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بوشهر
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آبفای بوشهر مطرح کرد؛ مدیرعامل شرکت  مدیر کل فنی و حرفه ای استان:
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نقش پررنگ کاالی ایرانی در تعمیرات 
پاالیشگاهی

 احداث تصفیه خانه 
فاضالب پتروشیمی 
مروارید در عسلویه

پایان تعمیرات دوره ای 
 تاسیسات تقویت
 فشار گاز خیرگو

عملیات تعمیرات اساســی تاسیســات تقویت 
فشار گاز خیرگو با تالش کارکنان منطقه 10 
عملیات انتقــال گاز در کوتاه ترین مدت انجام شــد و به 

شبکه انتقال گاز کشور بازگشت.

۹۰۰ میلیارد ریال پروژه در بوشهر افتتاح می شود؛  

به کارگیری 6700 کاالی داخلی در تعمیرات پاالیشگاه هشتم مجتمع 
گاز پارس جنوبی

با هدف جلوگیری از آلودگی 
منابع آبی؛

با تالش کارکنان منطقه 10 
عملیات انتقال گاز؛

بهره برداری و کلنگ زنی 
 15 پـروژه در هفته 

جهاد کشاورزی

ر  
شه

بو
ی 

نگ
ره

ث ف
یرا

 م
کل

ره 
دا

ی ا
وم

عم
ط 

واب
 ر

س:
عک

   

پرداخت عوارض 
خودرو در دفاتر 
پیشخوان بوشهر

با هماهنگی فاوا ی شهرداری و 
دفاتر پیشخوان صورت می گیرد؛

حافظان دروازه فوتبال 
معدنی در  بـوشـهر

خاطره بازی در مستطیل سبز؛

ضرورت مرمت مسیر 
باغ تاج 

رئیس راهداری دشتستان تاکید 
کرد؛
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طی هماهنگی های به عمل آمده بین سازمان 
فناوری اطالعات و ارتباطات شــهرداری بندر 
بوشهر با دفاتر پیشــخوان، تمام شــهروندان می توانند 

عوارض خودرو را  از طریق این دفاتر پرداخت نمایند.

17 رشته صنایع دستی بوشهر نشان ملی مرغوبیت گرفتند

چشم صنایع دستی بوشهر به دنبال بازار جهانی  

ویژه ها

3

قطب کشاورزي 
دشتستان؛ نیازمند توجه 
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طی هماهنگی های به عمل آمده بین سازمان فناوری اطالعات و 
 ارتباطات شهرداری بندر بوشهر با دفاتر پیشخوان، تمام شهروندان

 می توانند عوارض خودرو را  از طریق این دفاتر پرداخت نمایند.
به گزارش جام جم به نقل از روابط عمومی سازمان فاوا شهرداری 

بندر بوشهر پرداخت الکترونیک عوارض خودرو از آن مواردی است که 
با ترویج فرهنگ پرداخت الکترونیک در کشور بیشتر مورد توجه قرار 
گرفته است. عوارض و مالیات های شهری در زمره مبالغی است که 
مدیریت شهری با اتکا به آن، امور شهر را مدیریت می کند و هرگونه 

خللی در این زمینه باعث نارسایی در ارائه خدمات شهری می شود.
 به استناد تبصره ۶ ماده ۴۲ از فصل نهم قانون مالیات بر ارزش افزوده، 
مالکین خودروها موظف به پرداخت ساالنه عوارض خودرو هستند که 
بر اساس آخرین  مدل خودرو، برای خودروهای تولید داخل »قیمت 

فروش کارخانه« و برای خودروهای وارداتی »مجموع ارزش گمرکی 
و حقوق ورودی« است که در صورت عدم پرداخت عوارض ساالنه در 
موعد مقرر، با استناد به ماده ۴۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده، به ازای 

هر ماه تأخیر مشمول جریمه ای معادل ۲ درصد خواهند شد.

 دوشنبه  26 خرداد  1399   شماره 5682
با هماهنگی فاوای شهرداری و دفاتر پیشخوان صورت می گیرد؛

پرداخت عوارض خودرو در دفاتر پیشخوان بوشهر

خبرخبر
مدیر کل فنی و حرفه ای  استان؛

ــدی مهارت  ــتغال ۶۰ درص اش
ــی و حرفه ای  ــوزان فن آم

آموزش  مدیرکل  دراهکی،  عبـدالمجید 
فنی وحرفه ای بوشهر گفت: از بین کسانی که 
برای آموزش به مراکز فنی حرفه ای  بوشهر 
مراجعه می کنند، بیش از ۶0 درصد به اشتغال 

می رسند.
عمومي  روابط  از  نقل  به  جام جم  گزارش  به 
استان  اي  حرفه  و  فني  آموزش  کل  اداره 
آموزش  مرکز  از  بازدید  در  دراهکي  بوشهر، 
تصریح  کنگان،  شهرستان  حرفه ای  و  فنی 
کرد: مراکز آموزش فنی و حرفه ای به عنوان 
بهترین مکان برای افزایش مهارت نوجوانان 
و جوانان محسوب شده و باید از چنین بستری 

به بهترین شکل ممکن سود جست.
التحصیالنی  فارغ  افزایشی  روند  افزود:  وی 
اما  نظر شده  مورد  مدارک  اخذ  به  موفق  که 
کار  بازار  به  ورود  برای  الزم  مهارت های  از 
باید  و  بوده  کننده  نگران  نیستند  برخوردار 
راهکار  آنان  شغلی  مهارت های  افزایش  با 
اتخاذ  گروه هایی  چنین  قبال  در  را  مناسبی 
کرد. مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای بوشهر 
مراکز  ساختن  استاندارد  و  تجهیز  اهمیت  بر 
تمامی شهرهای  در  حرفه ای  و  فنی  آموزش 
برگزاری  شد:  یادآور  و  کرد  تاکید  استان 
و  کیفی  صورت  به  آموزشی  کارگاه های 
مختلف  ابعاد  در  تا  بوده  انتظار  مورد  مناسب 
روانه  کاربلدی  و  حرفه ای  کارآموزان  شغلی 
در  اعالم  این که  با  دراهکي  شوند.  بازار 
نسبت  حرفه ای  و  فنی  آزاد  آموزشگاه های 
است،   ۵۲ به   ۴۸ مردان  و  بانوان  درصدی 
کسانی  درصد   ۹0 از  بیش  کرد:  تصریح 
از  دارند  حضور  مهارت آموزی  مرکز  در  که 
 10 و  هستند  دانشگاهی  التحصیالن  فارغ 
آموزش  می گیریم.مدیرکل  کارورز  درصد 
مهارت  داشت:  اظهار  بوشهر  فنی وحرفه ای 
بدل  جامعه  در  گفتمان  یک  به  باید  آموزی 
در  ما  اولویت  نخستین  کار،  مهارت  شود؛ 

آموزش فنی وحرفه ای است.

بـا هـدف جلوگیـری از آلودگـی 
منابـع آبـی؛

 احـداث تصفیه خانـه فاضالب 
پتروشـیمی مروارید در عسلویه

محیط  حفاظت  کل  مدیر  نژاد،  قلی  فرهاد 
جم  جام  با  گفتگو  در  بوشهر  استان  زیست 
احداث  پروژه  آغاز  و  زنی  کلنگ  آیین  در  و 
سیستم تصفیه خانه فاضالب صنعتی شرکت 
احداث  گفت:  عسلویه  در  مروارید  پتروشیمی 
سیستم تصفیه خانه شرکت پتروشیمی مروارید 
هدایت  فاضالب  حجم  کاهش  راستای  در 
خانه های و تصفیه  مبین  پتروشیمی  به   شده 

وفق  پساب  مجدد  استفاه  و  مرکزی 
از  پیشگیری  در  مشخص  استانداردهای 

آلودگی های محیط زیست بسیار موثر است. 
 مدیر کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر 
یکی  فاضالب  خانه های  تصفیه  احداث  افزود: 
الزامات ضروری صنایع در جهت جلوگیری  از 
از آلودگی های  محیط بویژه آلودگی منابع آبی 

است.
جوکار، مدیرعامل شرکت پتروشیمی مروارید نیز، 
رفع  آلودگی های  را  پروژه  این  اجرای  از  هدف 
تصفیه  فرایند  به  کمک  و  زیست  محیط 
فاضالب های تولیدی از شرکت های پتروشیمی 
عنوان کرد و گفت: پروژه احداث تصفیه خانه 
فاضالب صنعتی شرکت پتروشیمی مروارید از 
اولویت های مهم شرکت است که تالش خواهد 

شد در شهریور ۹۹ به بهره برداری برسد.
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ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان بوشهر

اقتصادی

بوشهر  استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس  منوچهری،  ممدتقی 
جهاد  هفته  در  عمرانی  و  خدماتی  تولیدی،  پروژه   13 کرد:  اعالم 

کشاورزی در استان بوشهر به بهره برداری می رسد.
صرف  اعتبارات  میزان  که  این  به  اشاره  با  وی  جام جم  گزارش  به 
این هفته  این پروژه ها ۹0 میلیارد تومان است گفت: در  برای  شده 
تاسیسات  با  همراه  خرما  بسته بندی  واحد   ۲ باغات،  در  سردخانه   ۴
و  زیربنایی  طرح های  آبزیان،  خوراک  تولید  واحد  یک  سردخانه ای، 
واحد  آبیاری،  کانال های  بهسازی  قنوات،  مرمت  و  احیاء  زیرساختی 

تولیدی قارچ و توسعه سیستم های نوین آبیاری افتتاح می شود.
 تقدیر از فعاالن عرصه تولید گندم و مبارزه با ملخ صحرایی از دیگر 

برنامه ها در هفته جهاد کشاورزی است.
وی با بیان این که پروژه های افتتاحی فرصت اشتغالزایی برای  100 

می کند  فراهم  را  خانوار   37۴ بهره مندی  و  مستقیم  صورت  به  نفر 
گلخانه   پروژه  شامل  پروژه   ۲ اجرایی  عملیات  آغاز  همچنین  افزود: 
در سعدآباد  مزارع  بین  جاده  و طرح  در دشتی  به مساحت ۵ هکتار 
تومان  میلیارد   30 و  دولتی  اعتبار  تومان  میلیون   ۲۵۸ با  دشتستان 

سرمایه گذاری بخش خصوصی اجرا می شود.
 برنامه های هفته جهاد کشاورزی در استان بوشهر تحت عنوان های، 
سرمایه های  کشاورزی،  مقاومتی،  اقتصاد  تولید،  جهش  کشاورزی، 
مدیریت  و  فرهنگ  کشاورزی،  کشاورزی،  تشکل های  انسانی، 
کشاورزی،  اقتصاد  توسعه  بهره وری،  افزایش  کشاورزی،  جهادی، 
نوآوری  کشاورزی،  اشتغال،  و  کارآفرینی  توسعه  سرمایه،  جذب 
انقالب  دوم  گام  و  مداری  والیت  کشاورزی،  و  محوری  دانش   و 

برگزار می شود.

900 میلیارد ریال پروژه در بوشهر افتتاح می شود؛
بهره برداری و کلنگ زنی 15 پروژه در هفته جهاد کشاورزی

و  آب  شرکت  مدیرعامل  حمزه پور،  عبدالحمید 
با نماینده مردم  فاضالب استان بوشهر در نشست 
شورای  مجلس  در  استان  جنوبی  شهرستان های 
اسالمی با تشریح آخرین وضعیت موجود منابع تامین 
اجرای  و  عملیاتی شدن  بر  تاکید  با  آشامیدنی  آب 
طرح های مهم، ایجاد زیرساخت ها، تدوین برنامه و 
بلندمدت برای رفع  اجرای پروژه های کوتاه مدت و 
روستاهای  و  شهرها  مردم  تنگناهای  و  مشکالت 
استان بوشهر گفت: اجرای ۲ پروژه آب شیرین کن 
روستایی و شهری در شهرستان عسلویه هر کدام به 
ظرفیت ۵ هزار متر مکعب مصوب شده که انتخاب 
سرمایه گذار و پیمانکار در دستور کار قرار گرفته و 

بزودی این مهم محقق می شود.
آب  پروژه  به  اشاره  با  جام جم حمزه پور  گزارش  به 
هزار   ۲۸ ظرفیت  با  جم  شهرستان  شیرین کن 
در  پروژه  این  احداث  محل  افزود:  مکعب  متر 
و  برای تسریع در تکمیل  ساحل سیراف است که 
بهره برداری از آن اقدامات مهم و موثری انجام شده 
است. با تکمیل این پروژه، مشکل دیرینه شهرها و 

روستاهای شهرستان جم برطرف می شود.
با  جم  سیراف،  آبرسانی  انتقال  خط  از  بهره برداری 
تامین اعتبار مورد نیاز این پروژه بزرگ یکی دیگر از 
برنامه هایی بود که مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
تکمیل  کرد:  اضافه  و  اعالم  را  آن  بوشهر  استان 
پروژه های نیمه تمام در روستاها و شهرها، نوسازی 
و بازسازی شبکه های فرسوده به منظور کاهش پرت 
و هدررفت آب از جمله برنامه های کوتاه مدت است.

* اجرای 2 پروژه  آب شیرین کن در عسلویه 
با  مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر 
عسلویه  دهیاری های  با  تفاهم نامه  انعقاد  به  اشاره 
برای رفع مشکل آب ادامه داد: 1۵ کیلومتر از شبکه 
با همکاری دهیاری ها  آبرسانی روستاهای عسلویه 

اصالح و نوسازی می شود.
افزون بر این تجهیز و راه اندازی یک حلقه چاه در 
در  که  است  طرح هایی  از  شمالی  سهمو  روستای 

دستور کار شرکت آبفای استان قرار دارد.
مجتمع  به  ورودی  آب  افزایش  افزود:  حمزه پور 
در  کنتور  راه اندازی  و  نصب  مبارک،  چاه  آبرسانی 

روستاهای ساحلی عسلویه، نصب و راه اندازی یک 
روستای  مخزن  محل  در  کن  شیرین  آب  دستگاه 
اخند به ظرفیت تصفیه روزانه ۵00 مترمکعب در روز 
و وارد مدار شدن مخزن ۵00 متر مکعبی روستای 
سهمو جنوبی از دیگر طرح های اجرا شده در عسلویه 

است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر، تهیه 
روستاهای  آبرسانی  شبکه  نوسازی  و  توزیع  نقشه 
عسلویه، انتقال و تصفیه آب سد بستانو برای مصرف 
روستایی به ظرفیت ۵00 متر مکعب، احداث ۲ پروژه 
شهرستان  در  شهری  و  روستایی  شیرین کن  آب 
عسلویه به ظرفیت هر کدام ۵ هزار متر مکعب و 
مطالعه احداث یک مخزن ۵ هزار متر مکعبی برای 
اقدام  در دست  برنامه های  از  را  روستاهای ساحلی 
دانست. حجت االسالم »موسی احمدی« هم در این 
نشست ضمن قدردانی از تالش و اقدامات مجموعه 
تحقق  بر  بوشهر  استان  فاضالب  و  آب  شرکت 
خواسته ها و مطالبات مردم حوزه انتخابیه تاکید کرد 
و گفت: به صورت جدی از طریق ظرفیت کمیسیون 

انرژی مجلس شورای اسالمی و وزارتخانه مربوطه 
برای  نیاز  مورد  اعتبارات  تأمین  با  مرتبط  مسائل 
توسعه  و  پروژه ها  بهره برداری  و  تکمیل  در  تسریع 
توزیع  و  تامین  با  مرتبط  زیرساخت های  ارتقاء  و 

آب شرب پیگیری می شود. 

تامین آب جنوب استان، در دستور کار
مدیرعامل شرکت آبفای بوشهر مطرح کرد؛



رئیس راهداری دشتستان تاکید کرد؛
ضرورت مرمت مسیر باغ تاج 

جاده ای  نقل  و  حمل  و  راهداری  رئیس  عبداللهی،  صدراهلل 
مالکیت   در  نفتی«  »راه شرکت  تاج  باغ  مسیر  گفت:  دشتستان 
قانونی  طور  به  و  نیست  جاده ای  نقل  و  و حمل  راهداری  اداره 

باید این محور با اعتبارات شرکت نفت مرمت و بازسازی شود.

عبدالهی در گفتگو با جام جم افزود: ساخت راه های روستایی تا 
دو ماه قبل در حوزه کاری راه و شهرسازی بود و در این راستا 
تعدادی پل و ابنیه ساخته شده، امسال نیز با پیگیری های انجام 
شد  مقرر  جاده ای  نقل  و  حمل  و  راهداری  اداره  سوی  از  شده 

قسمتی از ابتدای مسیر در قالب طرح ابرار توسط اداره راهداری 
و حمل و نقل جاده ای شهرستان به صورت امانی انجام شود که 
اداره قرار دارد و سعی می شود پس  این  امر در دستور کار  این 
از هماهنگی های الزم با استان و شهرستان عملیات اجرایی آن 

آغاز شود.
وی بیان داشت: امیدواریم برای بقیه محور با حمایت شهرستان 
اعتبارات ملی و  رایزنی جهت جذب  با  و  برنامه ریزی  در کمیته 

استانی اقداماتی برای احداث محور به عمل آید.

خبر

پایان تعمیرات دوره ای تاسیسات 
تقویت فشار گاز خیرگو

عملیات تعمیرات اساسی تاسیسات تقویت فشار 
گاز خیرگو با تالش کارکنان منطقه 10 عملیات 
انتقال گاز در کوتاه ترین مدت انجام شد و به شبکه 

انتقال گاز کشور بازگشت.
به گزارش جام جم به نقل از روابط عمومی منطقه 
با اشاره به  انتقال گاز،  مدیر منطقه  10عملیات 
این که تعمیرات اساسی تاسیسات انتقال گاز دارای 
است  عملیات  باالی  ریسک  و  ویژه  حساسیت 
بهره گیری  با  منطقه  عملیاتی   همکاران  گفت: 
به  موفق  دقیق  فنی  نظارت  و  فنی  تجارب  از 
انجام تعمیرات اساسی سه دستگاه کمپرسور گاز 
تاسیسات تقویت فشار گاز خیرگو 17 روز کاری 
شدند. حمید خدری با بیان این که تعمیرات اساسی 
نقش مهمی در جلوگیری از بروز حوادث ناخواسته 
و افزایش قابلیت اطمینان تجهیزات خواهد داشت، 
افزود: طی تعمیرات یاد شده اجزای کمپرسورها 
مورد بازرسی های فنی  قرار گرفته و معایبی که بر 
اثر کارکرد و به مرور زمان بر روی قطعات ایجاد 
شده بودند برطرف شد. مدیر منطقه 10 عملیات 
انتقال گاز در ادامه با اشاره به این که پس از انجام 
به  شده  یاد  کمپرسورهای  تعمیراتی  فرآیندهای 
صورت نرمال وارد شبکه انتقال گاز کشور شدند، 
این  در  تعمیراتی  مراحل  مهم ترین  کرد:  اضافه 
عملیات شامل؛ دمونتاژ، بازرسی تجهیزات، بررسی 
قطعات داخلی، تعویض قطعات معیوب و مصرفی 
می باشد. به گفته مهندس خدری، در این عملیات 
بالغ بر۴۸00 نفرساعت کار تعمیراتی شامل 1۶00 
و  ثابت  تجهیزات  تعمیرات  بخش  در  نفرساعت 
تجهیزات  تعمیر  بخش  در  نیز  نفرساعت   3۲00
دوار ثبت شد که خوشبختانه با یاری خداوند متعال 
با  فعالیت ها  تمامی  همکاران،  ارزنده  تجارب  و 
ایمنی بسیار باال و رعایت پرتکل های بهداشتی به 
انجام رسید. وی ادامه داد: همه مراحل انجام این 
عملیات در مسیر عمل به شعار اقتصاد مقاومتی با 
استفاده از ظرفیت های موجود داخلی و با همت 
مضاعف و کار شبانه روزی  نیروهای متخصص 
در بخش های مختلف عملیات ایستگاه ها، بازرسی 
فنی، HSE  و خطوط لوله به انجام رسیده است.
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اقتصادی

عملیات  در  داخلی  کاالی   ۶700 از  بیش   
گاز  مجتمع  هشتم  پاالیشگاه  اساسی  تعمیرات 

پارس جنوبی به کارگیری شد.
عمومی  روابط  از  نقل  به  جم  جام  گزارش  به 
شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی؛ رئیس خدمات 
کاالی پاالیشگاه هشتم مجتمع با اشاره به این 
برای  هشتم  پاالیشگاه  در  موثری  گام های  که 
واحد های  در  موجود  موانع  و  گلوگاه ها  رفع 
عملیاتی بر پایه  تولید حداکثری و پایدار گاز و 
محصوالت جانبی برداشته شده گفت: با تکیه بر 
دانش بومی در سال جهش تولید و در بازه زمانی 
تعمیرات اساسی سال جاری، بیش از ۶700 مورد 
از قطعات و تجهیزات ساخت سازندگان داخلی در 

عملیات تعمیرات اساسی محقق شود.
افزود: حدود 1۲هزار عدد گسکت  عباسی  امیر   
و  پیچ  تا ۴ هزار  متفاوت، حدود 3  در سایز های 
عدد   ۲00 حدود  متفاوت،  سایزهای  در  مهره 
متفاوت،  سایزهای  در  شیرآالت  مختلف  انواع 
انواع اتصاالت )فلنج-زانو- سه  حدود ۲00 عدد 
 100 حدود   - متفاوت  سایز های  در  و...(  راهی 

 7 متفاوت،  سایز های  در  لوله  مختلف  انواع  متر 
تا ۸ ست دمیسترپد در ابعاد مختلف، حدود ۵00 
تن   ۵0 حدود  فیلتر،  مختلف  انواع  عدد   ۶00 تا 
 ۲۲0 حدود  و  بال  سرامیک  متفاوت  سایرهای 
تن انواع و سایزهای متفاوت مولکوالرسیو )ماده 
سایز های  و  انواع   - رطوبت(  جاذب  شیمیایی 
استفاده  مورد  قوی   فشار  شیلنگ های  مختلف 

قرار  گرفت.
شرکت های  تولیدات  که   این  به  اشاره  با  وی 
در  راهبردی  تجهیزات  و  قطعات  شامل  ایرانی 
تعمیرات اساسی  پاالیشگاه هشتم به کارگیری 
توربین،  پمپ،  انواع  کرد:  اضافه  است  شده 
سیستم کنترل، فن های هوایی، تجهیزات برقی، 
کمپرسور  و  پمپ  آب بندی  قطعات  شیرآالت، 
تجهیزات  درای گس سیل(،  و  )مکانیکال سیل 
ثابت سنگین شامل انواع مختلف درام، مبدل های 
حرارتی و غیره - تجهیزات ایمنی و آتش نشانی 
بسیار  نقش  است  داخلی  سازندگان  ساخت  که 
موثری در خصوص افزایش تولید و محصوالت 
پاالیشگاه هشتم دارد. این مقام مسئول ادامه داد: 

تولید  زمینه  در  که  داخلی  سازندگان  مهم ترین 
مواد شیمیایی و پمپ ها و کمپرسور ها و قطعات 
و  سیل  )مکانیکال  کمپرسور  و  پمپ  بندی  آب 
فعالیت  کنترل  و سیستم های  درای گس سیل( 

دارند، شرکت های دانش بنیان هستند.
پاالیشگاه  کرد:  خاطرنشان  ادامه  در  عباسی   
هشتم همگام با سایر پاالیشگاه های مجتمع گاز 
پارس جنوبی در سال جهش تولید در حمایت از 
تولیدکنندگان داخلی، استفاده از کاال و تجهیزات 
داده  قرار  خویش  کار  سرلوحه  را  داخل  ساخت 
تولید  امکان  که  کاالهایی  و  تجهیزات  تمام  و 
از تولیدکنندگان داخلی  در داخل کشور را دارند 

تامین می نماید.
مجتمع  پاالیشگاه هشتم  کاالی  خدمات  رئیس 
چتر  گسترش  به  اشاره  با  جنوبی  پارس  گاز 
سازندگان  از  جنوبی  پارس  گاز  مجتمع  حمایتی 
اشتغال،  ایجاد  تولید،  رونق  کرد:  بیان  داخلی 
و  فنی  توان  ارتقای  خارج،  به  وابستگی  کاهش 
در  که  می باشد  مواردی  مهم ترین  بومی  دانش 
جهت حمایت از سازندگان داخلی محقق می شود.

نقش پررنگ کاالی ایرانی در تعمیرات پاالیشگاهی

یکپارچه  و  پایدار  توسعه 
توسعه  به  معطوف  ملي، 
پایدار در سطوح منطقه اي، 
است.  روستایي  و  شهري 
جامعه  این که  به  توجه  با 
محصوالت  تولید  در  اساسي  نقش  روستایي 
کشاورزي و دامي کشور ایفا می کند، هرگونه 
سیاست گذاري بخش دولتي در روستاها و بویژه 
حمل و نقل، جاده هاي استاندارد و امنیت این 
یکدیگر هستند محرک  ملزوم  و  دو که الزم 
توسعه بوده و هزینه محسوب نمي شود و آثار 
آن در جذب و ماندگاري روستایي و در نتیجه 
افزایش تولیدات کشاورزي، دامي و خودکفایي 

کشور نمایان خواهد شد. 
کشاورزي  به  را  دشتستان  قدیم شهرستان  از 
و نخل هاي سر به فلک کشیده اش که یکي 
هست  و  بوده  جنوب  کشاورزي  قطب هاي  از 

می شناسند. 
حال این که این شهرستان چندین سال است 
تمام  در  جات  صیفي  قطب  باغات،  کنار  در 
فصول سال شده و هر ساله در بخش شبانکاره 
پلنگي،  همانند  رودخانه  پاي  روستاهاي  و 
حاصلخیز،  خاک  لطف  به  میلک  و  گلدشت 
رودخانه جاري شاهپور و سد باالدست رییسعلي 
دلواري اغلب مایحتاج مردم کشورمان و حتي 
در بخش صادرات براي کشورهاي همسایه را 

تامین می کند.
با همه امتیازات و ظرفیت های این منطقه زرخیز 
استان، اما شاهد ضعف و کمبود زیرساخت ها در 
موضوع حمل و نقل هستیم. هر ساله به دلیل 
مشکالتي که در زیر مرور خواهیم کرد شاهد 
تصادفات متعددی هستیم که نتایجش کشته، 
کشاورزان  کارگران،  زمینگیر شدن  و  مجروح 
و  سرپرست  هرکدام  که  است  محلي  مردم   و 
نان آور خانواده بوده و موجب متالشي شدن 

بنیان آن خانواده ها خواهد شد.
به  تمکین  عدم  و  رانندگان  احتیاطي  بي   -

حداقل قوانین
- عدم نصب عالیم ترافیکي و 

کنترل سرعت
دهنده  هشدار  عالیم  نصب  عدم   -
و حفاظ ایمني در محل هاي پر خطر

- عدم طراحي مناسب هندسي راه ها در 
نقاط مستعد خطر

- فقدان روشنایي کافي خصوصا در مسیرهاي 
پرتردد و مستعد خطر

- کم عرض بودن جاده هاي اصلي روستایي با 
توجه به ترافیک شدت یافته در این چند سال 

به واسطه حمل و نقل محصوالت کشاورزي
نیاز  و  عمر  طول  کاهش  جاده،  استهالک   -
به بهسازي و تعریض با توجه به حمل و نقل 
زیاد ماشین هاي باري سنگین و وانت بارهاي 

متعدد.
در  محترم  مسووالن  دارد  ضرورت  بنابراین 
را  مهم  این  حساسیت هاي  مرتبط  بخش هاي 
و  تجارب  گذاري  اشتراک  به  ضمن  و  دریابند 
مسیر هاي  اصلي  معضالت  از  یکي  اندیشه ها، 
دهکده  به  اصلي  ارتباطي  مسیر  که  عبوري  
مي باشد،  نیز  دلواري  رییسعلي  سد  گردشگري 

مرتفع شده و اقدام الزم صورت پذیرد. 
رعایت  به  مردم  ترغیب  با  این  بر  افزون 
زیر  شرح  به  کنترلي  ابزارهاي  نیازمند  قانون 
امر، شوراهاي محلي و  با همکاری مسوولین 

دهیاران هستیم:
در  سرعت  کنترل  ضوابط  تدوین  لزوم   -
انتظامي  و  بسیج  نیروهاي  کمک  به  مسیرها 

توسط شوراهاي محلي و دهیاران
راه هاي  در  خطر  و  ترافیکي  عالیم  نصب   -
اصلي و فرعي توسط اداره کل راه و شهرسازي

- نصب بیلبوردهاي هشدار دهنده توسط دهیاران 
و شوراهاي محلي با هماهنگي مراجع ذیربط

و  حمل  محل  از  خدمات  تعرفه  تدوین   -
توسعه  و  درآمدزایي  در جهت  کشاورزي  نقل 

روستاها.

قطب کشاورزي دشتستان؛ نیازمند توجه 

نعمت اله بارگاهي

فعال اجتماعي

یادداشت

بعد از انتشار مطلب ۲۵7 گلر برازجان در قاب زمان 
که در شماره قبلی ویژه نامه استانی جام جم بوشهر 
با استقبال بسیار زیاد فوتبال دوستان، ورزشکاران و 
کمک  با  تا  گرفتم  تصمیم  شد  مواجه  پیشکسوتان 
شهر های  دروازه بان های  لیست  ورزشکار  دوستان 
مختلف استان را که در ادوار مختلف نقش آفرینی 
کرده و در تلخ و شیرین فوتبال استان خاطرات زیادی 
برای مردم به یادگار گذاشته اند در شماره های دیگر 
روزنامه جام جم بوشهر نیز منتشر کنم. در این شماره 
به لیست 301 نفره فوتبالیست های بوشهری که به 
عنوان دروازه بان در تیم های باشگاهی به کار گرفته 

می شدند پرداخته شده است. 
در  که  خودم  پیشکسوتان  و  دوستان  از  دارد  جا 
جمع آوری، شناسایی و معرفی گلرهای عزیز کمک 

کردند تقدیر کنم.
کوچک وشاگرد همه شما رسول استادزاده، 
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روانشادان: هوشنگ ثابت، هوشنگ رستمی، اکبر 
خضر  امینی خواه،  امین  برزگر،  اسماعیل  کبگانی، 
خوشبخت، علی رستمیان، احمد بختیاری، مختار پاک 
طریق، سید منیب برزگرزاده، حاج محمد رضا خوش 
طینت، علیرضا میگلی نژاد، حمید بارانی، محسن فقیه، 

محمد رضا خجسته، خلیل تختی، رضا صفایی.
سایر دروازه بان ها:

حاج  محمدی،  رضا  محمد  حاج  چنگی،  پور  غالم 
محمد احمدزاده، حاج رضا عبداهلل زاده، حیدر عبداهلل 
داریوش  طارمی،  علیشاه  زاده،  عبداهلل  حسین  زاده، 
رنجبر صحرایی، منصور بهرمان، صفر ربیعانی، حاج 
محمد نجفی، ناصر )حسن ( کشتکار، حسین هالل 
بحر، حسن ایرانپور، حیدر غالمی نژاد، مهرزاد محبی، 
مسعود کاوئیان، ناصر ماهینی، اسماعیل ایراندوست، 
مسعود کاظمی، عبدالرحیم زارع زاده، نیما کشتکار، 
امین بزرگ، شهرام بوشهری، پژمان کنتراتچی، ولید 
زرد  مصطفی  کمباری،  باقر  صفری،  بابک  صفری، 
پور، مرحوم حمید بارانی، حمید محرم، فروزانی، رضا 
اخالقی، حاجی احمدزاده، قاسم غفوری، محمد سلمانی، 
گرگوری،  امیر  میگلی،  پرویز  مهرافشاری،  رسول 
عباس بساق، رضا زارعی، جمشید کبابی زاده، چاپی،  

حبیب پورتقی، مهدی پورتقی، عبدالرضا زائر ابراهیمی، 
عادل غالمی نژاد، اکبر قانع، سجاد بازیار، حبیبی، سعید 
رستم،  حسن  رستم،  یوسف  روشنکار،  اکبر  قنبری، 
نژاد،  امین  رضا  نژاد عکاس، غالم  امین  اهلل  نعمت 
یاسر فالحی، امید پیرزاداهوازی، اردشیر، حمیدراویان، 
سیاوش  ناطوری،  مرتضی  پوربهی،  زارع،  اصغر 
ماهینی، قادر علوی، علیرضا صمیمی، مهربان، هادی 
شفیعی، رضا سینائی، اکبر خواجه زاده، شکراهلل همتی، 
سیدهاشمی، سید موسوی، محمدلطفی، مسعود لطفی، 
حاج نجف نباتخور، سعید مفتخر، رسول میهندوست، 
مجید استادزاده، محمودبحرینی، رضافرشیان، فاضل 
قنبرپوری، مرتضی دموخ، مصطفی شاعری، فاضل 
کبگابی، حسین هالل بر، داریوش وحدتی، کاووس 
کاردانی، صفر خواجه، صادق سیاح، محمد اسماعیلی، 
سیدحسن  هاشمی، بهروز هاشمی نژاد، نصراهلل کرمی، 
عبدالخالق زارعی، اصغر گرگوری، علیرضا بحرینی، 
غالمپور،  رحمان  احمدی،  خضر  امیری،  بند  علی 
روزبه چاهی بخش، مهرداد سرخوش، محمود ردکا، 
معماری،  عباس  شاهخوره،  علی  خدادوست،  محمد 
پور،  رحیم  مجید  نخعی،  مسعود  عزیزنصاری، 
اسماعیل شریف پور، محمد شریفی، اصغر کشتکار، 
بهرام حبیبی، حمید برزگر، بهرام فره وشی، ماشاهلل 
حیدر  زاده،  خواجه  مهدی  جعفری،  نادر  زاده،  ملک 
ارشادی،  علی  ارشادی،  اهلل  روح  عبد،  غالمی نژاد، 
بلوچ، و چرقیب زاده، اصغر زارع، اکبر کشتکار، محسن 
برخ،  احمد  زنگویی،  اردالن  قاسمی،  امین  ماهینی، 
حمید شغابی، ابراهیم درفشان، کوهزاد پوالدتن، احمد 
زاد، حسین مسطتی، حسین  مظلوم  دشتی، حسین 
مرتضی  پی،  زنده  غالمرضا  پرگان،  محمد  برسان، 
علی  زاده،  عبدی  ماشااهلل  آبشک،  محمد  پی،  زنده 
زنگویی،  پالیزدان،  مسعود  دورودی،  علی  کمارجی، 
نعمت فروزانی، حسین هالل، عباس کازرونی، حمید 
ایرانپور،  حسین  دوست،  صلح  حسین  زاده،  برزگر 
کریم مالح، حمید برفی، بهرام فره وشی، غالم رضا 
غالمرضا زاده، عبدی رستخیز، علی پور تنگستانی، 
دهدار،  احمد  مصطفوی،  داریوش  برزمهری،  محمد 
بنیامین دهدار، حسین دشتی حاجی اخالقی، مهدی 
قربانی، قنبری ایرانجوان، محمد صمیمی، داوود خواجه 
منفرد، محمد صفایی، عبدالرحیم خرمزی، احمددشتی، 

جمال  فقیه،  سعید  آرا،  جهان  احمد  سالمت،  قاسم 
حق  علی  زارعی،  مهدی  وحدتی،  داریوش  عطایی، 
دوست،  علی فقیه، غالم سجادی، نعمت هالل، محمد 
سلیمانی، حیدر خدری، بهزاد خدری، علی زارعی، حسن 
ایرانپور، ناصر ماهینی، عباس سلیمانی، اصغر منفرد، 
بهرام دشتیان، هومن حاجیان، ابراهیم بلکامه، احمد 
پوربهی، مهدی آتش فراز، لب شکری، جلیل مرادزاده، 
فرزاد  زنگنه،  کریم  برجی،  فردین  ادریس،  محمود 
صابری، محمد سیمرغ، جمال غالم زاده، عبدالحسین 
غالمزاده، رحمان غالمپور، علیرضا تنگستانی، حسین 
عباسی، جعفر بهی عبدالمحمد رستخیز، مختار توانا، 
خرم تاشمسایی، علیرضا رضایی نسب، کریم نسترن، 
اصغر فرشید، مهدی دادفر، محمدرضا صمیمی، حسین 
رضاسلیمی،  غفوری،  دریا سفر، محمدموجی، سعید 
ایرج  ترازویی،  زاغـی  اردشیری،  واحدزاده،  حیـدر 
صغیری، محسن فقیه، حیدر محمد دشیری، حسن 
سالمت،  قاسم  تختی،  خلیل  خضراحمدی،  برسان، 
ادریس،  ابراهیم حقیقت، سیدجالل موسوی، جالل 
ناصرماهینی،  کاظمی،  مسعود  خوانی،  عیسی  قاسم 
عبدالرحیم  پوالدی،  داریوش  حسینی،  سیدحسین 
پوالدی، غالم رضا پوالدی، غالمعلی موذنی، عباس 
کاظم  سالم  شاهپور شمس،  جمالی،  رزمجو، حسن 
پور، امید دیلمی، مجتبی کالنی، رضا بهشتی، جمال 
نجاتی، حسن نیری، حمید رستمی پور، مجتبی دهپویه، 
محمد علی خوش سیما، غالمحسین فرح، مرحوم 
امین علیخواه، مصطفی دیسی، محمود دعایی، محمود 
مطلق،  علمی  اسماعیل  پوردالور،  حیدر  چرخساز، 
ماندنی هوشنگی، غالمعلی هوشنگی، امین علیخواه، 
علی پزشکی، علی پور خاکی، محمد بختیاری، ناصر 
غالمعلی  عبدی زاده،  یاسر  پزشکی،  علی  هوشنگ، 
بوالخیری، نادر گالبیان، رحیم گالبیان، مراد رهروان 
سحر، اسماعیل امین نژاد، اسماعیل بهبهانی، حسن 

ماهینی.

حافظان دروازه فوتبال بـوشـهر

شهید بهرمان  شهید علی پوالدی

ِانَّاِلَ َوِانَّاِالَْيِه َراِجُعْوَن

سرپرستی روزنامه جام جم در استان بوشهر           

جناب سروان کریم شمس
یک داغ بس است برای قبیله ای. روح بلند کربالیی غالمحسین ساربانی که منشاء خیر و برکت و امید بود ناباورانه از عالم خاکی به 
آسمان افالکی پرکشید. درگذشت جانسوز پدر بزرگوارتان را که انسانی پاک و وارسته بود تسلیت می گوییم. از درگاه خداوند متعال برای 

آن فقید سعید آمرزش و آرامش ابدی و برای جنابعالی و سایر بازماندگان و دوستدارانش صبر و شکیبایی مسئلت داریم.



فرهنگ  هنر،  از  بخشی  صنایع دستی 
بر  بوده که عالوه  منطقه  و هویت هر 
و  زیبایی  روایتگر  تولیدی  جنبه های 
پیام آور سلیقه و روش های زندگی نیاکان 
استان  است. در حال حاضر  در گذشته 
بسزایی  نقش  صنایع دستی  محصوالت  تولید  زمینه  در  بوشهر 
در اشتغال روستایی خصوصا تولید محصول توسط زنان توانمند 
روستایی دارد زیرا ۸0 درصد محصوالت در استان توسط بانوان 

تولید شده که 7۵ درصد در روستاهای استان تولید می شود.
تولیدات دستی زنان و مردان چیره دست هم استانی اکنون توانسته 
است در بین محصوالت استان های پیشرو در این صنعت جایگاه 
خوبی دست و پا کند. کسب 17 نشان ملی مرغوبیت صنایع دستی 
توسط هنرمندان بومی استان بوشهر و احیاء هنر چوقه بافی و ثبت 
در سال  است که  موفقیت هایی  از  عبابافی  ملی  روستای  اولین 

گذشته نصیب استان شد.
خبرنگار جام جم با »لیال رحیمی«؛ معاون صنایع دستی اداره کل 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان بوشهر درباره 
صنعت  این  روی  پیش  چالش های  و  موفقیت ها  ظرفیت ها، 
زیر  در  که  است  نشسته  گفتگو  به  بوشهر  استان  جغرافیای  در 

می خوانید:
بین المللی  و  ملی  در سطح  استان   صنایع دستی 

دارای چه جایگاهی است؟
با  و  بومی  اولیه  از مواد  استفاده  به  توجه  با  استان  صنایع دستی 
کیفیت در تولید محصول همچنین طراحی و نوآوری همگام با 

زندگی امروزی  بسته بندی محصوالت و کاربردی بودن این 
تولیدات موجب شده در جایگاه ملی نشان آور باشد. در سال 

۹۸ در داوری نشان ملی مرغوبیت کاالی صنایع دستی 17 
نشان را به خود اختصاص داد، همچنین برای اولین بار 

رشته  در  داشتیم که  را  ملی  روستای  ثبت  استان  در 
تولید پارچه پشمی )عبابافی( در روستای بحیری 

از توابع شهرستان دشتی انجام شد و مفتخریم 
که اعالم نمایم تولید این دستبافته بی نظیر 
در  می شود.  تولید  روستایی  بانوان  توسط 
 wcc رتبه جهانی هم دو مهر اصالت از
در رشته های خوس دوزی و رندبافی در 
ثبت شده  بوشهر  استان  کارنامه جهانی 

است.

اخیر سال های  در  صنـعت  این  تحـول  آیا   
رضایت بخش بوده است؟

حوزه  در  اخیر  در سال های  که  کارشناسی  کارهای  به  توجه  با 
انجام شده روند  آموزشی  تقویت بستر  به  با توجه  صنایع دستی 
در  آموزش  تمرکز  است.  گرفته  صورت  خوبی  بسیار  افزایشی 
روستاهای استان با توجه به زیست بوم هر منطقه و همچنین 
روزرسانی  به  همچنین  و  موجود  اولیه  مواد  به  آسان  دسترسی 
جذب  سبب  که  محور  تولید  آمـوزش های  و   محصـوالت 
آموزش دیدگان به بازار هدف شود. استفاده از فضای مجازی و 
ورود به کسب و کار اینترنتی در معرفی محصوالت صنایع دستی 

نفش بسزایی داشته است.
 بیشتر چه کسانی در این رشته ها فعالیت می کنند؟

و  هستند  بوشهر  استان  در  صنایع دستی  مخاطبان  جوان  قشر 
سبب  مختلف  رشته های   از  تحصیلکرده  افراد  ورود    همچنین 
به روز رسانی و تولید محصوالت جدید با تلفیق رشته های بومی 
است.  داشته  را  باالیی  و  خوب  بسیار  خروجی  که  غیربومی  و 
بسته بندی محصوالت، روند برندسازی و تجاری سازی محصول 

به خوبی در استان در حال پیشرفت است.
نقاط  در  صنایع دستی  هنرمندان  کار  و  کسب 

مختلف استان چه وضعیتی دارد؟
در استان در هر شهرستان و روستا بیشترین تولید به سمت و 
سویی در حرکت است که با مواد اولیه در دسترس خوانش داشته 
باشد. به عنوان مثال تمرکز باغات نخیالت در استان در منطقه 
حصیربافی  محصول  خروجی  بیشترین  طبیعتا  است  دشتستان 
بومی  این منطقه است وسایر محصوالت  در 
همه  توسعه  البته  دارند   را  وضعیت  همین 
استان  مختلف  نقاط  در  جانبه صنایع دستی 

صورت گرفته است.
چه شرکت تعاونی هایی در حوزه 

صنایع دستی فعال هستند؟
1۲ شرکت تعاونی در زمینه تولید وآموزش 
صنایع دستی در استان فعال هستند. 

خصوصا برخی از این شرکت تعاونی ها در زمینه اشتغال روستایی 
از  برخی  در  تخصصی  کارگاه های  دارای  و  بوده  فعال  بسیار 
روستاهای استان هستند دارای نشان ملی بوده و در نمایشگاه های 

بین المللی حضور دارند.
چقدر  بومی  اشتغالزایی  در  صنایع دستی  توسعه 

تاثیر داشته است؟
طبق آمار موجود در سال  ۹۸ حدود 170 نفر موفق به دریافت 
پروانه تولید انفرادی و 1۵0 کارت شناسایی در حوزه صنایع دستی 
شدند که می توانند در این عرصه فعالیت کرده و در نمایشگاه های 
نمایند.  شرکت  محصوالت  فروش  و  معرفی  جهت  سراسری 
با سود ۴  ارزان قیمت  با دریافت تسهیالت  افراد  همچنین این 
درصد در حوزه مشاغل خانگی و پشتیبان می توانند کار و تولید 

خودرا گسترش دهند.
پراکندگی صنایع دستی در جغرافیای استان چگونه 

است؟
خوشبختانه در تمام استان شاهد تولید صنایع دستی بومی به طور 
فعال هستیم؛ به طور مثال در جنوب استان در زمینه رودوزی های 
سنتی، بافته های داری و صنایع دستی دریایی، ساخت لنج تزیینی، 
نخ ریسی، نساجی سنتی، ساخت ساز سنتی، گرگور بافی و سفال 

فعالیت های زیادی صورت می گیرد.
نقش و جایگاه بانوان هنرمند در این صنعت در چه 

مرتبه ای قرار دارد؟ 
به طور کلی در سراسر کشور 7۵ درصد محصوالت صنایع دستی 
توسط بانوان تولید می شود و در استان بوشهر هم با توجه به کل 
انجام می شود  بانوان روستایی  استان 70 درصد توسط  ظرفیت 
چون صنایع دستی استان اکثرا محصوالت کاربردی هستند که 
از روستاها وارد شهر شدند بنابراین بیشترین تمرکز در حوزه تولید 

توسط بانوان انجام می شود.
تضمین  خصوص  در  حمایت هایی  و  تدابیر  چه 
شده  اندیشیده  صنایع دستی  محصوالت  فروش 

است؟ 
با توجه به آب و هوای منطقه ای که استان بوشهر دارد بیشتر 
را  نوروزی  بازارچه های  روز   ۲0 الی   1۵ حدود  اسفند  اواخر  در 
چون  دارند  خوبی  بسیار  فروش  صنعتگران  که  می شود  برگزار 
اوج مسافرپذیری و گردشگری استان بوشهر در ایام نوروز انجام 
می شود، ولی امسال به دلیل بیماری کرونا این موقعیت را نداشتیم،  
البته صنعتگران با شرکت در نمایشگاه های سراسری که در طول 

سال داریم می توانند به فروش محصوالت خود بپردازند و البته 
آموزش هایی در حوزه فضای مجازی و کسب و کار اینترنتی که 
در سال ۹7 و ۹۸ به صنعتگران داده شد خیلی از صنعتگران بوشهر 
در پیج های اینستاگرام خود اقدام به فروش محصوالت شان کردند.

* چه آموزش هایی در نظر گرفته شده است؟ 
در سال ۹۸ حدود ۲70 ساعت آموزشی کوتاه مدت برگزار شد که 
با توجه به فرهنگی که در روستاها حکمفرماست و صنایع دستی 
کاربردی که در روستاها شکل گرفته و آموزش ها بر اساس بستر 
روستا و مواد اولیه ای که در دسترس دارند بیشتر به روزرسانی 
که  روستاهایی  در  حصیری  صنایع دستی  مثال  طور  به  شدند. 
نخیالت خرما دارند وجود دارد، ولی  آموزش هایی داده می شود 
تا محصوالت تولید شده کاربردی تر و وارد زندگی شهری شوند.

اداره  از  که  است  افرادی  ویژه شاغالن هم مخصوص  آموزش 
صنایع دستی و گردشگری پروانه تولید انفرادی دارند و سال گذشته 
۴۵ ساعت دوره آموزشی برای این افراد برگزار شد و بیشترین 
تمرکز آموزش ها روی کسب و کار اینترنتی و فضای مجازی بود.

تشریح  می شود  هنرمندان  از  که  حمایت هایی 
کنید؟

حوزه  صنعتگران  برای  دولت  طرف  از  که  حمایتی  بسته  در 

صنایع دستی در نظر گرفته شده است هم ارائه تسهیالت ارزان 
بود که هم تسهیالت شهری بخش  با سود ۴ درصد  قیمت 
مشاغل خانگی داشتیم و هم تسهیالت عشایری و روستایی بود 
که در سال گذشته ۶1 فقره تسهیالت مشاغل خانگی به مبلغ ۶ 
میلیارد و 100 میلیون ریال و 1۴ فقره تسهیالت پشتیبان به مبلغ 
۶ میلیارد و 700 میلیون ریال داشتیم که ارائه شد. افزون بر این 
تسهیالت روستایی عشایری به مبلغ 7 میلیارد و ۴10 میلیون 

ریال برای ایجاد اشتغال  10 نفر به متقاضیان پرداخت شد.
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