شنبه  23دی 1396

فرماندار ویژه جهرم تاکید کرد

مهر :فرماندار ویژه جهــرم گفت :با افرادی که برای
مقابله با ســرمازدگی درختان با آتش ســوزی الستیک
اقدام به آلودگی هوا می کنند برخورد می شود.
علیرضا صحرائیان با اشــاره به برودت هوا در جهرم
و رعایت تمهیدات الزم برای عدم سرمازدگی باغات از
سوی جهاد کشاورزی ،گفت :باغداران نباید از آتش زدن
الستیک برای حفاظت از درختان خود استفاده کنند.
وی با اشــاره به ایجاد آلودگی هوا با آتش ســوزی
الستیک که بعضا برای جلوگیری از سرمازدگی درختان
اســتفاده می شود ،افزود :گشــت های نیروی انتظامی و
جهاد کشــاورزی در این زمینه فعــال و با افرادی که با
آتش ســوزی الســتیک اقدام به آلودگی هوا می کنند
برخورد می شود.
فرماندار ویژه شهرستان جهرم با اشاره به اینکه جهاد
کشاورزی در این زمینه تمهیداتی اندیشیده که باغداران
بــا مراجعه به این ارگان از این راهکارها برای جلوگیری
از سرمازدگی درختان استفاده کنند.
وی بیان کــرد :اســتفاده از توری های پوششــی،
بخاری هــای نوین ،کودهــای گرمایــی ،محلولهای
ضدســرما ،تقویــت درختان بــا گوگردهای پتاســه و
روی ،آبیاری شــبانه باغ ها و غیــره از راه های مقابله با
سرمازدگی درختان به شمار می آید.

 ۱۵۰میلیارد تومان تسهیالت عشایری
در کشور توزیع شد

تسنیم :مدیرکل بهســازی تولید سازمان امور عشایر
کشور گفت ۱۵۰ :میلیارد تومان تسهیالت بانکی با بهره
کم به منظور جبران خســارت ناشی از خشکسالی در کل
کشور توزیع شده که سهم استان فارس  ۱۲میلیارد تومان
بوده است.
داریوش نعمتالهی عصر دیروز در جلســه شــورای
عشایری اســتان فارس با بیان اینکه سه نوع تسهیالت
برای عشــایر در نظر گرفته شــده که تاکنــون دو نوع
آن ارائه شــده است ،اظهار داشــت 150 :میلیارد تومان
تسهیالت بانکی با سود  4درصد به منظور جبران خسارت
ناشــی از خشکسالی در کل کشــور توزیع شده که سهم
استان فارس  12میلیارد تومان بوده است.
وی بــا بیــان اینکه مشــکل اصلی مــا در ارائه این
تســهیالت تامین وثیقه بود که با ضمانت زنجیرهای این
مشــکل برطرف شد ،خاطرنشان کرد :تسهیالت بعدی از
محل صنوق توســعه ملی تامین میشود که سهم استان
فارس  5میلیارد تومان است که ظاهرا بیش از  2برابر این
مبلغ به بانک عامل معرفی شده اما متاسفانه استان فارس
از ین اعتبار تاکنون جذبی نداشته است.
نعمت الهــی با بیان اینکــه این اعتبــارات به دلیل
بوروکراســی اداری تاکنون در فارس جذب نشده است،
افزود :تســهیالت صندوق توسعه ملی اگر در یک استان
جذب نشود به اســتانهای دیگر تعلق میگیرد بنابراین
اگر مســئوالن استان برای جذب این اعتبار سرعت عمل
نداشته باشند این تسهیالت از استان خارج خواهد شد.
وی بــا بیان اینکه در تســهیالت  1.5میلیارد دالری
که توسعه اشــتغال روستایی و عشایر در نظر گرفته شده
 7رســته برای امور عشــایر در نظر گرفته شــده است،
عنوان کرد :باید تمهیدات الزم برای افزوده شــدن رسته
دامپروری به این رستهها اندیشیده شود.
احداث شــهرک نمونه اسکان عشایری در
فیروزآباد فارس
یدا ...رحمانی ،معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار
فارس ،نیز در این جلسه با تاکید بر اینکه شهرداری شیراز
هر چه ســریعتر احداث  6کیلومتر ایلراه غرب شیراز را
تعیین تکلیف کند ،اظهار داشت :با توجه به تامین بودجه
بازسازی دبیرستان عشــایری شیراز عملیات اجرایی این
پروژه ظرف یک ماه آینده باید آغاز شود.
وی بیان کرد :قرار است کانون اسکان عشایر مهکویه
فیروزآباد به عنوان یک شــهرک اسکان نمونه در زمینه
توسعه اشتغال ،توسعه صنایع دستی و حفظ آداب و رسوم
عشایری مطرح شود و منابع اعتباری مناسبی برای آن در
نظر گرفته شــده و انتظار داریم که اعتبارات ملی نیز به
این طرح اختصاص یابد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار فارس با بیان
اینکه دامپروی جز جدانشدنی جامعه عشایری و روستایی
و اســتان فارس نیز در زمینه دامپروری رتبه  4کشور را
دارد ،خاطرنشان کرد :باید رسته دامپروری جز رستههای
اولویتدار در اشتغال روستایی و عشایری قرار گیرد.
وی عنوان کرد :طرح تکاپو از سال  94مطرح است و
ظاهرا یک غفلت سبب شده که بحث دام و دامپروری در
رستههای اولویت دار اشتغال استان فارس مطرح نشود.
رحمانی گفت :هرچند که مهلت جذب تســهیالت تا
پایان سال مالی اســت اما باید اعتبارات صندوق توسعه
ملی هر چه ســریعتر جذب شــود چون از استان بیرون
میرود و عالوه بر این باید از منابع اســتانهایی که این
اعتبار را جذب نکردهاند نیز بهره برد.
عدم تکمیل مجتمع عشایری جنت شهر به
دلیل کمبود اعتبار
علی عسگر نجفی ،رئیس آموزش و پرورش عشایری
فارس ،نیز در این جلســه با بیان اینکه برای بازســازی
دبیرستان عشایری شهید بهشتی شیراز  35میلیارد ریال
اعتبار تامین شده است ،اظهار داشت :در حال حاضر نقشه
ساختمان جدید تهیه شده و برای اجرا باید مصوب شود.
وی افزود :ســاختمان روبهرویی این دبیرستان برای
انتقال کالسهای درس در نظر گرفته شده که کارهای
مرمت این ساختمان با اعتبار  300میلیون تومان در حال
انجام اســت و تا  25روز آینده کار مرمت این ساختمان
پایــان مییابد و عملیــات اجرایی ســاختمان جدید نیز
آغاز میشود.
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عملیات اجرایی دومین آموزشگاه شهید زنگنه در سیاخ دارنگون شیراز
آغاز شد
عملیات ساخت دومین آموزشگاه خیرساز شهید محمود زنگنه به همت خانواده...

 ۳میلیون و  ۸۵۰هزار نخ سیگار خارجی قاچاق در شهرستان شیراز
کشف شد
فرمانده انتظامی استان فارس از توقیف دو دستگاه ایسوزو و کشف  ۳میلیون...

خودداری از آتش زدن الستیک
برای مقابله با سرمازدگی درختان

 25ربیع الثانی 1439

فارس

فروغان ،نایب رئیس اتاق اصناف شیراز:

نداشته های اقتصادی را
آمارسازی و بزرگ نمایی نکنیم

مهر :نایب رئیس اتاق اصناف شیراز گفت:
مســئولین اقتصــادی با واقعیت هــا روبه رو
شــوند و آنچــه را کــه نداریم آمارســازی و
بزرگ نمایی نکنیم.
خســرو فروغان ظهر پنجشنبه در نخستین
جشــنواره تخصصی توانمندی هــای صنایع
غذایی ،آشــامیدنی و دارویی فارس افزود :در

بحث صنایع غذایی باید به موضوع صادرات و
برندسازی توجه ویژه داشت که متاسفانه موارد
مختلف مانع رسیدن به این مهم است.
وی یادآور شد :پس از وقوع اتفاقات کشور
قطر ،فرصت مناســبی بــرای تولیدکنندگان
استان فارس و کشــور بود تا بتوانیم بازار آن
کشور را در اختیار بگیریم.

نایب رئیس اتاق اصناف تاکید کرد :با توجه
به داشته ها صادراتی نیز انجام شد اما متاسفانه
بعد از سفر تیم بازرگانی فارس به قطر متوجه
واقعیت دیگر شدیم.
فروغــان تصریح کرد :در فروشــگاه های
بزرگ قطــر خبری از کاالهای فارس و ایران
نبود و دلیل عدم اســتقبال هم به دلیل ثابت
نبودن نرخ ،نوع بسته بندی است.
وی ادامــه داد :زمانی کــه تولیدکنندگان
ما هــر روز با یک مشــکل مواجه هســتند
نمی تواننــد بــرای تولیــد صحیــح و ارزان
وقت بگذارند.
نایب رئیس اتاق اصناف شــیراز تاکید کرد:
نباید آنچه را که نداریم با ارائه آمار غیر واقعی
به گونه ای دیگر جلوه دهیم.
فروغان یــادآور شــد :تولیدکنندگان برای
رســیدن به موفقیت تالش می کنند اما اینقدر
موانــع مختلــف در مقابل راه آنهاســت که
نمی توانند با تمام قوا وارد تولید شوند.
عضو هیات نمایندگان اتاق شــیراز تصریح
کرد :اگر خواهان برندســازی کاال هســتیم
بایــد بتوانیــم بازارهای جهانــی را در اختیار
داشته باشیم.

به همت پدر یک شهید؛

عملیات اجرایی دومین آموزشگاه شهید زنگنه
در سیاخ دارنگون شیراز آغاز شد

عملیات ســاخت دومین آموزشگاه خیرساز
شــهید محمود زنگنه به همــت خانواده این
شهید در منطقه سیاخ دارنگون (روستای خانه
خمیس علیا) شیراز با ظرفیت  6کالس درس
آغاز شد.
به گزارش روابط عمومی نوســازی مدارس
فارس ،در آیین کلنگ  زنی این آموزشگاه که با
ابراز احساسات مردم روستای خانه خمیس علیا
همراه بود ،موصلی مدیرکل نوســازی مدارس
فارس ،با تقدیر از خیر فرهنگ دوســت حاج

ایــرج زنگنه که طی یک ســال اخیر عملیات
دو باب آموزشــگاه را به نام فرزند شــهیدش
"محمــود زنگنه" در منطقه ســیاخ دارنگون
آغاز کرده است ،ماندگاری انسان  ها را در گرو
خدمت به همنوعان دانست که توسعه جامعه را
رقم می زند و خاطرنشان کرد :بی  شک کمک
به ساخت مدارس باالترین خدمت در اجتماع
محسوب می  شود که خیرین با استفاده از منابع
موجود خود به آن همت می  گمارند.
مدیرکل نوســازی مــدارس از خیرین به

عنــوان باهوش  ترین افراد کــره خاکی که از
فرصت  هــای دنیوی برای ذخیره اخروی بهره
می  برند یاد کرد و افزود :آموزشــگاه شــهید
محمود زنگنه که روح بــزرگ او ناظر اعمال
ماســت طی  4ماه با ظرفیت  6کالس درس
به جای یک مدرسه قدیمی برای دانش  آموزان
محــروم این روســتا احداث خواهد شــد ،که
تعالــی علمی کــودکان روســتایی را فراهم
خواهد ساخت.
در این آییــن معنوی فرهنگی ،کیانی مدیر
آموزش و پرورش ناحیه یک شیراز نیز ،با اشاره
به جمعیت  92هزار نفــری دانش  آموزان این
ناحیــه گفت :طی دهه اخیر بالــغ بر  30باب
فضای آموزشــی در این ناحیه احداث شده که
 25درصــد آن را خیرین مدرسه  ســاز احداث
کردند و طی یک ســال اخیر خانواده شــهید
زنگنه نیز ساخت دو باب مدرسه را آغاز کردند
که در مهرماه ســال آینده برای دانش  آموزان
محروم روســتای حســین آباد و خانه خمیس
دهستان سیاخ دارنگون افتتاح خواهد شد.
در پایان حاج ایرج زنگنه (پدر شهید محمود
زنگنه) انگیزه خود از کار خیر و مدرسه  سازی
را رشــد و بالندگی علمی دانش  آموزان محروم
مناطــق روســتایی ذکر کرد کــه تاکنون در
فضاهای غیر ایمن تحصیل می کردند.

 ۳میلیون و  ۸۵۰هزار نخ سیگار خارجی قاچاق در شهرستان شیراز
کشف شد

تســنیم :فرمانده انتظامی اســتان فارس از
توقیف دو دســتگاه ایسوزو و کشف  ۳میلیون
و  ۸۵۰هــزار نخ ســیگار خارجی به ارزش ۷
میلیــارد و  ۷۰۰میلیون ریال در شهرســتان
شیراز خبر داد.
بــه نقــل از معاونــت اجتماعــی نیروی
انتظامی اســتان فــارس ســردار احمدعلی
گودرزی اظهار داشت :ماموران کالنتری "11
زند" شهرســتان شــیراز هنگام گشتزنی در

سطح حوزه استحفاظی به دو دستگاه کامیون
ایسوزو مظنون و آنها را متوقف کردند.
وی افزود :ماموران موفق شدند در بازرسی
از ایــن خودروها 3 ،میلیــون و  850هزار نخ
ســیگار خارجی قاچاق و فاقد مدارک قانونی
کشف کنند.
فرمانده انتظامی استان با بیان اینکه در این
راستا  2قاچاقچی دستگیر و به مرجع قضائی
تحویل داده شــد ،افــزود :ارزش ریالی این

محموله قاچاق  7میلیارد و  700میلیون ریال
برآورد شده است.
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر اســتان
فــارس نیــز از کشــف  100کیلــو و 250
گرم تریاک و دســتگیری ســه قاچاقچی در
شهرستان داراب خبر داد.سرهنگ محمدجعفر
توالیی بیان کرد :روز پنجشنبه ماموران پلیس
مبارزه با مواد مخدر شهرستان داراب در حین
گشتزنی در محور بندرعباس-داراب به یک
دســتگاه پراید که رفتارهای مشکوکی داشت
مظنون شــدند که راننده خــودرو به محض
مشاهده ماموران متواری شد.
وی افزود :پس از طی مســافتی تعقیب و
گریز خودرو پراید توســط ماموران متوقف و
در بازرســی از آن  98کیلو و  350گرم تریاک
کشف و دو نفر قاچافچی دستگیر شد.
این مقــام انتظامی خاطر نشــان کرد :در
عملیاتــی دیگر مامــوران پلیس مبــارزه با
مــواد مخــدر داراب در بازرســی از چمدان
یک نفر مســافر که با اتوبوس از بندرعباس
بــه داراب طــی طریق میکــرد میزان یک
کیلــو و  900گــرم تریاک کشــف و وی را
دستگیر کردند.

نداشته های اقتصادی را آمارسازی و بزرگ نمایی نکنیم
نایب رئیس اتاق اصناف شــیراز گفت :مسئولین اقتصادی با واقعیت ها روبه رو
شوند و آنچه را که نداریم آمارسازی و بزرگ نمایی نکنیم...
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مدیرکل کار و رفاه اجتماعی فارس خبر داد
سپیدان رتبه سوم استان فارس در جذب تسهیالت

فارس :مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی اســتان فارس
گفت :نرخ بیکاری در ســپیدان  11.4درصد و آمار بیکاران در
این شهرستان سه هزار و  500نفر است.
به نقل از روابط عمومی اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
اســتان فارس ،ســهراب مختاری در جلسه شــورای اشتغال
شهرستان ســپیدان اظهار داشت :معضل اصلی امروز جامعه ما
بحث اشــتغال و بیکاری است که دولت تمام همو غم خود را
برای برونرفت از این معضل به کار گرفته است.
وی افزود :دولت با اســتفاده از تجارب گذشته 5 ،بسته را در
راستای ایجاد اشتغال و توانمندســازی نیروی کار ابالغ کرده
که انتظار میرود با اجرایی شــدن این طرحها و تالش مدیران
استانی و شهرستانی شاهد روند رو به رشد در ایجاد اشتغال در سطح استان باشیم.
مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی اســتان فارس با اشــاره اینکه نگاه دولت در بســتههای اشتغال
فراگیر نگاه پایین به باالســت ،گفت :در این بســتهها سعی بر این شده است که در اختیار فرمانداران در
شهرستانها سپرده شود و آنها متناسب به ظرفیتهای شهرستان عمل کنند.
مختاری مطرح کرد :ســهم شهرســتان سپیدان در بخش کشــاورزی  51.5درصد ،در بخش صنعت
 23.5درصد و خدمات  25درصد است که با توجه به ظرفیت این شهرستان میتوان حساب ویژهای روی
بخش خدمات باز کرد.
وی نرخ مشــارکت اقتصادی در ســپیدان را نسبت به گذشته قابلقبول دانســت و خاطرنشان کرد:
در ســال  91نرخ مشــارکت اقتصادی در شهرستان ســپیدان  38.7درصد که همین نرخ در سال  95به
 47.2درصد رسیده است.
این مقام مسؤول بابیان اینکه نرخ بیکاری در سپیدان  11.4درصد و آمار بیکاران در این شهرستان سه
هزار و  500نفر است ،ادامه داد :با رفع انحصار ،تولید ثروت ،سیاستگذاریهای داخلی و خارجی میتواند
در افزایش بهرهوری و تولید اشتغال مؤثر باشد.
مختاری با اشاره به معافیت کارفرما با جذب نیرو جدید از پرداختن بیمه در طرح مشوقهای بیمهای،
بیان کرد :میزان تســهیالت شهرستان ســپیدان در طرح مشــاغل خانگی  437میلیون تومان بوده که
 80درصد این مقدار پرداختشده است.
وی تصریح کرد :بر اســاس شــاخصهای بیکاران شــهرها و روستاها که توســط مرکز آمار ایران
مشخصشــده 15 ،میلیارد طرح اشــتغال فراگیر و  20میلیارد طرح اشتغال فراگیر روستایی برای سپیدان
پیشبینیشده است.

واکنش امامجمعه موقت المرد:

نقدینگی نباید از المرد خارج شود

فارس :امامجمعه موقت المرد گفت :حق نیســت نقدینگی این
شهرســتان که هزاران میلیارد است از شهرستان المرد خارج شود و
درجایی دیگر هزینه شود.
حجتاالسالم محمدامین غفاری در خطبههای دیروز نماز جمعه
شهر المرد اظهار داشت :انسان بصیر کسی است که هم عمل و هم
مفهوم عمل را بهخوبی میشناسند.
وی افزود :در اعتراضاتی که از  9تا  18دیماه ادامه داشت مردم
وارد خیابانها شدند و مطالبات خود را با نظام در میان گذاشتند اما به
این نکته مهم غافل بودند که عدهای عروسک خیمهشببازی دشمن
هستند و از این مطالبات مردم سوءاستفاده میکنند و به حاشیه میبرند.
خطیــب موقــت نمازجمعه المــرد گفت :بصیرتافزایی یعنــی اینکه باید دقت کنیم که چگونه دشــمن برای
ضربه زدن بهنظام تالش میکند و آن مســ ُوول و مدیر بصیر نیز کســی اســت که سخن دیدهبان نظام را گوش
میدهــد و تصمیمات خوب برای مردم اتخاذ میکند .غفاری ادامــه داد :رهبر معظم انقالب  3نگاه دقیق به این
حوادث اخیر داشتند و بهطور یقین تقاص از آنان گرفته میشود.
وی خاطرنشــان کرد :از شــورای تأمین و متولیان امنیت در شهرســتان المرد نیز که بهخوبی تالش و برخی
حرکات کور در این حوادث اخیر را نابود کردند تشکر میکنم.
خطیب موقت جمعه المرد با تأکید بر اینکه مســ ُووالن باید نگاه دقیق به برنامههایشــان داشته باشند تصریح
کرد :مســ ُووالن باید برای آحاد مردم از بزرگ تا کوچک تالش کنند و از مســ ُووالن نظارت بر قیمتهای بازار و
همچنین امور اشتغال میخواهم که حساسیت بیشتری در حوزه کاری خود داشته باشند.
غفاری اضافه کرد :برخی از پروژهها را میبینیم که سالیان گذشته هزینههای میلیاردی صرف آن شده اما امروز
بهواســطه یک نقشهبرداری و نگرش جدید آن هزینههای کالن که صورت گرفته شده نادیده و مسیری جدید در
نظر گرفته میشود .امامجمعه موقت المرد متذکر شد :باید جلوی اسراف گرفته شود و برای مردم تشریح شود که
چرا از روز اول آن مس ُوول و متولی دقت نکرده است و چه کسی باید پاسخگو هدر رفتن سرمایههای المرد باشد؟
باید مس ُووالن شفاف با مردم سخن بگویند تا جلوی شبهات گرفته شود.
غفاری بیان داشت :اگر نقدینگی مردم در بانکها به امانت و سپرده میشود این نقدینگی مال مردم این شهر
اســت و باید در جریان پروژهها باشــند و حق نیست نقدینگی این شهرستان که هزاران میلیارد است از شهرستان
المرد خارج شــود و درجایی دیگر هزینه شود .وی خاطرنشان کرد :باید بانکهای عامل پاسخگو باشند و از همه
میخواهم که در این زمینه مطالبه کنند زیرا یک بانک خصوصی مانند یک شرکت خصوصی است.
امامجمعه موقت المرد در ادامه ســخنان خود بابیان اینکه آب ســرمایه اصلی است ،ابراز داشت :امروز بیش از
هزار چاه وجود دارد که از مخازن زیرزمینی آن برداشــت میشــود؛ چاههای مجاز باید بر اساس مدیریت و برنامه
فعالیت کنند و چاههایی که مجاز نیســتند سریع ًا باید تعیین تکلیف شوند و از مس ُووالن میخواهم که این موضوع
مهم را پیگیری کنند .غفاری همچنین با اشــاره به حادثه ناوگان نفتی جمهوری اســامی در آبهای چنین گفت:
نزدیک به  30نفر در این حادثه جان باختند که ضایعه بزرگ برای جمهوری اسالمی ایران بود.
وی درگذشــت فرزند حجتاالسالم هاشمی شــهیدی امامجمعه المرد و فرزند  8ساله اسدا...ی فرماندار المرد
را نیز تسلیت گفت.

خطیب جمعه جهرم:

رشد اقتصادی در گرو فروش نفت نیست

فارس :امام جمعه جهرم با بیان اینکه رشد اقتصادی در گرو
فروش نفت نیست خواســتار عدم تمرکز سرمایه و اشتغالزایی
در پایتخت شد.
آیتا ...لطفا ...دژکام در خطبههای نماز جمعه دیروز شهر
جهرم خواستار توجه مدیران به فرمایشات مقام معظم رهبری
شــد و اظهار داشت :مدیران باید با الگوگیری از تواضع رهبری
سهمی در پیشبرد اهداف انقالب اسالمی ایفا کنند.
امــام جمعه جهرم با بیــان اینکه در حــوادث اخیر نیروی
انتظامی ســاحی بهدســت نگرفت ،گفت :در حــوادث اخیر
نیروهای انتظامی با مدارا با مردم برخورد کردند و دشــمنان به
دنبال پروژه خودزنی و جریانسازی بودند .وی با اشاره به سالگرد شهدای فدائیان اسالم بیان کرد :شهید
نواب صفوی و یارانش با خلوص از مرزهای کشــور دفاع کردند و به جوخه اعدام ســپرده شدند و اکنون
باید این روحیه مبارزه با استکبار در همه زنده بماند.
دژکام با اشاره به دیدار مردم قم با رهبر معظم انقالب افزود ۱۹ :دی یادآور رسوایی رژیم پهلوی بوده
و شعاردادن در حمایت از خاندان پهلوی شرمآور است.
وی با بیان اینکه ملت ایران از خاندان پهلوی متنفرند ،تأکید کرد :افتضاح رضاخان و پسرش بیش از
این است که اکنون رضا پهلوی در خارج از کشور در مسائل داخلی ایران دخالت کند.
امام جمعه جهرم با بیان اینکه  ۴۰ســال است دشمنان بر علیه انقالب حیله میکنند ،خاطرنشان کرد:
مردم ایران در هرکجا دشمنان دسیسهای علیه انقالب برنامهریزی کنند ،نشان دادهاند که پای انقالب و
حرکت دینی خودشان ایستادهاند.
وی مطالبات برخی افراد را در مســائل اقتصادی و معیشتی دانست و افزود :رهبری از مدیران و همه
مسؤوالن کشور خواسته است که دنبال این باشند که خواستههای بحق مردم را جامه عمل بپوشند.
این استاد حوزه و دانشگاه با بیان اینکه رشد اقتصادی در گرو فروش نفت نیست ،گفت :اقتصاد نفتی
ایراد دارد ،درآمدهای حاصل از آن در حساب ارزی ذخیره شده و در شهرهای کوچک صرف نمیشود.
دژکام بــا انتقاد از تمرکز اشــتغالزایی و درآمدزایی در پایتخت تصریح کــرد :دولت باید در زمینههای
اشتغال دانش بنیان ،شهرهای کوچک را مورد توجه قرار دهد.

