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عمده ترین شاخص انقالبی 
بودن در مناطق آزاد تسهیل 
و تسریع در ارائه خدمات به 

سرمایه گذاران است
بین  امور  و  روابط عمومی  مدیریت  به گزارش 
الملل سازمان منطقه آزاد انزلی، عیسی فرهادی 
با  سازمان  معاونین  شورای  جلسه  جریان  در 
لزوم  بر  بودن،  انقالبی  های  مولفه  برشمردن 
توسعه ارتباطات با کشورهای حوزه هدف این 

منطقه تصریح کرد. 
رییس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 
فراگیری  جمعی،  خرد  از  استفاده  انزلی،  آزاد 
تصمیم سازی گروهی در فرایند تصمیم گیری، 
خود شریک قلمداد کردن افراد حاضر در نتایج 
حاصل از تصمیمات، پرورش مدیران کارآمدتر 
و آگاه تر بهمراه نتایج به مراتب بهتر در مقایسه 
مهمترین  از  را  فردی  های  گیری  تصمیم  با 
ارزیابی  اداری  شورای  جلسات  دستاوردهای 
دولت  رویکرد  مهمترین  به  اشاره  با  و  کرد 
سیزدهم به عنوان انقالبی گردی و انقالبی بودن، 
اظهار داشت: مردمی بودن و در دسترس بودن 
در ارتباط با خدمات رسانی به سرمایه گذار و 
تکمیل  که  ستیزی  فساد  کنار  در  رجوع  ارباب 
فرد  هر  اولیه  مولفه  دو  است  سالم  مدیر  کننده 

انقالبی است.

فرهادی با بیان اینکه یکی از مهمترین منشأهای 
فساد، انباشته شدن امور است، سرعت بخشیدن 
در عین لحاظ کردن قانون و مقررات را یکی از 
سازوکار جلوگیری از ایجاد فساد ارزیابی نمود 
امور مدیریتی و خدمات  و گفت: کارآمدی در 
انقالبی  های  شاخص  مهمترین  از  یکی  رسانی 
این  کننده  تکمیل  و  شود  می  محسوب  بودن 
و  امور  در  دینی  شعائر  به  عمل  و  حفظ  مهم، 

فرایندهای کاری است.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی عمده ترین و 
اصلی ترین شاخص انقالبی بودن در مناطق آزاد 
خدمات  امور  به  بخشیدن  سرعت  و  تسهیل  را 
اقتصادی  فعالین  و  گذاران  سرمایه  به  رسانی 
روان  ما  اصلی  مأموریت  افزود:  و  کرد  اعالم 
خدمات  و  اداری  روندهای  در  تسریع  سازی، 
طرح  از  برداری  بهره  و  اجرا  منظور  به  رسانی 
است،  گذاران  سرمایه  گذاری،  سرمایه  های 
چراکه با به جریان افتادن سرمایه، به هدف رونق 
و  اشتغال  ایجاد  طریق  از  کار  و  کسب  فضای 
اصلی  رویکرد  که  و صادرات  تولید  به  رسیدن 

منطقه آزاد می باشد، نائل می شویم.
فوری  و  اصلی  اولویت  اینکه  به  اشاره  با  وی 
منطقه آزاد انزلی، تکمیل و بهره برداری از پروژه 
های عمرانی نیمه تمام برجای مانده از گذشته 
است، تعریف طرح های زیرساختی جدید برای 
مهمترین  را  خود  متبوع  منطقه  در   ۱۴۰۲ سال 
برنامه های کاری حوزه معاونت فنی و عمرانی 

این سازمان بیان کرد.
فرهادی با بیان اینکه منطقه آزاد انزلی در محل 
ورود  دروازه  و  المللی  بین  کریدورهای  تالقی 
اوراسیا  کشورهای  و  خزر  دریای  بازارهای  به 
و  مراودات  افزایش  لزوم  بر  محسوب می شود 
ارتباطات با کشورهای این دو حوزه تأکید کرد.

کانون های ریزگرد البرز 
طی ۳ سال گذشته 
۶ برابر شده است!

مدیرکل حفاظت محیط زیست البرز گفت: تا سال 
۹۸ کمتر از شش هزار هکتار کانون ریزگرد در 
استان البرز فعال بود اما در حال حاضر کانون های 
فعال ریزگرد البرز به ۳۵ هزار هکتار رسیده است.
برنامه ریزی  شورای  جلسه  در  درگی  مجید   
با  آبان   ۲۸ شنبه  روز  که  البرز  استان  توسعه  و 
در  کشور  نقشه برداری  سازمان  رئیس  حضور 
تأثیر  در خصوص  برگزار شد،  البرز  استانداری 
پدیده ریزگرد بر استان البرز، گفت: حدود ۱۳۰ 
البرز،  استان های  بین  بیابانی  هزار هکتار عرصه 
در  آن  از  نیمی  و  شده  واقع  مرکزی  و  قزوین 
محدوده تاالب صالحیه است که این محدوده به 

صورت بالقوه کانون اصلی ریزگرد است.
درگی افزود: تا سال ۱۳۹۸ کمتر از از شش هزار 
البرز وجود  استان  هکتار کانون فعال ریزگرد در 
داشت اما متأسفانه با توجه به اینکه حق آبه تاالب 
صالحیه به خصوص از طرف استان قزوین تأمین 
نشده است؛ کانون های ریزگرد فعال استان به ۳۵ 
هزار هکتار رسیده و این میزان رو به افزایش است.
از  بیش  چرای  نشدن  کنترل  از  انتقاد  با  وی 
رفتن  بین  از  و  محدوده  این  در  شتر   ۱۵۰۰
پوشش گیاهی خاطرنشان کرد: در این وضعیت 
مکاتبات  و  تشکیل  تاالب صالحیه  احیای  ستاد 
نزدیک  آینده  در  تا  گرفته  صورت  هم  خوبی 
موضوع صالحیه در دستور کار ستاد ملی احیای 

تاالب های کشور قرار گیرد.
و  البرز  ریزگردهای  کرد:  اعالم  پایان  در  درگی 
است  ملی  مساله  یک  صالحیه  تاالب  موضوع 
چون ریزگردهای آن ظرف چند ساعت می تواند 
تهران را به تعطیلی بکشاند و تعطیلی تهران هم 

به نوعی تعطیلی نیمی از کشور است.

استان بوشهر به عنوان قطب تولید گوجه فرنگی به 
ویژه گوجه فرنگی خارج از فصل کشور محسوب 
تولید  از  مانع  سرما  که  روزهایی  در  و  می شود 
گوجه فرنگی در دیگر نقاط کشور می شود، استان 

بوشهر انبوهی از این محصول را تولید می کند.
ساالنه بیش از ۶۰۰ هزار تن گوجه فرنگی خارج 
بخشی  که  می شود  تولید  استان  این  در  فصل  از 
از این محصول در داخل استان مصرف می شود، 
ارسال  کشور  نقاط  دیگر  نیاز  تأمین  برای  بخش 
می شود و بخشی از این محصول نیز به خارج از 

کشور صادر می شود.
مهم  بسیار  مزیت  یک  محصول  این  صادرات 
برای گوجه کاران محسوب می شود و بسیاری از 
وارد  صادراتی  مزیت های  به  توجه  با  کشاورزان 

عرصه کاشت گوجه فرنگی می شوند.
هزینه های  چشمگیر  افزایش  وجود  با  کشاورزان 
تولید از جمله تأمین بذر، نشا، کود، سم، آبیاری، 
نیروی انسانی و… همه توان و سرمایه خود را در 
این مسیر به کار می گیرند تا بتوانند درآمدی کسب 
کنند ولی برخی قوانین و مصوبات باعث تغییر در 

معادالت می شود.
باعث  گوجه فرنگی  برای  صادرات  تعرفه  تعیین 
شده تا بازار فروش محصول دچار کسادی شده و 
در این شرایط بسیاری از کشاورزان با مشکالتی 

برای فروش تولیدات خود روبرو باشند.
با  در گفت وگو  بوشهر  استان  کشاورزان  از  یکی 
خبرنگار مهر اظهار داشت: عدم توجه مسئوالن به 
مشکالت کشاورزان می تواند باعث ضرر و زیان 
شدید کشاورزان شود و انتظار می رود حمایت ها 

به صورت ویژه ای در دستور کار قرار گیرد.
تعرفه سنگینی برای صادرات این محصول تعیین 
شده و تجار تمایلی برای صادرات این محصول 
هم  بر  باعث  موضوع  همین  و  ندارند  پرهزینه 

که  حیدری  می شوداحمد  بازار  تعادل  خوردن 
سال ها است در عرصه تولید گوجه فرنگی مغول 
به فعالیت است با ابراز نگرانی از وضعیت بازار 
تعیین  کرد:  بیان  برداشت  فصل  در  گوجه فرنگی 
افت  باعث  گوجه فرنگی  صادرات  برای  تعرفه 

شدید قیمت شده است.
تعرفه  یک  دولت  که  وقتی  کرد:  تصریح  وی 
سنگین را برای صادرات این محصول تعیین کرده 
محصول  این  برای صادرات  تمایلی  تجار  است، 
پرهزینه نخواهند داشت و همین موضوع باعث بر 

هم خوردن تعادل بازار می شود.
این کشاورز خواستار ورود دولت به ویژه وزارت 
ادامه داد:  این موضوع شد و  به  جهاد کشاورزی 
از  حمایت  عرصه  وارد  امروز  همین  باید  دولت 
کشاورز شود و ضمن جدیت در خرید تضمینی 

این محصول، نرخ خرید تضمینی را باال ببرد.
به  نیز  بوشهر  استان  کشاورزان  از  دیگر  یکی 
دقیقی  برنامه ریزی  متأسفانه  گفت:  مهر  خبرنگار 
و  است  نشده  بازار  به  گوجه فرنگی  ورود  برای 
انتظار می رود مدیریت بهتری در زمان عرضه این 

محصول در بازار را شاهد باشیم.
تضمینی گوجه فرنگی  بنافی خواستار خرید  مراد 
که  صورتی  در  داد:  ادامه  و  شد  دولت  توسط 
گیرد،  قرار  دولت  کار  دستور  در  تضمینی  خرید 
کشاورزان می توانند هزینه های خود را تأمین کنند.
وی اضافه کرد: اگر مسئوالن حمایت کافی را از 
نصیب  هنگفتی  ضرر  باشند،  نداشته  کشاورزان 
آنها می شود و در سال های بعد هم قادر به تولید 

نخواهند بود.
رئیس مجمع نمایندگان استان بوشهر در گفت وگو 
از  بوشهر  استان  داشت:  اظهار  مهر  خبرنگار  با 
نقاط  قطب های تولید گوجه فرنگی است که در 
مختلف استان کشاورزان مشغول فعالیت در این 

عرصه هستند.
مستمر  پیگیری  به  اشاره  با  کرمی  غالمحسین 
بوشهر  استان  کاران  گوجه  مشکالت  رفع  جهت 
اظهار داشت: طی تماس تلفنی امروز با وزیر جهاد 
راهکار  ارائه  در  سریع  اقدام  خواستار  کشاورزی 
فرنگی  گوجه  محصول  فروش  مشکل  رفع  و 

کشاورزان استان بوشهر شدیم.
این  رفع  برای  کشاورزی  جهاد  وزیر  افزود:  وی 
مشکل با هماهنگی صورت گرفته روز شنبه رئیس 
سازمان تعاونی روستایی کشور را به استان اعزام 
تا تصمیمات الزم و سریع به صورت میدانی در 
استان  در  ایشان  مشکل  رفع  تا  و  انجام  منطقه 

مستقر خواهند بود. 
شورای  مجلس  در  تنگستان  و  دشتی  نماینده 
اسالمی گفت: طبق تصمیمات اتخاذ شده با وزیر 
از  کشاورزان  محصول  خرید  کشاورزی  جهاد 
طرف سازمان تعاون روستایی می بایست در خود 

مزرعه انجام شود.
نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسالمی 
داشت:  اظهار  مهر  خبرنگار  با  گفت وگو  در  نیز 
ارتباط مستمری با کشاورزان و همچنین وزیر و 
دیگر مسئوالن حوزه کشاورزی در سطح ملی و 

استانی داریم.
ابراهیم رضایی اضافه کرد: به همراه اعضای مجمع 
با وزیر جهاد کشاورزی  استان بوشهر  نمایندگان 
کشاورزان  مشکالت  و  مسائل  و  کردیم  دیدار 
و  مسائل  حل  در  تسریع  خواستار  و  مطرح  را 

مشکالت کشاورزان شدیم.
وی بیان کرد: امروز نیز مجدداً به صورت تلفنی 
و  مسائل  کشاورزی  جهاد  وزیر  نژاد  ساداتی  با 
مشکالت را مطرح کردیم و خواستار افزایش نرخ 
همچنین  و  کشاورزان  محصول  تضمینی  خرید 
افزایش نرخ خرید تضمینی گوجه فرنگی داشتیم.
نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسالمی 
پیگیری  برای  کشاورزی  وزیر  وعده  به  اشاره  با 
تولیدکننده  مستمر مسائل و مشکالت کشاورزان 
است  این  انتظار  کرد:  خاطرنشان  گوجه فرنگی 
زحمات  موضوع،  این  به  فوری  رسیدگی  با  که 

کشاورزان به هدر نرود.
وی حذف تعرفه صادرات را بسیار مهم خواند و 
بیان کرد: در روزهای برداشت گوجه فرنگی، وضع 
موجب  محصول  این  صادرات  روی  بر  تعرفه 
کاهش شدید قیمت آن شده است و اگر به همین 
روال ادامه یابد، با ورشکستگی فراگیر کشاورزان 

روبرو خواهیم بود.
از  مسئوالن  می رود  انتظار  که  حمایتی  کنار  در 
تولیدکنندگان حوزه کشاورزی داشته باشند، تعیین 
الگوی کشت که در آن نوع محصول و میزان تولید 

مشخص باشد، از ضروریات است.
خرید  کشت،  الگوی  تعیین  می رود ضمن  انتظار 
تا  شود  دنبال  جدی تر  نیز  محصوالت  قراردادی 
میزان  چه  با  را  محصولی  چه  بدانند  کشاورزان 
آنها  از  قیمتی  با چه  کنند و  تولید  باید  کیفیتی  و 

خریداری می شود.

استانها7

افت قیمت محصوالت کشاورزی در فصل برداشت
کشاورزان منتظر حمایت دولت هستند

کمبود ۴۳هزارمتری فضای کتابخانه ای در مازندران
مدیرکل کتابخانه های مازندران، با بیان اینکه طبق 
استاندارد به ازای هر ۱۰۰ نفر سه مترمربع فضای 
کتابخانه ای نیاز است، گفت: در حال حاضر فضای 
کتابخانه ای استان متناسب نیست و به فضای ۹۸ 
مترمربع  اکنون ۴۳ هزار  داریم و  نیاز  متری  هزار 

کمبود در این بخش داریم.
ولی  آرزو   ، مهر  از  نقل  به  و  امین  گزارش  به 
با  خبرنگاران  با  نشست  در  چهارشنبه  صبح  پور 
گرامیداشت هفته کتاب و کتابخوانی اظهار داشت: 
با زیربنای ۵۴  با  در استان ۱۱۹ کتابخانه عمومی 
هزار و ۷۰۸ مترمربع در استان وجود دارد و ۹۴ 
واحد کتابخانه نهادی، ۲۴ کتابخانه مشارکتی و یک 

واحد مستقل است.
وی با اشاره به کاهش و ریزش اعضای کتابخانه 
در دوران شیوع کرونا افزود: به دلیل شیوع کرونا 
حدود دو سال درب کتابخانه ها بسته بود و در این 
مدت با طرح کتابرانی، فرصت برای اعضا فراهم 

شد تا کتاب ها را در منزل دریافت کنند.
وی ادامه داد: به رغم کاهش اعضای کتابخانه ها، 
میزان امانت کتاب در استان امسال نسبت به سال های 
قبل هشت برابر بیشتر شده است و این مسئله نشان 

داد که اعضا از طرح کتابران استقبال کرده اند.
شمار  درصدی   ۹۱ رشد  به  اشاره  با  پور  ولی 
حال  در  گفت:  جاری  سال  در  جدید  عضویت 
حاضر ۶۶۰ هزار نسخه کتاب امانت داده شد که 
داشته  درصدی  هشت  رشد  قبل  سال  به  نسبت 
است و در سطح کتابخانه ها دو میلیون و ۲۲۰ هزار 
نسخه کتاب وجود دارد که افزایش پنج درصدی 

نسبت به سال قبل دارد.
یادآور  مازندران  عمومی  های  کتابخانه  مدیرکل 
شد: طی یکسال گذشته چهار کتابخانه عمومی در 
استان افتتاح کردیم و از این تعداد یک کتابخانه 
اینکه سال گذشته ۱۰  اظهار  با  است.وی  مستقل 
در  رایانه ها  روزرسانی  به  برای  تومان  میلیارد 

کتابخانه ها تخصیص داده شد، از حمایت خیران 
گفت:  و  کرد  تقدیر  ها  کتابخانه  به  کمک  برای 
بسیاری از پروژه ها با همت خیران پیش رفته است.
ولی پور گفت: در سالی که گذشت ۴۶ هزار نسخه 
خیران  توسط  تومان  میلیارد   ۱۴ ارزش  به  کتاب 
به کتابخانه هدیه شد و بیش از ۲۸۳ میلیارد ریال 
کمک های نقدی و غیرنقدی به کتابخانه ها داشته اند.
اظهار  مازندران  عمومی  های  کتابخانه  مدیرکل 
سه  نفر   ۱۰۰ هر  ازای  به  استاندارد  طبق  داشت: 
مترمربع فضای کتابخانه ای نیاز است و در حال 
نیست  متناسب  استان  ای  کتابخانه  فضای  حاضر 
و به فضای ۹۸ هزار متری نیاز داریم و اکنون ۴۳ 

هزار مترمربع کمبود در این بخش داریم.
وی افزود: طی شش سال گذشته ۱۴ کتابخانه در 
دو  کتابخانه جدید طی  دو  و  استان ساخته شد 
کتابخانه  شمار  این  و  می شود  اضافه  جدید  ماه 
فضای  به  مترمربع  هزار  شش  مجموع  در  ها 

کتابخانه ای افزودند.
ولی پور یادآور شد: قرار است کتابخانه مرکزی 
پس از ۱۱ سال تا چند ماه آینده به نهاد کتابخانه 
ها تحویل داده شود و با تکمیل آن هفت هزار و 
۶۰۰ مترمربع به فضای کتابخانه ها اضافه می شود.

اتصال ایالم به شبکه ریلی کشور 
نیازمند ۷ هزار میلیارد تومان اعتبار

ایالم  اتصال  راه و شهرسازی گفت:  معاون وزیر 
به شبکه ریلی کشور نیازمند ۷ هزار میلیارد تومان 

اعتبار است.
 خیراهلل خادمی با بیان اینکه برای اتصال ایالم به 
میلیارد تومان  از ۷ هزار  شبکه ریلی کشور بیش 
اعتبار نیاز است، افزود: برای اتصال ایالم به شبکه 
به  اباد  اسالم  آهن  راه  از  باید  کیلومتر   ۷۲ ریلی 

سمت خسروی ساخته شود تا به ایالم برسیم.
وی افزود: از این ۷۲ کیلومتر، ۳۴ کیلومتر آن در دو 
قطعه از سمت اسالم آباد به ایالم و ایالم به ابتدای 
مسیر در اسالم آباد تحویل پیمانکار شده است. ۲ 

قطعه باقی مانده آن در حال مطالعه برای تحویل 
به پیمانکار است. وی همچنین گفت: طبق برنامه 
ریزی ها در استان ایالم حدود ۱۶۰۰ مسیر جدید 

بزرگراه و ریلی باید ساخته شود.

احداث ۲ سد خاکی کهگیلویه و بویراحمد 
بعد از ۱۳ سال به ایستگاه آخر رسید

استان  در  خاکی  سد  دو  آبگیری  و  احداث 
رونق  و  توسعه  هدف  با  بویراحمد  و  کهگیلویه 
بخش کشاورزی و ایجاد اشتغال بعد از گذشت 
۱۳ سال به ایستگاه پایانی رسیده و آبگیری شدند.
 عملیات اجرایی احداث دو سد خاکی کوهبرد 
آباد  ایلی  خاکی  سد  و  کهگیلویه  شهرستان  در 
بعد  ولی  آغاز شد  بهمئی سال ۸۹  در شهرستان 
اینکه در  تا  از گذشت یک دهه به جایی نرسید 
دولت سیزدهم و با نگاه ویژه به بخش کشاورزی 
رسید.رئیس  سرانجام  به  مهم  پروژه  دو  این 
بویراحمد  و  کهگیلویه  کشاورزی  جهاد  سازمان 
از آبگیری دو سد خاکی کوهبرد و ایلی آباد خبر 
داد و گفت: احداث سد خاکی کوهبرد سال ۸۹ 
در شهرستان کهگیلویه با هدف تامین آب اراضی 
آبزیان  وپرورش  هکتار   ۳۵۰ مساحت  به  منطقه 
و  بهره بردار  خانوار   ۱۳۰ تعداد  با  وگردشگری 

ایجاد اشتغال برای ۱۷۵ نفر آغاز شد.
اراضی  اینکه  به  اشاره  با  معتمدی پور  علی  سید 
زیر پوشش پروژه در فاصله ۵ کیلومتری جنوب  
حجم  افزود:  است،  شده  واقع  دهدشت   شهر 
مخزن ۲/۵ میلیون متر مکعب، طول تاج ۳۱۷ متر 
پروژه  کل  فیزیکی  پیشرفت  متر،   ۲۱ تاج  ارتفاع 
۷۵درصد) احداث کالورت  وفراز بند ، پیش فراز 
بند وخاکبرداری، حفاری ،تزریق وجاده دسترسی 

و سرریز از جمله مشخصات فنی پروژه است.
وی خاطرنشان کرد: عملیات اجرایی انجام گرفته 
بند  بند وپیش فراز  شامل احداث کالورت، فراز 
جاده  واحداث  تزریق  حفاری،  وخاکبرداری، 
دسترسی به سد وهمچنین تکمیل بدنه سد وتاج 
و احداث سرریز، احداث ساختمان ایستگاه پمپاژ، 
خرید لوله های خط انتقال تا استخر، احداث دو 
باب استخر ذخیره آب، احداث ۳ خط انتقال آب 
به استخرهای ذخیره آب به طول ۴ کیلومتر است.
معتمدی پور اعتبار هزینه شده را ۳۹۰ میلیارد ریال 
عنوان کرد و گفت: خرید ونصب  الکتروپمپ ها، 

ایستگاه  تکمیل  و  برقی  تجهیزات  خرید ونصب 
پمپاژ ، خرید و اجرای شبکه ۳ و ۴ آبیاری تحت 

فشار از جمله عملیات باقی مانده است.
و  کهگیلویه  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس 
بویراحمد ادامه داد: اعتبار مورد نیاز برای تکمیل 
 ۵۸ حدود  دوم  فاز   ( ریال  میلیارد   ۷۹۶ پروژه 
میلیارد   ۲۱۰ فشار  تحت  وشبکه  ریال  میلیارد 

ریال( است.
معتمدی پور پیشرفت فیزیکی سد کوهبرد شامل 
بدنه سد ۱۰۰ درصد وفاز دوم ۳۰ درصد عنوان 
بارش های  در  در  پروژه  این  داد:  ادامه  و  کرد 

امسال آبگیری شده است.
پروژه  جزئیات  آخرین  تشریح  با  همچنین  وی 
احداث سد خاکی ایلی آباد بهمئی گفت: هدف 
منطقه  اراضی  آب  تامین  پروژه  این  اجرای  از  
آبزیان  پرورش  هکتار،   ۴۰۰ مساحت  به  ممبی 
ایجاد  بردار و  بهره  با ۱۴۰ خانواده  وگردشگری 

اشتغال برای ۲۰۰ نفر است.
معتمدی پور با اشاره به اینکه اراضی زیر پوشش 
پروژه در فاصله ۳۵ کیلومتری شمال شهر بهمئی  
 ۳/۲ مخزن  حجم  شد:  یادآور  است،  شده  واقع 
میلیون متر مکعب، طول تاج ۳۶۰ متر ارتفاع تاج 
۲۱ متر، پیشرفت فیزیکی کل پروژه فاز یک بدنه 
سد ۱۰۰ درصد)احداث کالورت  وفراز بند ، پیش 
فراز بند وخاکبرداری، حفاری ،تزریق بتن وجاده 

دسترسی( از جمله مشخصات فنی پروژه است.
وی عملیات اجرایی انجام گرفته را احداث کالورت 
و فراز بند، پیش فراز بند و خاکبرداری، حفاری، 
تزریق و تکمیل بدنه سد وسرریز، خرید و اجرای 
احداث  استخرها،  به  آب  انتقال  خط  سری  دو 
دو باب استخر و اجرای ساختمان ایستگاه پمپاژ 
عنوان کرد افزود: خرید و نصب الکتروپمپ ها و 
تجهیزات مکانیکی، خرید و نصب تجهیزات برقی 
و خرید و اجرای شبه ۳ و ۴ آبیاری تحت فشار از 

جمله کارهای مانده است.


