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مراسم چهلمین جشن پیروزی انقالب اسالمی در سراسر کشور برگزار شد

همصدایی برای مقابله با تحریمها

اسحاق جهانگیری :هیچ گروهی نمیتواند انقالب را بهنام خود مصادره کند
اسحاق جهانگیری ،معاون اول رئیسجمهوری در جمع راهپیمایان  ۲۲بهمن
شیراز با بیان اینکه انقالب روح مشارکت عمومی و امید و آینده است ،گفت :انقالب
اسالمی چتری بود بر سر همه و همگان خود را ذیل آن میدانند .انقالب همانند
اسالم ،امام و رهبری متعلق به همه ایرانیان است و هیچ گروه و دسته خاصی
نمیتواند آن را به نام خود مصادره کند.
معاون اول رئیسجمهوری ادامه داد :ایران در شرایط سخت جنگ تحمیلی به
دنیا یک موضع جدید نشان داد و در واقع انقالب در جنگ تجلی یافت؛ نشان
دادیم که با اتکا به مردم میتوان از همه تنگناها عبور کرد.
جهانگیری با بیان اینکه دشمن به دنبال ایجاد چنددستگی ،یأس ،ناامیدی و
بی اعتمادی بین ملت ایران است ،تاکید کرد که در شرایط فعلی بیش از هر زمان
دیگری به وحدت ،انسجام و گفتوگو نیاز داریم.
وی با اشاره به اینکه آمریکا به صراحت اعالم کرده که جنگ اقتصادی تمام عیار
علیه ایران ایجاد کردهاند ،گفت :هدف تحریمها ملت ایران هستند و آمریکاییها
دروغ میگویند که هدفشان نظام است .در کتاب هنر تحریم هم نوشتهاند که باید
نیازهای اصلی مردم ایران به آنها نرسد اما مردم ،دولت و مسئوالن ایران ایستادهاند
تا بار دیگر آمریکاییها شکست بخورند و این شدنی است .آمریکا اعالم کرد که نفت
ایران را به صفر میرسانیم و تالش کردند مانع صدور دارو به ایران شوند اما این در
حالی است که امروز  ٩٦درصد از داروی مورد نیاز کشور در داخل تولید میشود.
امیدواریم که به زودی جشن پیروزی انقالب را در فلسطین برپا کنیم
آیتالله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان با حضور در راهپیمایی  22بهمن ،با بیان
اینکه این مملکت در دنیا آبرو پیدا کرده است،گفت :مملکت ما به برکت انقالب
اسالمی عزت و قدرت در دنیا پیدا کرد و قدرت شکن شد .در حال حاضر قدرتها از
قدرت اسالم میترسند و وحشت دارند.
آیتالله جنتی همچنین خاطرنشان کرد :آمریکا از شوروی و روسیه نمیترسد
بلکه از اسالم و انقالب میترسد .ما هم به آمریکا میگوییم تو کوچکتر از این
هستی که بتوانی قدرت اسالم و مردم را بشکنی .تو خواهی رفت و ما خواهیم ماند.
شاه رفت و ما ماندیم .صدام رفت و ما ماندیم .شما هم میروید و ما میمانیم.
وی در بخش دیگری از سخنانش بیان کرد :امیدواریم که به زودی جشن پیروزی
انقالب را در فلسطین برپا کنیم .دبیر شورای نگهبان همچنین در پاسخ به سؤالی
مبنی بر اینکه اسرائیل و همدستانشان میگفتند که ملت ایران جشن  ۴۰سالگی
را نمیبینند ،تصریح کرد :بله اما خطاب به اسرائیل و همپیمانانش میگویم که این
آرزوها را به گور میبرید و کور باشید .آیتالله جنتی بر همین اساس اضافه کرد:
مردم ما ایستادهاند ،مردم همه مشکالت را تحمل میکنند ،گرسنگی و تشنگی،
مواردی از این قبیل را تحمل میکنند اما شکست انقالب و اسالم را تحمل نمیکنند.
این را امام راحل هم فرمودند.
جمهوری اسالمی امروز قدرت برتر منطقه است
آیتالله آملی الریجانی ،رئیس قوه قضاییه نیز با حضور در راهپیمایی  ۲۲بهمن
اظهار کرد :راهپیمایی شکوهمند مردم ،پیامهای مختلفی دارد و مهمترین پیام
حضور عظیم مردم به دشمنان جمهوری اسالمی خصوصا آمریکا و اذنابش است
که بدانند این مردم تسلیم ناپذیرند و با فشارها و تحریمهای ظالمانه که میخواستند

آملی الریجانی :مردم ایران تسلیم ناپذیرند

علی الریجانی :مردم دشمن را مأیوس میکنند

راهپیمایی چهلمین سال پیروزی انقالب اسالمی روز  ۲۲بهمن سال  97با حضور اقشار مختلف مردم و مسئوالن لشکری و کشوری در مسیرهای تعیین
شده از سوی ستاد دهه فجر استانها از ساعت  ۹صبح روز گذشته ،در سراسر کشور با شعار «افتخار به گذشته ،امید به آینده» برگزار شد.

در شرایط فعلی
بیش از هر
زمان دیگری به
وحدت ،انسجام
و گفتوگو نیاز
داریم
مردم را به عقب نشینی وادارند بدانند که این مردم عقب نمی نشینند و ارزشهای
انقالب و حرکت عظیمی که امام راحل شروع کردهاند را ادامه میدهند.
وی تاکید کرد :جمهوری اسالمی هر روز بالندهتر و قدرتمندتر و در منطقه
اثرگذارتر است و امروز قدرت برتر منطقه است و مقاومت در منطقه به ایران اتکا
دارد .رئیس قوه قضاییه افزود :این مردم مسیر را ادامه میدهند و به فصل الهی
قلههای پیروزی را هر روز طی خواهند کرد و دشمنان خوار خواهند شد.
حضور گسترده مردم در راهپیمایی  ۲۲بهمن دشمنان را مأیوس میکند
همچنین علی الریجانی ،رئیس مجلس شورای اسالمی در راهپیمایی  ۲۲بهمن،
با اشاره به حضور گسترده و پرشور مردم ،گفت :این راهپیمایی بسیار عظیم نشان
میدهد که هیچ چیز و هیچ اقدامی مانع حضور میلیونی مردم نمیشود ،دشمنان
باید بفهمند که ریشههای انقالب قوی است و در این مصاف ملت ایران یک صدا
هستند.
رئیس مجلس شورای اسالمی ادامه داد :تردید نکنید که حضور گسترده مردم در
راهپیمایی  ۲۲بهمن و حمایت ملت از انقالب ،دشمنان را مأیوس میکند و آنها پس
از این شکست به دنبال سناریوهای دیگر میروند.

جوانان امروز وارثان خوبی برای نسل  57هستند
حجتاالسالم علی اکبر ناطق نوری ،در حاشیه راهپیمایی یوم الله  22بهمن اظهار
کرد :رمز پیروزی انقالب فهم و درک ملت ایران بود ،همان درکی که آنها را وادار به
مبارزه و انقالب کرد و همین رمز در نسلهای جدید که چهل سال پیش نبودند و
شرایط را ندیدند ،وجود دارد.
وی افزود :آنها خوشبختانه وارثان خوبی برای نسل  57هستند پس میتوان گفت
که درک خوب و قدرت تفکیک مسائل از هم ،رمز موفقیت انقالب اسالمی است.
نسل آینده حتما از ما بهتر خواهد بود
حجت االسالم محمد محمدی گلپایگانی ،رئیس دفتر مقام معظم رهبری نیز با
حضور در راهپیمایی بیست و دوم در چهلمین سالگرد انقالب اسالمی ،اظهار کرد:
مردم ایران ایستادند ،مقاومت کردند و به ندای رهبرشان پاسخ مثبت دادند .امروز
واقعا تمام کفر در مقابل تمام اسالم ایستاده است و انشاءلله ما پیروز هستیم و
آنها مضمحل میشوند و به طور یقین پیروزی با ماست.
وی درباره حضور دهه هشتادیها در راهپیمایی و اینکه مشکالت اقتصادی خللی
در حضور مردم در راهپیمایی ایجاد نکرده ،تاکید کرد :حتما همینطور است ،چون

این نظام به ما همه چیز داده است .امام (ره) حق حریت بر گردن ما دارد و ما را از
آن استعمار سیاه نجات داد ،نسل آینده حتما از ما بهتر خواهد بود.
حماسه حضور مردم بزرگترین پشتوانه اقتدار ایران اسالمی است
سرلشکر سید یحیی صفوی در جمع راهپیمایان  ۲۲بهمن در زاهدان اظهار
کرد :ملت ایران امروز بار دیگر عظمت انقالب ،اسالم و قرآن را به کسانی که
نمیدانند این ملت چگونه طی این سالها با تمسک به قرآن و رسول اکرم (ص) راه
پیشرفت ،ایستادگی و وحدت را طی کردهاند ،نشان داد .این ملت بزرگ امروز نیز
همچون  ۴دهه گذشته با تمسک به والیت فقیه راه نورانی امام خمینی(ره) را ادامه
میدهد و با وجود تمامی مشکالت ،ملت ایران با حضور آگاهانه و هوشمندانه خود
پاسختحریمهای ظالمانه آمریکاییها را بار دیگر داد.
حضور مردم باعث ناامیدی ترامپ ،پمپئو و بولتن شد
علی مطهری نایب رئیس مجلس در حاشیه راهپیمایی  ۲۲بهمن اظهار کرد:
حضور مردم در صحنه باعث ناامیدی ترامپ ،پمپئو و بولتن خواهد شد چرا که
آنان میخواستند به مردم فشار آورند تا آنان علیه حکومت شورش کنند اما اتفاق
برعکس و برخالف میل آنان رخ داد و مردم ما علیه دشمنان انقالب تظاهرات
کردند .وی ادامه داد :این حضور پرشکوه مردم در راهپیمایی  ۲۲بهمن نشان
میدهد که آنان راه خودشان را به خوبی میشناسند و به آن ایمان راسخ دارند.
نایب رئیس مجلس تصریح کرد :مسئوالن تالشهای خود را انجام می دهند اما
باید تالش خود را بیشتر کنند و البته مردم هم به فشارهای خارجی توجه کنند که
آنان مشکالت مالی و بانکی را برای ما ایجاد کردهاند.
اختالفهای داخلی ،بزرگترین چالش انقالب است
همچنین علی جنتی در حاشیه این مراسم درباره مهمترین چالشهای پیش
روی انقالب اظهار کرد :اختالفات داخلی ،مناقشات سیاسی و منازعاتی که
جبههبندیهای داخلی زمینهساز آن است ،بزرگترین چالش است که داریم و اگر
بتوانیم انسجام داخلی و وحدت و همبستگی خود را حفظ کنیم ،هیچ خطری ما را
تهدید نمیکند.وی تاکید کرد :عمده مشکالت ما ناشی از همین اختالفات است.
بزرگترین دستاورد انقالب اسالمی هویت بخشی به ملت است
حجت االسالم منتظری ،دادستان کل کشور در مراسم راهپیمایی  ۲۲بهمن در
جزیره کیش اظهار کرد :مردم بزرگوار توانستند چهل سال تمام در برابر توطئههای
گوناگون استکبار از درگیریها و جنگهای داخلی تا کودتای نظامی ،حمله و
جنگ همه جانبه هشت ساله و همه توطئههایی که دشمنان علیه ملت و انقالب
برنامهریزی کرده بود مقاومت کنند و عامل اصلی و اساسیترین مؤلفههای مؤثر
در پیشرفت انقالب و رشد و تکامل ،همین مقاومت است.
وی با بیان اینکه انقالب اسالمی آمد تا موانع پیشرفت و ترقی و تکامل ملت را
از سر راه بردارد و به ملت هویت بخشد ،بزرگترین دستاورد انقالب اسالمی را
هویتبخشی به ملت عنوان کرد.
دادستان کل کشور تاکید کرد :فضای مجازی که در اختیار مردم است الزم است
مدیریت شود ،کسی قائل به بستن فضای مجازی نیست بعضی از حرفهای
غلطانداز را نپذیریم بلکه تاکید ما این است که فضای مجازی باید مدیریت شود
و هر کشوری بر اساس سیاستهای خودش فضای مجازی را مدیریت میکند.

کبنا از ششمین روز دهه فجر در بویراحمد گزارش میدهد

افتتاح و کلنگزنی  82پروژه عمرانی و اقتصادی بویراحمد

کلنگزنی و افتتاح  82پروژه عمرانی و اقتصادی شهرستان
بویراحمد با حضور علی محمد احمدی استاندار کهگیلویه
و بویراحمد ،نورال هزاده مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید
کشور ،غالم محمد زارعی نماینده شهرستان های بویراحمد
و دنا ،عزیز فیلی معاون عمرانی و جعفر گوهرگانی معاون
امور اقتصادی ،شاهرخ کناری فرماندار بویراحمد و جمعی از
مسووالن استانی و شهرستانی انجام گرفت.
به گزارش کبنا ،ششمین روز از دهه فجر در استان
کهگیلویه و بویراحمد به افتتاح و کلنگزنی پروژههای عمرانی
شهرستان بویراحمد اختصاص داشت و استاندار کهگیلویه
و بویراحمد و نورال هزاده مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید
کشور به همراه نماینده مردم بویراحمد و دنا در مجلس،
معاونین استانداری و فرماندار بویراحمد پس از حضور در
گلزار شهدای روستای سرآبتاوه و ادای احترام به مقام شامخ
شهیدان افتتاح و کلنگزنی پروژههای عمرانی و اقتصادی این
شهرستان را انجام دادند.
شاهرخ کناری فرماندار شهرستان بویراحمد در این باره به
خبرنگاران گفت ۸۲ :پروژه عمرانی و اقتصادی در دهه فجر
 ۹۷در شهرستان بویراحمد امروز به بهره برداری رسید.
کناری  ۴۳پروژه عمرانی و  ۲۰پروژه اقتصادی را افتتاحی و
 ۱۹پروژه را کلنگزنی عنوان کرد و گفت :به مناسبت دهه
فجر  ۱۲پروژه اقتصادی و  ۷پروژه عمرانی کلنگ زنی شد.
وی از اشتغال دوهزارو  ۵۳۷نفر در این پروژهها خبر داد و
گفت :کل اعتبار  ۸۲پروژه عمرانی و اقتصادی بویراحمد بالغ
بر  ۲۱۳میلیارد تومان برآورد شده است.
فرماندار بویراحمد گفت :معادل  ۹۳میلیارد تومان
تسهیالت بانکی به این پروژهها تزریق شده است.
کناری تاکید کرد :تعداد  ۷پروژه به نمایندگی از  ۸۲پروژه
بویراحمد امروز (چهارشنبه  ۱۷بهمن ماه) با حضور استاندار و
مسئوالن افتتاح و کلنگ زنی شد.
اولین پروژهای که مسؤوالن کشوری ،استانی و شهرستانی
به آن پرداختند کلنگزنی پروژه بهسازی و ایمنسازی ورودی
شهر یاسوج به طول  7کیلومتر بود ،کارفرمای این طرح اداره

کل راهداری و حمل و نقل جادهای است،مدت اجرای طرح
 12ماه و محل تامین اعتبار این پروژه از اعتبارات ملی و استانی
است.
غالممحمد زارعی نماینده مردم بویراحمد و دنا در مجلس
شورای اسالمی در خصوص پروژه ورودی شهر یاسوج گفت:
یکی از خواستههای قلبی من و احمدی استاندار ،ایجاد
ورودی مناسب در حد و اندازه شهر یاسوج بوده که امروز
به برکت دهه فجر و جشن چهل سالگی انقالب این مهم
عملیاتی شده است.
وی ورودی یاسوج را با توجه به حجم گردشگر زیبنده استان
ندانست و عنوان کرد :این پروژه با اعتبار  70میلیارد ریال
در شان شهر یاسوج ساخته میشود و با آغاز این پروژه،
پروژه یاسوج-بابامیدان از سمت دشتروم و تنگاری که مکان
پرخطری است دیده میشود.
نماینده مردم در مجلس با بیان اینکه اعتبار پروژههایی که
اشاره شد بیش از  20میلیارد تومان است که این یک چهارم
مبالغ اختصاص یافته در سال  90است ،گفت :سرآبتاوه با 13
هزار نفر جمعیت بزرگترین روستای کشور است ،جمعیت
تلخسرو  7هزار نفر و شهرک والیت از جمعیت باالیی برخودار
هستند لذا جاده ورودی یاسوج از سمت شیراز در خورشان
نبود و امیدواریم با همکاری همه دستگاهها و اطالعرسانی
خدمات توسط رسانهها ورودی یاسوج در خورشان باشد.
در ادامه علیمحمد احمدی استاندار کهگیلویه و بویراحمد
بیان کرد :بهسازی و ایمنسازی ورودی شهر یاسوج نقش
بسزایی در روانسازی ترافیک و زیباسازی منظر شهری دارد
که امیدواریم در بازده  12ماهه تعریف شده به بهرهبرداری
برسد.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد :یاسوج شهر
گردشگرپذیری است و باید ترافیک روانی داشته باشد،
ضمن اینکه فضای عمومی نمود فرهنگ مردم است.از همه
دستگاههای انتظار میرود برای به نتیجه رسیدن این پروژه
مهم عمرانی همکاری کنند.
بعد از کلنگزنی این برنامه مسؤوالن استان به سمت

روستای تنگسرخ که در چند کیلومتری شهر یاسوج قرار
داشت حرکت کردند تا در چهلمین بهار انقالب کلنگ
گازرسانی به تنگ سرخ را به زمین زدند.
در روستای تنگ سرخ مردم در مسجد این روستا چشم
انتظار حضور مسؤوالن بودند،شاهرخ کناری فرماندار
بویراحمد در آئین کلنگزنی گازرسانی به تنگ سرخ گفت:
امروز  83پروژه با اعتبار  252میلیارد تومانی در بویراحمد به
بهرهبرداری میرسد که به نمایندگی از این طرحها  5طرح
اقتصادی و عمرانی افتتاح و کلنگزنی میشوند.
شاهرخ کناری فرماندار بویراحمد در این آئین به تسهیالت
اشتغال روستایی هم اشاره کرد و گفت :تاکنون  60میلیارد
تومان تسهیالت کمبهره اشتغال روستایی پرداخت شده که
 50درصد این مبلغ به متقاضیان شهرستان بویراحمد داده
شده ،همچنین دستگاههای حمایتی مانند کمیته امداد و
لزائی ایجاد کردند که اگر
بهزیستی طرحهای خوب اشتغا 
طرحهای مشاغل روستایی و نهادهای حمایتی را به طرحهای
دهه فجر اضافه میکردیم بیش از  500طرح در استان
کلنگزنی و افتتاح میشد.
این مسؤول بیان کرد :در ماه گذشته بود که بیمارستان
بزرگ شهر یاسوج افتتاح شد که این پروژه نیز بالغ بر 200
میلیارد تومان اعتبار هزینه کرد که سر جمع در سال  ،97رقم
 600میلیارد تومان در بویراحمد هزینه شد که در تاریخ استان
بیسابقه است.
وی عنوان کرد :در حوزه گازرسانی 17 ،روستای بخش
دلیخمسیر کبگیان  9روستای تنگ سرخ تا دهه فجر سال
آبنده از نعمت گاز برخودار میشوند که در این حوزه نیز
شاهد تغییر و تحول در خدمترسانی خواهیم بود.
فرماندار بویراحمد به دیگر پروژههای افتتاحی اشاره کرد و
گفت 750 :واحد مسکن مهر با اعتبار  36میلیارد تومان در
شهرستان بویراحمد احداث و به متقاضیان واگذار شد که با
واگذاری این واحدها پرونده مسکن مهر در شهر یاسوج و
شهرستان بویراحمد بسته شد.
وی خاطرنشان کرد :بهرهبرداری از  10سالن ورزشی ،افتتاح

دو مدرسه  9و  6کالسه سپیدار و سروک ،افتتاح مرکز جامع
سالمت مارگن و یاسوج ،ساماندهی گلزار شهدا و بهرهبرداری
از طرحهای اقتصادی با اعتبار بیش از  8میلیارد تومان از
جمله پروژههای افتتاحی و کلنگزنی در این شهرستان است.
پروژه گازرسانی به  9روستای تنگ سرخ شامل اسالمآباد،
الهآباد ،پاسگاه ژاندارمری تنگ سرخ ،تنگ خشک ،تنگ
مشکان ،چشمه پهن ،گنجگان سفلی و گنجگان علیا با یکهزار
و  76خانوار و پوشش جمعیتی بالغ بر  4هزار و 304نفر و
اعتبار  80میلیارد ریالی امروز کلنگزنی شد و قرار است تا
دهه فجر سال آینده مشعلهای گاز در این روستای منطقه
بویراحمد روشن شود.
در ششمین روز از دهه فجر شهرستان بویراحمد نه تنها
کلنگزنی و افتتاح پروژهها در بخش عمرانی بود بلکه افتتاح
و کلنگزنی پروژههای اقتصادی روزهای چهلمین سالگرد
پیروزی انقالب را در گام مردم و مسؤوالن شیرین کرد.
با حضور مشاور وزیر صنعت ،رئیس صندوق کارآفرینی
کشور ،استاندار ،نماینده مردم بویراحمد و دنا در مجلس
شورای اسالمی ،فرماندار و دیگر مسؤوالن استانی و
شهرستانی  7پروژه اقتصادی به بهرهبرداری رسید.
نخستین پروژه مورد بهرهبرداری قرار گرفته که در شهرک
صنعتی یاسوج سه قرار داشت طرح آریاشیمی نوتاش با
ظرفیت تولید  40تن متیل استات خام و غلیظ ،اتیل استات،
بوتیل استات ،ایزوبوتیل استات و میتالل است که با حجم
سرمایهگذاری  60میلیارد ریال و ایجاد اشتغال  20نفری برای
اولین بار در کشور در شهر یاسوج راهاندازی شد.
علیمحمد احمدی استاندار کهگیلویه و بویراحمد در
خصوص افتتاح این پروژه گفت :همیشه نگرانی من این
بوده که مواد پتروشیمی به شکل اولیه و خام صادر شود که
بهرهبرداری از این واحد صنعتی نگرانی ما را از بین برد.
وی با اشاره به ظرفیتهای استان کهگیلویه و بویراحمد
گفت :مردم استان کهگیلویه و بویراحمد از دیرباز فعالیت
دامداری داشتند اما طی سالهای اخیر شاهد گرایش آنها به
سمت ایجاد واحدهای صنعتی و پتروشیمی هستیم.

دومین طرح شرکت تعاونی شیرین یاقوت بلورین بود که
این واحد در زمینه تولید محصوالت مانند انواع آبنبات،
نبات ،شکالت پولکی،گز ،مسقطی ،شکر ،مربا ،شربت و
تمامی محصوالت وابسته به شکر فعالیت میکند.
حجم سرمایهگذاری این طرح  20میلیارد ریال ،تسهیالت
 8میلیارد ریال با مشارکت بانک سپه است ،این طرح زمینه
اشتغال  20نفر را که اغلب بانوان هستند را فراهم میکند.
اما یکی دیگر از طرحهای افتتاحی عصر امروز شهرستان
بویراحمد شرکت بازرگانی جیالنآزما تولید کننده انواع
شوریجات ،ترشیجات ،مرباجات ،بسته بندی عسل و سایر
محصوالت است که با حجم سرمایهگذاری  79میلیارد ریال
و سطح اشتغالزایی مستقیم  40نفر و غیر مستقیم  327نفر
توسط مسؤوالن استان به بهرهبرداری رسید و میزان مواد خام
کشاورزی در سال  15هزار تن است.
بستهبندی آب آشامیدنی و بطری  PETدیگر طرح افتتاحی
در شهرکهای صنعتی یاسوج بود ظرفیت تولید این واحد
صنعتی  6هزار تن ومیزان سرمایهگذاری  27میلیارد ریال
است ،با افتتاح این واحد صنعتی  7نفر مشغول به کار
شدند.
همچنین در پروژههای افتتاحی شهرکهای صنعتی یاسوج
پروژه روشنایی فاز توسعه شهرک صنعتی شماره  3یاسوج
با اعتبار  15میلیون ریال به بهرهبرداری رسید ،آتشنشان
مستقر در شهرک فرودگاه یاسوج نیز فعالیت خود را آغاز
کرد.
بعد از افتتاح این پروژهها ،مسووالن جشنواره دستاوردهای
صندوق کارآفرینی امید در حوزه صنایع دستی را در دانشگاه
یاسوج با حضور نورال هزاده مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید
افتتاح کردند.
به گفته ارسالن حسنپور رئیس صندوق کارآفرینی امید
استان ،کهگیلویه و بویراحمد رتبه اول را در پرداخت تسهیالت
اشتغالزایی دارد .موضوعی که احمدی استاندار کهگیلویه و
بویراحمد به آن اشاره و از حسنپور رئیس صندوق کارآفرینی
امید تشکر کرد.

