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اقتصادی

ضمیمه رایگان روزنامه در استان بوشهر

با هماهنگی فاوای شهرداری و دفاتر پیشخوان صورت می گیرد؛

پرداخت عوارض خودرو در دفاتر پیشخوان بوشهر

طی هماهنگی های به عمل آمده بین سازمان فناوری اطالعات و
ارتباطات شهرداری بندر بوشهر با دفاتر پیشخوان ،تمام شهروندان
میتوانند عوارض خودرو را از طریق این دفاتر پرداخت نمایند.
به گزارش جام جم به نقل از روابط عمومی سازمان فاوا شهرداری

خبر
مدیر کل فنی و حرفهای استان؛
اشــتغال  ۶۰درصــدی مهارت
آمــوزان فنــی و حرفهای
عبـدالمجید دراهکی ،مدیرکل آموزش
فنیوحرفهای بوشهر گفت :از بین کسانی که
برای آموزش به مراکز فنی حرفهای بوشهر
مراجعه می کنند ،بيش از  ۶0درصد به اشتغال
می رسند.
به گزارش جامجم به نقل از روابط عمومي
اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان
بوشهر ،دراهکي در بازدید از مرکز آموزش
فنی و حرفهای شهرستان کنگان ،تصریح
کرد :مراکز آموزش فنی و حرفهای به عنوان
بهترین مکان برای افزایش مهارت نوجوانان
و جوانان محسوب شده و باید از چنین بستری
به بهترین شکل ممکن سود جست.
وی افزود :روند افزایشی فارغ التحصیالنی
که موفق به اخذ مدارک مورد نظر شده اما
از مهارتهای الزم برای ورود به بازار کار
برخوردار نیستند نگران کننده بوده و باید
با افزایش مهارتهای شغلی آنان راهکار
مناسبی را در قبال چنین گروههایی اتخاذ
کرد .مدیرکل آموزش فنی و حرفهای بوشهر
بر اهمیت تجهیز و استاندارد ساختن مراکز
آموزش فنی و حرفهای در تمامی شهرهای
استان تاکید کرد و یادآور شد :برگزاری
کارگاههای آموزشی به صورت کیفی و
مناسب مورد انتظار بوده تا در ابعاد مختلف
شغلی کارآموزان حرفهای و کاربلدی روانه
بازار شوند .دراهکي با اعالم اینکه در
آموزشگاههای آزاد فنی و حرفهای نسبت
درصدی بانوان و مردان  ۴۸به  ۵۲است،
تصریح کرد :بیش از  ۹۰درصد کسانی
که در مرکز مهارتآموزی حضور دارند از
فارغ التحصیالن دانشگاهی هستند و ۱۰
درصد کارورز میگیریم.مدیرکل آموزش
فنیوحرفهای بوشهر اظهار داشت :مهارت
آموزی باید به یک گفتمان در جامعه بدل
شود؛ مهارت کار ،نخستین اولویت ما در
آموزش فنیوحرفهای است.

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 مالیاتهای شهری در زمره مبالغی است که
مدیریت شهری با اتکا به آن ،امور شهر را مدیریت میکند و هرگونه

خللی در این زمینه باعث نارسایی در ارائه خدمات شهری میشود.
به استناد تبصره  ۶ماده  ۴۲از فصل نهم قانون مالیات بر ارزشافزوده،
مالکین خودروها موظف به پرداخت ساالنه عوارض خودرو هستند که
بر اساس آخرینمدل 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  ۴۶قانون مالیات بر ارزشافزوده ،به ازای
هر ماه تأخیر مشمول جریمهای معادل  ۲درصد خواهند شد.

خبر

 ۹۰۰میلیارد ریال پروژه در بوشهر افتتاح میشود؛

بهرهبرداری و کلنگ زنی  15پروژه در هفته جهاد کشاورزی
ممدتقی منوچهری ،رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر
اعالم کرد ۱۳ :پروژه تولیدی ،خدماتی و عمرانی در هفته جهاد
کشاورزی در استان بوشهر به بهرهبرداری میرسد.
به گزارش جامجم وی با اشاره به این که میزان اعتبارات صرف
شده برای این پروژهها  90میلیارد تومان است گفت :در این هفته
 4سردخانه در باغات 2 ،واحد بستهبندی خرما همراه با تاسیسات
سردخانهای ،یک واحد تولید خوراک آبزیان ،طرحهای زیربنایی و
زیرساختی احیاء و مرمت قنوات ،بهسازی کانالهای آبیاری ،واحد
تولیدی قارچ و توسعه سیستمهای نوین آبیاری افتتاح میشود.
تقدیر از فعاالن عرصه تولید گندم و مبارزه با ملخ صحرایی از دیگر
برنامهها در هفته جهاد کشاورزی است.
وی با بیان این که پروژههای افتتاحی فرصت اشتغالزایی برای 100

نفر به صورت مستقیم و بهرهمندی  374خانوار را فراهم میکند
افزود :همچنین آغاز عملیات اجرایی  2پروژه شامل پروژه گلخانه
به مساحت  5هکتار در دشتی و طرح جاده بین مزارع در سعدآباد
دشتستان با  258میلیون تومان اعتبار دولتی و  30میلیارد تومان
سرمایهگذاری بخش خصوصی اجرا میشود.
برنامههای هفته جهاد کشاورزی در استان بوشهر تحت عنوانهای،
کشاورزی ،جهش تولید ،اقتصاد مقاومتی ،کشاورزی ،سرمایههای
انسانی ،تشکلهای کشاورزی ،کشاورزی ،فرهنگ و مدیریت
جهادی ،کشاورزی ،افزایش بهرهوری ،توسعه اقتصاد کشاورزی،
جذب سرمایه ،توسعه کارآفرینی و اشتغال ،کشاورزی ،نوآوری
و دانش محوری و کشاورزی ،والیت مداری و گام دوم انقالب
برگزار میشود.

مدیرعامل شرکت آبفای بوشهر مطرح کرد؛

تامین آب جنوب استان ،در دستور کار

عبدالحمید حمزهپور ،مدیرعامل شرکت آب و
فاضالب استان بوشهر در نشست با نماینده مردم
شهرستانهاى جنوبى استان در مجلس شورای
اسالمی با تشریح آخرین وضعیت موجود منابع تامین
آب آشامیدنی با تاکید بر عملیاتی شدن و اجرای
طرحهای مهم ،ایجاد زیرساختها ،تدوین برنامه و
اجرای پروژههاى کوتاهمدت و بلندمدت برای رفع
مشکالت و تنگناهاى مردم شهرها و روستاهای
استان بوشهر گفت :اجرای  ۲پروژه آب شیرینکن
روستایی و شهری در شهرستان عسلویه هر کدام به
ظرفیت  ۵هزار متر مکعب مصوب شده که انتخاب
سرمایهگذار و پیمانکار در دستور کار قرار گرفته و
بزودی این مهم محقق میشود.
به گزارش جامجم حمزهپور با اشاره به پروژه آب
شیرینکن شهرستان جم با ظرفیت  ۲۸هزار
متر مکعب افزود :محل احداث این پروژه در
ساحل سیراف است که برای تسریع در تکمیل و
بهرهبرداری از آن اقدامات مهم و موثری انجام شده
است .با تکمیل این پروژه ،مشکل دیرینه شهرها و

روستاهای شهرستان جم برطرف میشود.
بهرهبردارى از خط انتقال آبرسانى سیراف ،جم با
تامین اعتبار مورد نیاز این پروژه بزرگ یکی دیگر از
برنامههایی بود که مدیرعامل شرکت آب و فاضالب
استان بوشهر آن را اعالم و اضافه کرد :تکمیل
پروژههاى نیمه تمام در روستاها و شهرها ،نوسازى
و بازسازى شبکههاى فرسوده به منظور کاهش پرت
و هدررفت آب از جمله برنامههای کوتاه مدت است.
* اجرای  2پروژ ه آب شیرینکن در عسلویه
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر با
اشاره به انعقاد تفاهمنامه با دهیاریهای عسلویه
برای رفع مشکل آب ادامه داد ۱۵ :کیلومتر از شبکه
آبرسانی روستاهای عسلویه با همکاری دهیاریها
اصالح و نوسازی میشود.
افزون بر این تجهیز و راهاندازی یک حلقه چاه در
روستای سهمو شمالی از طرحهایی است که در
دستور کار شرکت آبفای استان قرار دارد.
حمزهپور افزود :افزایش آب ورودی به مجتمع
آبرسانی چاه مبارک ،نصب و راهاندازی کنتور در

روستاهای ساحلی عسلویه ،نصب و راهاندازی یک
دستگاه آب شیرین کن در محل مخزن روستای
اخند به ظرفیت تصفیه روزانه  ۵۰۰مترمکعب در روز
و وارد مدار شدن مخزن  ۵۰۰متر مکعبی روستای
سهمو جنوبی از دیگر طرحهای اجرا شده در عسلویه
است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر ،تهیه
نقشه توزیع و نوسازی شبکه آبرسانی روستاهای
عسلویه ،انتقال و تصفیه آب سد بستانو برای مصرف
روستایی به ظرفیت  ۵۰۰متر مکعب ،احداث  ۲پروژه
آب شیرینکن روستایی و شهری در شهرستان
عسلویه به ظرفیت هر کدام  ۵هزار متر مکعب و
مطالعه احداث یک مخزن  ۵هزار متر مکعبی برای
روستاهای ساحلی را از برنامههای در دست اقدام
دانست .حجتاالسالم «موسی احمدی» هم در این
نشست ضمن قدردانی از تالش و اقدامات مجموعه
شرکت آب و فاضالب استان بوشهر بر تحقق
خواستهها و مطالبات مردم حوزه انتخابیه تاکید کرد
و گفت :به صورت جدى از طریق ظرفیت کمیسیون

انرژى مجلس شورای اسالمی و وزارتخانه مربوطه
مسائل مرتبط با تأمین اعتبارات مورد نیاز برای
تسریع در تکمیل و بهرهبردارى پروژهها و توسعه
و ارتقاء زیرساختهاى مرتبط با تامین و توزیع
آبشرب پیگیرى میشود.

بـا هـدف جلوگیـری از آلودگـی
منابـع آبـی؛
احـداث تصفیه خانـه فاضالب
پتروشـیمی مروارید در عسلویه

فرهاد قلی نژاد ،مدیر کل حفاظت محیط
زیست استان بوشهر در گفتگو با جام جم
و در آیین کلنگ زنی و آغاز پروژه احداث
سیستم تصفیه خانه فاضالب صنعتی شرکت
پتروشیمی مروارید در عسلویه گفت :احداث
سیستم تصفیه خانه شرکت پتروشیمی مروارید
در راستای کاهش حجم فاضالب هدایت
شده به پتروشیمی مبین و تصفیه خانه های
مرکزی و استفاه مجدد پساب وفق
استانداردهای مشخص در پیشگیری از
آلودگیهای محیط زیست بسیار موثر است.
مدیر کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر
افزود :احداث تصفیه خانههای فاضالب یکی
از الزامات ضروری صنایع در جهت جلوگیری
از آلودگیهای  محیط بویژه آلودگی منابع آبی
است.
جوکار ،مدیرعامل شرکت پتروشیمی مروارید نیز،
هدف از اجرای این پروژه را رفع  آلودگیهای
محیط زیست و کمک به فرایند تصفیه
فاضالبهای تولیدی از شرکتهای پتروشیمی
عنوان کرد و گفت :پروژه احداث تصفیه خانه
فاضالب صنعتی شرکت پتروشیمی مروارید از
اولویتهای مهم شرکت است که تالش خواهد
شد در شهریور  99به بهره برداری برسد.

رئیس راهداری دشتستان تاکید کرد؛

ضرورت مرمت مسیر باغ تاج

صدراهلل عبداللهی ،رئیس راهداری و حمل و نقل جادهای
دشتستان گفت :مسیر باغ تاج «راه شرکت نفتی» در مالکیت
اداره راهداری و حمل و نقل جادهای نیست و به طور قانونی
باید این محور با اعتبارات شرکت نفت مرمت و بازسازی شود.

خبر
پایان تعمیرات دورهای تاسیسات
تقویت فشار گاز خیرگو

عملیات تعمیرات اساسی تاسیسات تقویت فشار
گاز خیرگو با تالش کارکنان منطقه  10عملیات
انتقال گاز در کوتاهترین مدت انجام شد و به شبکه
انتقال گاز کشور بازگشت.
به گزارش جامجم به نقل از روابط عمومی منطقه
10عملیات انتقال گاز ،مدیر منطقه با اشاره به
این که تعمیرات اساسی تاسیسات انتقال گاز دارای
حساسیت ویژه و ریسک باالی عملیات است
گفت :همکاران عملیاتی منطقه با بهرهگیری
از تجارب فنی و نظارت فنی دقیق موفق به
انجام تعمیرات اساسی سه دستگاه کمپرسور گاز
تاسیسات تقویت فشار گاز خیرگو  17روز کاری
شدند .حمید خدری با بیان اینکه 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 بازرسیهای فنی قرار گرفته و معایبی که بر
اثر کارکرد و به مرور زمان بر روی قطعات ایجاد
شده بودند برطرف شد .مدیر منطقه  10عملیات
انتقال گاز در ادامه با اشاره به اینکه پس از انجام
فرآیندهای تعمیراتی کمپرسورهای یاد شده به
صورت نرمال وارد شبکه انتقال گاز کشور شدند،
اضافه کرد :مهمترین مراحل تعمیراتی در این
عملیات شامل؛ دمونتاژ ،بازرسی تجهیزات ،بررسی
قطعات داخلی ،تعویض قطعات معیوب و مصرفی
میباشد .به گفته مهندس خدری ،در این عملیات
بالغ بر 4800نفرساعت کار تعمیراتی شامل 1600
نفرساعت در بخش تعمیرات تجهیزات ثابت و
 3200نفرساعت نیز در بخش تعمیر تجهیزات
دوار ثبت شد که خوشبختانه با یاری خداوند متعال
و تجارب ارزنده همکاران ،تمامی فعالیتها با
ایمنی بسیار باال و رعایت پرتکلهای بهداشتی به
انجام رسید .وی ادامه داد :همه مراحل انجام این
عملیات در مسیر عمل به شعار اقتصاد مقاومتی با
استفاده از ظرفیتهای موجود داخلی و با همت
مضاعف و کار شبانهروزی نیروهای متخصص
در بخشهای مختلف عملیات ایستگاهها ،بازرسی
فنی HSE ،و خطوط لوله به انجام رسیده است.
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عبدالهی در گفتگو با جامجم افزود :ساخت راههای 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 پیگیریهای انجام
شده از سوی اداره راهداری و حمل و نقل جادهای مقرر شد

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

آغاز شود.
وی بیان داشت :امیدواریم برای بقیه محور با حمایت شهرستان
در کمیته برنامهریزی و با رایزنی جهت جذب اعتبارات ملی و
استانی اقداماتی برای احداث محور به عمل آید.

حافظان دروازه فوتبال بـوشـهر

بعد از انتشار مطلب  257گلر برازجان در قاب زمان
که در شماره قبلی ویژه نامه استانی جام جم بوشهر
با استقبال بسیار زیاد فوتبال دوستان ،ورزشکاران و
پیشکسوتان مواجه شد تصمیم گرفتم تا با کمک
دوستان ورزشکار لیست دروازهبانهای شهرهای
مختلف استان را که در ادوار مختلف نقش آفرینی
کرده و در تلخ و شیرین فوتبال استان خاطرات زیادی
برای مردم به یادگار گذاشتهاند در شمارههای دیگر
روزنامه جامجم بوشهر نیز منتشر کنم .در این شماره
به لیست  301نفره فوتبالیستهای بوشهری که به
عنوان دروازهبان در تیمهای باشگاهی به کار گرفته
میشدند پرداخته شده است.
جا دارد از دوستان و پیشکسوتان خودم که در
جمعآوری ،شناسایی و معرفی گلرهای عزیز کمک
کردند تقدیر کنم.
کوچک وشاگرد همه شما رسول استادزاده،
برازجان خرداد 99
شهیدان :علیپور ،مسعود بهرمان و علی پوالدی
روانشادان :هوشنگ ثابت ،هوشنگ رستمی ،اکبر
کبگانی ،اسماعیل برزگر ،امین امینیخواه ،خضر
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 دروازهبانها:
غالم پور چنگی ،حاج محمد رضا محمدی ،حاج
محمد احمدزاده ،حاج رضا عبداهلل زاده ،حیدر عبداهلل
زاده ،حسین عبداهلل زاده ،علیشاه طارمی ،داریوش
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
صفری ،بابک صفری ،باقر کمباری ،مصطفی زرد
پور ،مرحوم حمید بارانی ،حمید محرم ،فروزانی ،رضا
اخالقی ،حاجی احمدزاده ،قاسم غفوری ،محمد سلمانی،
رسول مهرافشاری ،پرویز میگلی ،امیر گرگوری،
عباس بساق ،رضا زارعی ،جمشید کبابی زاده ،چاپی،

حبیب پورتقی ،مهدی پورتقی ،عبدالرضا زائر ابراهیمی،
عادل غالمی نژاد ،اکبر قانع ،سجاد بازیار ،حبیبی ،سعید
قنبری ،اکبر روشنکار ،یوسف رستم ،حسن رستم،
نعمت اهلل امین نژاد عکاس ،غالم رضا امین نژاد،
یاسر فالحی ،امید پیرزاداهوازی ،اردشیر ،حمیدراویان،
اصغر زارع ،پوربهی ،مرتضی ناطوری ،سیاوش
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،
سیدحسنهاشمی ،بهروز هاشمی نژاد ،نصراهلل کرمی،
عبدالخالق زارعی ،اصغر گرگوری ،علیرضا بحرینی،
علی بند امیری ،خضر احمدی ،رحمان غالمپور،
روزبه چاهی بخش ،مهرداد سرخوش ،محمود ردکا،
محمد خدادوست ،علی شاهخوره ،عباس معماری،
عزیزنصاری ،مسعود نخعی ،مجید رحیم پور،
اسماعیل شریف پور ،محمد شریفی ،اصغر کشتکار،
بهرام حبیبی ،حمید برزگر ،بهرام فره وشی ،ماشاهلل
ملک زاده ،نادر جعفری ،مهدی خواجه زاده ،حیدر
غالمینژاد ،عبد ،روح اهلل ارشادی ،علی ارشادی،
بلوچ ،و چرقیب زاده ،اصغر زارع ،اکبر کشتکار ،محسن
ماهینی ،امین قاسمی ،اردالن زنگویی ،احمد برخ،
حمید شغابی ،ابراهیم درفشان ،کوهزاد پوالدتن ،احمد
دشتی ،حسین مظلوم زاد ،حسین مسطتی ،حسین
برسان ،محمد پرگان ،غالمرضا زنده پی ،مرتضی
زنده پی ،محمد آبشک ،ماشااهلل عبدی زاده ،علی
کمارجی ،علی دورودی ،مسعود پالیزدان ،زنگویی،
نعمت فروزانی ،حسین هالل ،عباس کازرونی ،حمید
برزگر زاده ،حسین صلح دوست ،حسین ایرانپور،
کریم مالح ،حمید برفی ،بهرام فره وشی ،غالم رضا
غالمرضا زاده ،عبدی رستخیز ،علی پور تنگستانی،
محمد برزمهری ،داریوش مصطفوی ،احمد دهدار،
بنیامین دهدار ،حسین دشتی حاجی اخالقی ،مهدی
قربانی ،قنبری ایرانجوان ،محمد صمیمی ،داوود خواجه
منفرد ،محمد صفایی ،عبدالرحیم خرمزی ،احمددشتی،

اقتصادی

ضمیمه رایگان روزنامه در استان بوشهر

قطب كشاورزي دشتستان؛ نیازمند توجه

شهید علی پوالدی

شهید بهرمان

قاسم سالمت ،احمد جهان آرا ،سعید فقیه ،جمال
عطایی ،داریوش وحدتی ،مهدی زارعی ،علی حق
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،
محمود ادریس ،فردین برجی ،کریم زنگنه ،فرزاد
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
دریا سفر ،محمدموجی ،سعید غفوری ،رضاسلیمی،
حیـدر واحدزاده ،اردشیری ،زاغـی ترازویی ،ایرج
صغیری ،محسن فقیه ،حیدر محمد دشیری ،حسن
برسان ،خضراحمدی ،خلیل تختی ،قاسم سالمت،
ابراهیم حقیقت ،سیدجالل موسوی ،جالل ادریس،
قاسم عیسی خوانی ،مسعود کاظمی ،ناصرماهینی،
سیدحسین حسینی ،داریوش پوالدی ،عبدالرحیم
پوالدی ،غالم رضا پوالدی ،غالمعلی موذنی ،عباس
رزمجو ،حسن جمالی ،شاهپور شمس ،سالم کاظم
پور ،امید دیلمی ،مجتبی کالنی ،رضا بهشتی ،جمال
نجاتی ،حسن نیری ،حمید رستمیپور ،مجتبی دهپویه،
محمد علی خوش سیما ،غالمحسین فرح ،مرحوم
امین علیخواه ،مصطفی دیسی ،محمود دعایی ،محمود
چرخساز ،حیدر پوردالور ،اسماعیل علمی مطلق،
ماندنی هوشنگی ،غالمعلی هوشنگی ،امین علیخواه،
علی پزشکی ،علی پور خاکی ،محمد بختیاری ،ناصر
هوشنگ ،علی پزشکی ،یاسر عبدیزاده ،غالمعلی
بوالخیری ،نادر گالبیان ،رحیم گالبیان ،مراد رهروان
سحر ،اسماعیل امین نژاد ،اسماعیل بهبهانی ،حسن
ماهینی.

توسعه پايدار و يكپارچه
نعمتاله بارگاهي ملي ،معطوف به توسعه
فعال اجتماعي پايدار در سطوح منطقهاي،
شهري و روستايي است.
با توجه به اينكه جامعه
روستايي نقش اساسي در توليد محصوالت
كشاورزي و دامي كشور ايفا میكند ،هرگونه
سياستگذاري بخش دولتي در روستاها و بويژه
حمل و نقل ،جادههاي استاندارد و امنيت اين
دو كه الزم و ملزوم یکديگر هستند محرك
توسعه بوده و هزينه محسوب نميشود و آثار
آن در جذب و ماندگاري روستايي و در نتيجه
افزايش توليدات كشاورزي ،دامي و خودكفايي
كشور نمايان خواهد شد.
از قديم شهرستان دشتستان را به كشاورزي
و نخلهاي سر به فلك كشيده اش كه يكي
از قطبهاي كشاورزي جنوب بوده و هست
میشناسند.
حال اينكه اين شهرستان چندين سال است
در کنار باغات ،قطب صيفي جات در تمام
فصول سال شده و هر ساله در بخش شبانكاره
و روستاهاي پاي رودخانه همانند پلنگي،
گلدشت و ميلك به لطف خاك حاصلخيز،
رودخانه جاري شاهپور و سد باالدست رييسعلي
دلواري اغلب مايحتاج مردم كشورمان و حتي
در بخش صادرات براي كشورهاي همسايه را
تامين میكند.
با همه امتیازات و ظرفیتهای این منطقه زرخیز
استان ،اما شاهد ضعف و کمبود زیرساختها در
موضوع حمل و نقل هستیم .هر ساله به دليل
مشكالتي كه در زير مرور خواهيم كرد شاهد
تصادفات متعددی هستیم كه نتايجش كشته،
مجروح و زمينگير شدن كارگران ،كشاورزان
و مردم محلي است كه هركدام سرپرست و
نان آور خانواده بوده و موجب متالشي شدن
بنيان آن خانوادهها خواهد شد.
 -بي احتياطي رانندگان و عدم تمكين به

یادداشت

حداقل قوانين
 عدم نصب عاليم ترافيكي وكنترل سرعت
 عدم نصب عاليم هشدار دهندهو حفاظ ايمني در محلهاي پر خطر
 عدم طراحي مناسب هندسي راهها درنقاط مستعد خطر
 فقدان روشنايي كافي خصوصا در مسيرهايپرتردد و مستعد خطر
 كم عرض بودن جادههاي اصلي روستايي باتوجه به ترافيك شدت یافته در اين چند سال
به واسطه حمل و نقل محصوالت كشاورزي
 استهالك جاده ،كاهش طول عمر و نيازبه بهسازي و تعريض با توجه به حمل و نقل
زياد ماشينهاي باري سنگين و وانت بارهاي
متعدد.
بنابراین ضرورت دارد مسووالن محترم در
بخشهاي مرتبط حساسيتهاي اين مهم را
دريابند و ضمن به اشتراك گذاري تجارب و
انديشهها ،يكي از معضالت اصلي مسيرهاي
ي كه مسير ارتباطي اصلي به دهكده
عبور 
گردشگري سد رييسعلي دلواري نيز ميباشد،
مرتفع شده و اقدام الزم صورت پذيرد.
افزون بر این با ترغيب مردم به رعايت
قانون نيازمند ابزارهاي كنترلي به شرح زیر
با همکاری مسوولين امر ،شوراهاي محلي و
دهياران هستیم:
 لزوم تدوين ضوابط كنترل سرعت درمسيرها به كمك نيروهاي بسيج و انتظامي
توسط شوراهاي محلي و دهياران
 نصب عاليم ترافيكي و خطر در راههاياصلي و فرعي توسط اداره كل راه و شهرسازي
 نصب بيلبوردهاي هشدار دهنده توسط دهيارانو شوراهاي محلي با هماهنگي مراجع ذيربط
 تدوين تعرفه خدمات از محل حمل ونقل كشاورزي در جهت درآمدزايي و توسعه
روستاها.

نقش پررنگ کاالی ایرانی در تعمیرات پاالیشگاهی

بیش از  6700کاالی داخلی در عملیات
تعمیرات اساسی پاالیشگاه هشتم مجتمع گاز
پارس جنوبی به کارگیری شد.
به گزارش جام جم به نقل از روابط عمومی
شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی؛ رئیس خدمات
کاالی پاالیشگاه هشتم مجتمع با اشاره به این
که گامهای موثری در پاالیشگاه هشتم برای
رفع گلوگاهها و موانع موجود در واحدهای
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  6700مورد
از قطعات و تجهیزات ساخت سازندگان داخلی در
عملیات تعمیرات اساسی محقق شود.
امیر عباسی افزود :حدود ۱۲هزار عدد گسکت
در سایزهای متفاوت ،حدود  3تا  4هزار پیچ و
مهره در سایزهای متفاوت ،حدود  200عدد
انواع مختلف شیرآالت در سایزهای متفاوت،
حدود  200عدد انواع اتصاالت (فلنج-زانو -سه
راهی و )...در سایزهای متفاوت  -حدود 100

جناب سروان کریم شمس

متر انواع مختلف لوله در سایزهای متفاوت7 ،
تا  8ست دمیسترپد در ابعاد مختلف ،حدود 500
تا  600عدد انواع مختلف فیلتر ،حدود  50تن
سایرهای متفاوت سرامیک بال و حدود 220
تن انواع و سایزهای متفاوت مولکوالرسیو (ماده
شیمیایی جاذب رطوبت)  -انواع و سایزهای
مختلف شیلنگهای فشار قوی مورد استفاده
قرار گرفت.
وی با اشاره به این که تولیدات شرکتهای
ایرانی شامل قطعات و تجهیزات راهبردی در
تعمیرات اساسی پاالیشگاه هشتم به کارگیری
شده است اضافه کرد :انواع پمپ ،توربین،
سیستم کنترل ،فنهای هوایی ،تجهیزات برقی،
شیرآالت ،قطعات آببندی پمپ و کمپرسور
(مکانیکال سیل و درای گس سیل) ،تجهیزات
ثابت سنگین شامل انواع مختلف درام ،مبدلهای
حرارتی و غیره  -تجهیزات ایمنی و آتش نشانی
که ساخت سازندگان داخلی است نقش بسیار
موثری در خصوص افزایش تولید و محصوالت
پاالیشگاه هشتم دارد .این مقام مسئول ادامه داد:

مهمترین سازندگان داخلی که در زمینه تولید
مواد شیمیایی و پمپها و کمپرسورها و قطعات
آب بندی پمپ و کمپرسور (مکانیکال سیل و
درای گس سیل) و سیستمهای کنترل فعالیت
دارند ،شرکتهای دانش بنیان هستند.
عباسی در ادامه خاطرنشان کرد :پاالیشگاه
هشتم همگام با سایر پاالیشگاههای مجتمع گاز
پارس جنوبی در سال جهش تولید در حمایت از
تولیدکنندگان داخلی ،استفاده از کاال و تجهیزات
ساخت داخل را سرلوحه کار خویش قرار داده
و تمام تجهیزات و کاالهایی که امکان تولید
در داخل کشور را دارند از تولیدکنندگان داخلی
تامین مینماید.
رئیس خدمات کاالی پاالیشگاه هشتم مجتمع
گاز پارس جنوبی با اشاره به گسترش چتر
حمایتی مجتمع گاز پارس جنوبی از سازندگان
داخلی بیان کرد :رونق تولید ،ایجاد اشتغال،
کاهش وابستگی به خارج ،ارتقای توان فنی و
دانش بومی مهمترین مواردی میباشد که در
جهت حمایت از سازندگان داخلی محقق میشود.

ِانَّ ِ َ
ال َو ِانَّا ِالَ ْي ِه َراجِ ُع ْو َن

یک داغ بس است برای قبیلهای .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 میگوییم .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.
سرپرستی روزنامه جام جم در استان بوشهر

مدیریت شعب استان بوشهر

صاحب امتیاز :
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران

ضمیمه رایگان روزنامه در استان بوشهر

تحریریه شهرستانها:

021-44233511

w w w. d a n e s h p a y a m . i r

سرپرست استان بوشهر :علیرضا برازجانی
دفتر سرپرستی استان بوشهر 077-34232529:
دورنگار 077 -34230730:

w w w. j a m e j a m d a i l y. i r

در محفل دوستان به جز یاد تو نیست
افسوس که عمر در بطالت بگذشت
افسوس که ایام جوانی بگذشت
جز هستیِ دوست در جهان نتوان یافت

امام خمینی(ره)
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 ۱۷رشته صنایعدستی بوشهر نشان ملی مرغوبیت گرفتند

صنایعدستی بخشی از هنر ،فرهنگ
زینب مرادی
و هویت هر منطقه بوده که عالوه بر
خبرنگار جام جم
جنبههای تولیدی روایتگر زیبایی و
پیامآور سلیقه و روشهای زندگی نیاکان
در گذشته است .در حال حاضر استان
بوشهر در زمینه تولید محصوالت صنایعدستی نقش بسزایی
در اشتغال روستایی خصوصا تولید محصول توسط زنان توانمند
روستایی دارد زیرا  ۸۰درصد محصوالت در استان توسط بانوان
تولید شده که  ۷۵درصد در روستاهای استان تولید میشود.
تولیدات دستی زنان و مردان چیره دست هم استانی اکنون توانسته
است در بین محصوالت استانهای پیشرو در این صنعت جایگاه
خوبی دست و پا کند .کسب  17نشان ملی مرغوبیت صنایعدستی
توسط هنرمندان بومی استان بوشهر و احیاء هنر چوقهبافی و ثبت
اولین روستای ملی عبابافی از موفقیتهایی است که در سال
گذشته نصیب استان شد.
خبرنگار جامجم با «لیال رحیمی»؛ معاون صنایعدستی اداره کل
میراث فرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری استان بوشهر درباره
ظرفیتها ،موفقیتها و چالشهای پیش روی این صنعت
در جغرافیای استان بوشهر به گفتگو نشسته است که در زیر
میخوانید:
صنایعدستی استان در سطح ملی و بینالمللی
دارای چه جایگاهی است؟
صنایعدستی استان با توجه به استفاده از مواد اولیه بومی و با
کیفیت در تولید محصول همچنین طراحی و نوآوری همگام با
زندگی امروزی بستهبندی محصوالت و کاربردی بودن این
تولیدات موجب شده در جایگاه ملی نشانآور باشد .در سال
 ۹۸در داوری نشان ملی مرغوبیت کاالی صنایعدستی ۱۷
نشان را به خود اختصاص داد ،همچنین برای اولین بار
در استان ثبت روستای ملی را داشتیم که در رشته
تولید پارچه پشمی (عبابافی) در روستای بحیری
از توابع شهرستان دشتی انجام شد و مفتخریم
که اعالم نمایم تولید این دستبافته بینظیر
توسط بانوان روستایی تولید میشود .در
رتبه جهانی هم دو مهر اصالت از wcc
در رشتههای خوس دوزی و رندبافی در
کارنامه جهانی استان بوشهر ثبت شده
است.

چشم صنایعدستی بوشهر به دنبال بازار جهانی
آیا تحـول این صنـعت در سالهای اخیر
رضایت بخش بوده است؟
با توجه به کارهای کارشناسی که در سالهای اخیر در حوزه
صنایعدستی با توجه به تقویت بستر آموزشی انجام شده روند
افزایشی بسیار خوبی صورت گرفته است .تمرکز آموزش در
روستاهای استان با توجه به زیست بوم هر منطقه و همچنین
دسترسی آسان به مواد اولیه موجود و همچنین به روزرسانی
محصـوالت و آمـوزشهای تولید محور که سبب جذب
آموزش دیدگان به بازار هدف شود .استفاده از فضای مجازی و
ورود به کسب و کار اینترنتی در معرفی محصوالت صنایعدستی
نفش بسزایی داشته است.
بیشتر چه کسانی در این رشتهها فعالیت میکنند؟
قشر جوان مخاطبان صنایعدستی در استان بوشهر هستند و
ی مختلف سبب
همچنین ورود افراد تحصیلکرده از رشتهها 
به روز رسانی و تولید محصوالت جدید با تلفیق رشتههای بومی
و غیربومی که خروجی بسیار خوب و باالیی را داشته است.
بستهبندی محصوالت ،روند برندسازی و تجاریسازی محصول
بهخوبی در استان در حال پیشرفت است.
کسب و کار هنرمندان صنایعدستی در نقاط
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
دشتستان است طبیعتا بیشترین خروجی محصول حصیربافی
در این منطقه است وسایر محصوالت بومی
همین وضعیت را دارند البته توسعه همه
جانبه صنایعدستی در نقاط مختلف استان
صورت گرفته است.
چه شرکت تعاونیهایی در حوزه
صنایعدستی فعال هستند؟
 ۱۲شرکت تعاونی در زمینه تولید وآموزش
صنایعدستی در استان فعال هستند.
لیال رحیمی معاون
صنایعدستی اداره
کل میراث فرهنگی
استان بوشهر

خصوصا برخی از این شرکت تعاونیها در زمینه اشتغال روستایی
بسیار فعال بوده و دارای کارگاههای تخصصی در برخی از
روستاهای استان هستند دارای نشان ملی بوده و در نمایشگاههای
بینالمللی حضور دارند.
توسعه صنایعدستی در اشتغالزایی بومی چقدر
تاثیر داشته است؟
طبق آمار موجود در سال  ۹۸حدود  ۱۷۰نفر موفق به دریافت
پروانه تولید انفرادی و  ۱۵۰کارت شناسایی در حوزه صنایعدستی
شدند که میتوانند در این عرصه فعالیت کرده و در نمایشگاههای
سراسری جهت معرفی و فروش محصوالت شرکت نمایند.
همچنین این افراد با دریافت تسهیالت ارزان قیمت با سود ۴
درصد در حوزه مشاغل خانگی و پشتیبان میتوانند کار و تولید
خودرا گسترش دهند.
پراکندگی صنایعدستی در جغرافیای استان چگونه
است؟
خوشبختانه در تمام استان شاهد تولید صنایعدستی بومی به طور
فعال هستیم؛ به طور مثال در جنوب استان در زمینه رودوزیهای
سنتی ،بافتههای داری و صنایعدستی دریایی ،ساخت لنج تزیینی،
نخ ریسی ،نساجی سنتی ،ساخت ساز سنتی ،گرگور بافی و سفال
فعالیتهای زیادی صورت میگیرد.
نقش و جایگاه بانوان هنرمند در این صنعت در چه
مرتبه ای قرار دارد؟
به طور کلی در سراسر کشور  75درصد محصوالت صنایعدستی
توسط بانوان تولید میشود و در استان بوشهر هم با توجه به کل
ظرفیت استان  70درصد توسط بانوان روستایی انجام میشود
چون صنایعدستی استان اکثرا محصوالت کاربردی هستند که
از روستاها وارد شهر شدند بنابراین بیشترین تمرکز در حوزه تولید
توسط بانوان انجام میشود.
چه تدابیر و حمایتهایی در خصوص تضمین
فروش محصوالت صنایعدستی اندیشیده شده
است؟
با توجه به آب و هوای منطقهای که استان بوشهر دارد بیشتر
در اواخر اسفند حدود  15الی  20روز بازارچههای نوروزی را
برگزار میشود که صنعتگران فروش بسیار خوبی دارند چون
اوج مسافرپذیری و گردشگری استان بوشهر در ایام نوروز انجام
میشود ،ولی امسال به دلیل بیماری کرونا این موقعیت را نداشتیم،
البته صنعتگران با شرکت در نمایشگاههای سراسری که در طول

سال داریم میتوانند به فروش محصوالت خود بپردازند و البته
آموزشهایی در حوزه فضای مجازی و کسب و کار اینترنتی که
در سال  97و  98به صنعتگران داده شد خیلی از صنعتگران بوشهر
در پیجهای اینستاگرام خود اقدام به فروش محصوالتشان کردند.
* چه آموزشهایی در نظر گرفته شده است؟
در سال  98حدود  270ساعت آموزشی کوتاه مدت برگزار شد که
با توجه به فرهنگی که در روستاها حکمفرماست و صنایعدستی
کاربردی که در روستاها شکل گرفته و آموزشها بر اساس بستر
روستا و مواد اولیه ای که در دسترس دارند بیشتر به روزرسانی
شدند .به طور مثال صنایعدستی حصیری در روستاهایی که
نخیالت خرما دارند وجود دارد ،ولی آموزشهایی داده میشود
تا محصوالت تولید شده کاربردی تر و وارد زندگی شهری شوند.
آموزش ویژه شاغالن هم مخصوص افرادی است که از اداره
صنایعدستی و گردشگری پروانه تولید انفرادی دارند و سال گذشته
 45ساعت دوره آموزشی برای این افراد برگزار شد و بیشترین
تمرکز آموزشها روی کسب و کار اینترنتی و فضای مجازی بود.
حمایتهایی که از هنرمندان میشود تشریح
کنید؟
در بسته حمایتی که از طرف دولت برای صنعتگران حوزه

صنایعدستی در نظر گرفته شده است هم ارائه تسهیالت ارزان
قیمت با سود  4درصد بود که هم تسهیالت شهری بخش
مشاغل خانگی داشتیم و هم تسهیالت عشایری و روستایی بود
که در سال گذشته  61فقره تسهیالت مشاغل خانگی به مبلغ 6
میلیارد و  100میلیون ریال و  14فقره تسهیالت پشتیبان به مبلغ
 6میلیارد و  700میلیون ریال داشتیم که ارائه شد .افزون بر این
تسهیالت روستایی عشایری به مبلغ  ۷میلیارد و  410میلیون
ریال برای ایجاد اشتغال  ۱۰نفر به متقاضیان پرداخت شد.

