که اتوبوسی مدیران
را تغییر دهیم.به مدیران باید فرصت بدهیم که اگر در گذشته هم مرتکب
اشتباهی شده اند خود را اصالح کنند به کار خود ادامه دهند.
وی تاکید کرد :مدیران سرمایه های اجتماعی ما هستند و باید حرمت آنها
حفظ شود .با این حال در سطح فرمانداران و بخشداران تغییراتی خواهیم
داشت که البته تغییر الزم است و دلیلی ندارد یک مدیر سالها در یک جایگاه
بماند که این موضوع اول به خود وی آسیب می رساند.
باید نگاه بلند مدت به آسیب های اجتماعی داشته باشیم
از آنجایی که این معاونت با مسائل اجتماعی نیز گره خورده است محور
بسیاری از سواالت در همین زمینه بود .نظری از اقداماتی گفت که برای
نخستین بار انجام شده است .وی گفت می خواهیم دانشگاه به صورت جدی
وارد مقوله آسیب های اجتماعی شود تا اقداماتمان علمی و کارشناسی شود.
باید کارشناسان بررسی کنند کدام یک از اقدامات باید متوقف شود و کدام
ادامه پیدا کند.
وی ادامه داد :برای برنامه ریزی در حوزه آسیب های اجتماعی باید نگاه
بلند مدت داشته باشیم و همه دستگاه ها باید به این مقوله ورود پیدا کنند .
معاون سیاسی امنیتی استاندار کهگیلویه و بویراحمد در ادامه در خصوص
زنان بیسرپرست گفت :برای اولین بار جزء  6استانی هستیم که یک میلیارد
تومان به فنی و حرفهای برای آموزش زنان بیسرپرست اعطا شده و تخصیص
آن  100درصد بوده است.
وی در خصوص آسیبهای اجتماعی گفت :در اعتیاد از متوسط کشوری
وضعیت بهتری داریم اما برخی از آسیبها در استان ما مانند خودکشی
جدی است.در مجموع در کل کشور در زمینه آسیبهای اجتماعی وضعیت
بهتری داریم.
آب با معیشت مردم گره خورده است
نظری در پاسخ به خبرنگاری مبنی بر اینکه مهمترین چالش امنیتی استان
را چه می دانید گفت:کم آبی و خشکسالی مهمترین چالش استان است  .با
توجه به بافت قبیله ای استان و همچنین به دلیل اینکه با معیشت مردم
ارتباط مستقیم دارد  ،ممکن است منجر به چالش جدی شود.
وی به برخی شاخصها در زمینه آسیبهای اجتماعی اشاره کرد و یادآور

شد :شاخصها رو به بهبودی هستند مثال در نزاع دسته جمعی جزء سه استان
خوب کشور هستیم و در سرقتها شاهد کاهش هستیم.
این مسؤول در خصوص کمک به سمنها نیز گفت :سال گذشته 700
میلیون تومان به آنها دادیم و اگر طرح قابل قبولی ارائه کنند باز هم به آنها
اعتبارات خواهیم داد و تشکل مردم نهادی سراغ ندارید که برنامه ارایه داده
باشد و ما حمایتش نکرده باشیم.
نظری ادامه داد انتظار داریم کمک های دولت منجر به رشد سمن ها
شود اگر چه برخی سمن ها با چندین نفر تاسیس شده و تنها با یک نفر
می چرخند.
نا امید کردن مردم به نفع هیچ کس نیست
نظری درباره ایجاد نشاط در جامعه نیز گفت :نا امید و غمگین کردن مردم
قطها به نفع هیچ کس نخواهد بود و نیاز داریم هم نشاط فرهنگی و هم نشاط
سیاسی در جامعه داشته باشیم .گاهی خود استانداری با اعتبارات خود در
شهرستانها برنامه های نشاط بخش برگزار می کند.
معاون سیاسی امنیتی استاندار به حادثه دلخراش سقوط هواپیما اشاره
کرد و افزود :در این زمینه جلسات متعددی با خانواده جانباختگان داشتیم
اما سقوط در منطقه سختی بوده اما فقط  6نفر از جانباختگان قطعات آنها
پیدا نشده است.
وی در پاسخ به سوالی مبنی به فعالیت زودهنگام نامزدهای احتمالی مجلس
گفت :دستگاههای نظارتی و شورای نگهبان قطعا این موضوع را پیگیری کرده
و در تایید صالحیت افراد تاثیرگذار است و نباید فضا را انتخاباتی کنند که به
توسعه استان ضربه میزنند.
این معاون استاندار در زمینه زلزله هم افزود :امکان اینکه  100هزار تخته
چادر توزیع شود را نداشتیم اما زلزله زیر  5ریشتر در همه جا اتفاق میافتد
و مردم کمتر در خیابانها میخوابند.

