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یع در اجرای  فاضالب دیلم در دستور  تسر
کار  مسئوالن

حمایت ویژه از رونق تولید:

نماینده ولی فقیه در استان:

تسهیالت بانک  اعطای ۱7۹۰ میلیارد فقره 
تعاون 2توسعه 

بوشهر  رویکرد 
 در افزایش درآمد

32

 کام نخل داران
 شیــرین می شــود؟

شهرک صنعتی ؛
حلقه مفقودی صنعت خرما

   
نــمــایــشــگــاه بــیــن الــمــلــلــی تخصصی خــرمــا و صــنــایــع وابــســتــه 
بــیــن الــمــلــلــی  نـــمـــایـــشـــگـــاه هـــای  مـــحـــل  در  آذر   ۹ از  آن  ــه  ــ ب
ــتــاح و تـــا روز جــمــعــه ۱۲ ایـــن مـــاه ادامـــــه داشـــت. اســـتـــان بــوشــهــر افــت
استان بوشهر با ۶ میلیون اصله نخل و تولید ساالنه ۱۶۵هزارتن خرما به عنوان 
یکی از مهمترین استان های تولیدکننده خرمای کشور به شمار می رود.

در سال ۹۹ میزان صادرات خرمای استان بوشهر ۲۷ هزار تن و....

  در نشست میز ملی توسعه و صادرات خرما راهکارهای حمایت
 از  تولید کنندگان بررسی شد
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؛ رقیب پرقدرت  بوشهر
 در بازار  جهانی خــرما
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تسریع در اجرای  فاضالب دیلم در دستور کار  مسئوالن
محمد  هادی رستمیان در بازدید از طرح فاضالب دیلم با اشاره به نقش مهم اجرا 
خدمات  داشت:  اظهار  زیرساخت ها  و  بهداشتی  وضعیت  بهبود  در  طرح ها  این 

شرکت آب و فاضالب در این حوزه ستودنی است.
معاون امور عمرانی استاندار بوشهر با اشاره به این که اجرا طرح جمع آوری فاضالب 
در  اجرا طرح های فاضالب  اولویت  گفت:  در همه شهرهای استان ضروری است 

شهرهای ساحلی قرار گیرد.
عبدالحمید حمزه پور مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر هم با بیان 
این که ایستگاه فاضالب دیلم ظرفیت در شبانه روز ۲800 متر مکعب است افزود: ۲0 

هزار نفر تحت پوشش طرح فاضالب دیلم قرار دارد.
حمزه پور با بیان این که ایستگاه شماره 4 فاضالب دیلم در منطقه ساحلی است 

به  فاضالب  مکعب  متر   800 شبانه روز  در  است  قادر  ایستگاه  این  کرد:  تصریح 
تصفیه خانه منتقل کند و 4 هزار نفر تحت پوشش دارد.

بیان  و  دانست  مترمکعب  را ۲400  دیلم  فاضالب  تصفیه خانه  اسمی  ظرفیت  وی 
کرد: ارتقای تصفیه خانه، احداث کانال پساب، اجرا 30 کیلومتر شبکه اصلی و فرعی و 

احداث یک ایستگاه فاضالب دیگر از برنامه های در دست اجرا است. 

دوشنبه    15  آذر     1400   شماره 6097
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فرهنگیفرهنگی
اقتصادیاقتصادی

از کتاب توژستان دیروز تا دشتستان امروزاز کتاب توژستان دیروز تا دشتستان امروز
)حسین( برازجانی  تالیف:محمدباقر

محل فروش در شهر برازجان:
  خیابان شهید چمران)بیمارستان( روبرو داروخانه دکتر 

رضایی پاساژ سالمت نمایشگاه دائمی کتاب 
 خیابان دانش آموز روبرو پلیس+10 بانک کتاب

 بلوار آیت اهلل طالقانی درب ورودی درمانگاه 17 شهریور 
دکه آقای محمد مهاجر 

منتشر شد

حمایت ویژه از رونق تولید:
ــارد فــقــره  ــی ــل ــی اعـــطـــای 790 1م
تـــســـهـــیـــالت بـــانـــک تــوســعــه 

تعاون

بانک توسعه تعاون استان بوشهر از ابتدای سال 
۱400 تا پایان آبان ماه بیش از ۲۶00 فقره تسهیالت در 
بخش های مختلف اقتصادی به متقاضیان واجد 

شرایط پرداخت کرده است . 
سراسر  در  بانک  این  شعب  جام جم  گزارش  به 
 ۱۷۹0 جمعا"  تاکنون   ۱400 سال  در  بوشهر  استان 
به  پرونده   ۲۶00 قالب  در  تسهیالت  ریال  میلیارد 
گزارش  این  است.  کرده  پرداخت  شرایط  واجدان 
تسهیالت  معدن  و  صنعت  بخش  در  می افزاید، 
پرداختی  به فعاالن اقتصادی  استان بوشهر بالغ 
بر به ۵03  میلیارد ریال در قالب ۱0۹0 فقره پرونده 
به  تعاون  توسعه  بانک  است.  بوده  تسهیالتی 
و  خدمات  بخش  در  توسعه ای  بانک  یک  عنوان 
بازرگانی  نیز اقدامات مناسبی انجام داده و میزان 
تسهیالت  در سرفصل خدمات و بازرگانی  از ابتدای 
سال تا پایان آبان با تشکیل ۱۲80 پرونده بالغ بر  ۹۲0 
میلیارد ریال پرداخت کرده است.  بخش مسکن  
نیز از تسهیالت پرداختی بانک توسعه تعاون بهره 
این  به  پرداختی  تسهیالت  میزان  و  گردیده  مند 
بخش در مدت مذکور به ۱3۲  میلیارد ریال رسیده 
است. در هشت ماه سال جاری میزان تسهیالت 
پرداختی بانک توسعه تعاون به بخش کشاورزی 

استان بوشهر نیز به ۲3۵  میلیارد ریال رسید. 
بانک  جوانترین  عنوان  به  تعاون  توسعه  بانک 
ریال  میلیارد   4۱۲0 پرداخت  امسال  ایران  دولتی 
کرده  هدف گذاری  بوشهر  استان  در  را  تسهیالت 

است.

خبر

خــرمــا یــک مــیــوه فــوق اســتــراتــژیــک و یکی از 
جغرافیای  در  اقــتــصــادی  قـــدرت  مولفه های 

اقتصاد فراملی است . 
چنانچه نگاه به خرما به عنوان یک میوه باید 
می تواند  محصول  ایــن  چــراکــه  شــود  اصـــالح 
بــرای  اســتــراتــژیــک  کــاالهــای  از  بــرخــی  همانند 

اقتدار مؤثر باشد. 
زیر  سطح  لــحــاظ  از  خــرمــا  محصول  در  ــران  ایـ

کــشــت، تــولــیــد، صـــــادرات و مــصــرف مــلــی از 
کشورهای ممتاز است . 

 خرما و مشتقات آن می تواند از عوامل مهم 
ملی  ثــروت  خ  نــر و  ملی  ناخالص  تولید  رشــد 
نگاه  یک  جدید  دولــت  ــی رود  م امید  و  باشد 
بنیادین و دانش محور داشته باشد تا خرما 
نقشی  ایفای  به  قــادر  کشور  اقتدار  حــوزه  در 
مهم باشد. نبود تحول مناسب در سیستم 

ــر دیــســی شــغــل نــخــلــداری به  ــاری و دگــ ــیـ آبـ
شغل های دیگر از جمله تهدیدات این عرصه 
اســت افـــزون بــر ایـــن  نــبــود زیــرســاخــت هــای 
فروش  آفــات،  دفع  بر  نظارت  عدم  نگهداری، 
فله ای خرما و کمبود صنایع تبدیلی از جمله 

مشکالت بخش تولید خرماست.
 توجه به معرفی اهمیت مصرف خرما و قرار 
از  حمایت  خــانــواده هــا،  همه  سبد  در  گرفتن 

پرداخت  و  خرما   تولید  عرصه  در  کــشــاورزان 
تسهیالت بانکی یکی از ضروریات است. نبود 
دیپلماسی اقتصاد خرما متناسب با اقتصاد 
با   کــه  ــت   اس مشکالتی  از  دیگر  یکی  جهانی 
ایجاد مراکز تخصصی صنایع تبدیلی و فرآوری 
خرما می توان گام مهمی برای شکوفایی این 
صنعت دانست.  ایجاد شهرک صنعتی خرما  
بنابراین  اســت  بوشهر  استان  اساسی  نیاز 

وزارت  به ویژه  مرتبط  وزارتخانه های  تمام  باید 
تغذیه  آمایش  جامعه شناسی  با  خارجه  امور 
در جهان برای محصول خرما فعالیت جهادی 
کند. دیپلماسی اقتصادی کشور در دنیا بیمار 
تولیدکننده  کــه  کشورها  از  بسیاری  اســت. 
خود  شخصی  برند  بــا  نیستند  خرما  رسمی 
نــام خــود صــادر  بــه  را  ــران  ایـ و محصول خرما 

می کنند.

کشوری خرما در استان بوشهر  برگزاری سومین نمایشگاه 
که یکی از قطب های تولید خرما در کشور است نویدبخش 
همان  و  می دانم  خرما  صنعت  فعاالن  برای  خوبی  روزهای 
همه  حمایت  شد  تاکید  خرما  ملی  همایش  در  که  طوری 
از  یکی  خرما  حوزه  در  سرمایه گذاران  و  فعاالن  از  جانبه 
جدید  دولت  در  بوشهر  استان  مسئوالن  اولویت های 

خواهد بود.
کشور  اقتصاد  گذشته  ماه   3 در  گرفته  صورت  ارزیابی  با 
ارتقای مثبتی داشته است. این در حالی است که در 3 ماه 
تعهدات  مرکزی  بانک  از  استقراض  بدون  دولت  گذشته 
بدون  گذشته  ماه  سه  در  دولت  است.  داده  انجام  را  خود 
استقراض از بانک مرکزی و خلق پول تعهدات مالی خود را 

انجام داده است.
خ  ر اخیر  دهه  سه  در  خصولتی  به  دولتی  اقتصاد  از  تحول 
خصوصی  به  خصولتی  اقتصاد  تحریم ها  برکت  به  ولی  داده 

منتقل شده است.
انتقال اقتصاد خصولتی به خصوصی در استان بوشهر  آثار 
دیده می شود به طوری که اکنون مراجعه برای سرمایه گذاری 
خصوصی  بخش  توسط  بوشهر  استان  مختلف  نقاط  در 
این  و  هستند  سرمایه گذاری  متقاضی  و  یافته  افزایش 

درحالی است یارانه حامل های انرژی هنوز برقرار است.
سرمایه گذاری  برای  بوشهر  استان  در  مهمی  ظرفیت های 

سرمایه گذاران  از  برخی  دارد.  وجود  عالقمندان  و  فعاالن 
تمایل دارند که کارخانه های خود را در جوار پتروشیمی های 
راه اندازی کنند چرا که در کاهش هزینه های  استان بوشهر 

آنان بسیار موثر است. 
کاهش هزینه حمل و نقل مواد اولیه و محصوالت تولیدی 
است:  بوشهر  استان  در  سرمایه گذاری  مزیت های  دیگر  از 
، سرمایه گذاران  تولید در استان بوشهر به ظرفیت  با توجه 
در جاهایی قرار می گیرند که مواد اولیه مورد نیاز برای تولید 
محصوالت فراهم است که این خود نقش مهمی در کاهش 

هزینه ها دارد.

حمایت همه جانبه از سرمایه گذاری در استان بوشهر 
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نمایشگاه بین المللی تخصصی 
از  آن  خرما و صنایع وابسته به 
نمایشگاه های  محل  در  آذر   ۹
ــان بــوشــهــر  ــتـ بــیــن الــمــلــلــی اسـ
افتتاح و تا روز جمعه ۱۲ این ماه 

ادامه داشت.
استان بوشهر با ۶ میلیون اصله 
نخل و تولید ساالنه ۱۶۵هزارتن 
خرما به عنوان یکی از مهمترین 
استان های تولیدکننده خرمای 

کشور به شمار می رود.

صــــادرات  مـــیـــزان   ۹۹ ســـال  در 
هزار   ۲۷ بوشهر  استان  خرمای 
ارزش 3۵ میلیون دالر  تن و به 
کشورهای  ســال  ایــن  در  بـــود. 
مقصد صــادرات خرمای استان 
بــوشــهــر نــیــز شــامــل روســیــه، 
افغانستان،  تــرکــیــه،  اوکـــرایـــن، 
هند،  ــراق،  عــ کــردســتــان  اقلیم 
امارات، پاکستان، تاجیکستان، 
قطر  و  ارمنستان  قــزاقــســتــان، 
بــــود.  بــاتــوجــه بــه تــهــدیــدهــای 
ناشی از شرایط تحریمی که منجر 
ــای نفتی  ــ ــده ــ ــاهــش درآم بـــه ک
کشور شده اقتصاد باید بر پایه 
جمله  از  غیرنفتی  محصوالت 
خرما تقویت شود.با تحقق این 
مهم بدون شک شرایط ناپایدار 
ناشی از تالطم  های ارزی کاهش 

پیدا می  کند.
با  ارتباط  در  اخیر  سال  های  در 
صنعت نمایشگاهی اقدام  های 
خــــوب و مـــوثـــری انـــجـــام شــده 

و  مـــعـــدن  ــت،  ــع ــن ص وزارت  و 
تجارت به عنوان متولی توسعه 
نمایشگاه  های داخلی و خارجی 
داده  انــجــام  مهم  اقــدام  هــایــی 

است.
حضور استان  های تولید کننده 
و فعال در بخش فــرآوری خرما 
در سومین نمایشگاه تخصصی 
بین المللی بوشهر نویدبخش 
ــای داخـــلـــی و  ــ ــازارهـ ــ ــه بـ ــع ــوس ت

صادرات غیرنفتی است.
شـــکـــوه نــمــایــشــگــاه خـــرمـــا در 
بـــوشـــهـــر دســــــتــــــاورد بــخــش 
جـــواب  از  نــشــان  و  خــصــوصــی 
اعتماد  بــه  بخش  ایــن  مثبت 
وزارت  مانند  دولتی  بخش  های 
صــمــت و انــجــمــن مــلــی خــرمــا 
است که می  تواند به رونق بازار 
فــــروش ایـــن مــحــصــول کمک 
نمایشگاه  آینده  هفته   ۲ کند. 
ابوظبی  در  سیال  المللی  بین 
برگزار می  شود که از ایران نیز ۱۲ 

خرما  صادراتی  و  تولیدی  بنگاه 
از  آن  بنگاه  سه  که  دارد  حضور 

استان بوشهر هستند.
حضور استان  های تولید کننده 
شده  یــاد  نمایشگاه  در  خــرمــا 
کمک می  کند تا در بازاری که روز 
سخت تر  آن  در  رقــابــت  روز  بــه 
ــود ایــــــران و بــخــصــوص  ــی  شـ مـ
اســـتـــان بــوشــهــر بـــه جــایــگــاه 

ویژه  ای دست پیدا کند.
ملی  مــیــز  نشست  همچنین 
خرما در شهرستان دشتستان 
قطب  های  از  یــکــی  عــنــوان  بــه 
بوشهر  اســتــان  در  خرما  تولید 
ــل و  ــائـ ــسـ بـــــرگـــــزار شــــد کــــه مـ
ــوزه بخوبی  ــ ــن ح ایـ مــشــکــالت 

مورد بررسی قرار گرفت.
از  خرما  ملی  همایش  بــرگــزاری 
این  حاشیه  برنامه های  دیگر 
بوشهر  اســتــان  در  نمایشگاه 

بود.

؛ رقیب پرقدرت در بازار جهانی خرما یادداشتبوشهر

سید حسین 
حسینی

رئیس سازمان 
صنعت،معدن و 

تجارت استان بوشهر

آیت اهلل غالمعلی 
صفائی بوشهری

نماینده ولی فقیه 
در استان

مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی  استان  بوشهر اعالم کرد:

نوسازی و مقاوم سازی ۲۱8۰ 
واحد مسکونی

استان  اسالمی  انقالب  مسکن  بنیاد  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
؛ مدیرکل بنیاد مسکن استان بوشهر گفت: امسال 2 هزار و 1۸0  بوشهر
واحد مسکونی با دریافت تسهیالت بانکی نوسازی و مقاوم خواهند شد.
و  شهرسازی  و  راه  مدیرکل  با  خبری  مشترک  نشست  در  مقدم  علیرضا 
با  خبرنگاران  جمع  در  و  عالیشهر  جدید  شهر  عمران  شرکت  مدیرعامل 
روستایی  مسکونی  واحدهای  مقاوم سازی  ح  طر  ۸4 سال  از  این که  بیان 
آغاز شده است، گفت: تاکنون از 77 هزار واحد مسکونی روستایی استان 

بوشهر 5۸ درصد آن مقاوم سازی شده است.
این  توسط  استان  شهر   12 در  مسکن  ساخت  به  اشاره  با  همچنین  وی 
واحد   674 مسکن  ملی  اقدام  ح  طر در  اکنون  کرد:  نشان  خاطر  نهاد 
آماده سازی و فراهم  که برخی در مرحله  مسکونی در حال ساخت است 

شدن بستر و برخی هم پیشرفت تا 40 درصد دارد.

این شهر برنامه دارد

آغاز تحول و باز پیرایی پارک های برازجان
خصوص  در  بــرازجــان  شــهــرداری  سرپرست 
در  موجود  سبز  فضاهای  احیای  و  توسعه 
شهر بــرازجــان گــفــت: ســامــانــدهــی پــارک هــا 
مــهــمــتــریــن  از  شـــهـــری  ــز  ــب س فـــضـــاهـــای  و 
است؛  برازجان  شهرداری  کاری  اولویت های 
مدنظر  متعددی  برنامه های  راستا  ایــن  در 
قرار داریم که طی این برنامه ریزی ،هفته ای 

یک پارک در شهر ساماندهی می شود.
امـــراهلل عباسی در این  گـــزارش جــام جــم  بــه 
خصوص با بیان این که طی بازدید از پارک ها، 
متوجه نواقص و نیاز تجهیزات برخی پارک ها 
و فضاهای سبز شده ایم ادامه داد: تعمیر و 
افزایش وسایل بازی، رفع نواقص روشنایی، 
بهداشتی،  ســرویــس هــای  مــشــکــالت  رفـــع 
بهسازی نیمکت ها و آالچیق ها، رنگ آمیزی 
اقدامات  مهم ترین  از  و…  المان ها  ترمیم  و 

اجرایی در این زمینه است.
پــارک  بهسازی  شـــروع  بــه  ــاره  اشـ بــا  عباسی 
کــمــال آبـــاد کــه از قــدیــمــی تــریــن پــارک هــای 
افــزود: در خصوص  برازجان می باشد   شهر 
فعالیت هایی  آبــاد  کمال  پــارک  ساماندهی 
جدید  روشــنــایــی  پــایــه هــای  نصب  جمله  از 
ــارک، اصـــالح بناهای  ــ پ تــامــیــن روشــنــایــی  و 
محوطه  جدول های   سنگ  ترمیم  مخروبه، 
پــارک،  ورودی  مسیر  بهسازی  پــارک،  درونــی 
پــارک،  ورزشـــی  تجهیزات  بــازســازی  و  تعمیر 
هــرس درخــتــان مــوجــود و کــاشــت درخــتــان 
جدید، تعویض خاک نباتی و کوددهی فضای 
به نیمکت و سطل های  پــارک  سبز، تجهیز 
ــد، پــاکــســازی مــحــوطــه  درونــــی و  ــدی ــه  ج ــال زب
اطراف پارک از زباله و نخاله های رها شده و 
انجام  پــارک  ایــن  در  محوطه ی  شستشوی 

شده است.  
خصوص  در  بــرازجــان  شــهــرداری  سرپرست 
ح هفتگی احیای پارک ها در این شهر خبر  طر
داد و عنوان کرد:  امیدواریم ساماندهی این  
پارک ها گامی مؤثر در گسترش شور و نشاط 
توسط  مطلوب  نحو  به  و  باشد  شهروندی 

شهروندان مورد استفاده قرار بگیرد.

شهرک صنعتی  ؛حلقه مفقودی صنعت خرما



ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان بوشهرضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان بوشهر

اعتبار6میلیاردی برای حذف نقاط حادثه خیز 
مواصالتی  محورهای  در  پرحادثه  نقطه   4۷ بوشهر  ساحلی  استان  در 
حذف  و  ساماندهی  برای  برنامه ریزی  که  شده  شناسایی  بوشهر  استان 
قرار  استان  جاده ای  نقل  و  حمل  و  راهداری  کل  اداره  کار  دستور  در  آنها 

دارد.
نقطه   ۱۲ الزم  اعتبار  تامین  و  اورژانسی  اقدامات  با  گذشته  سال  در  اما 

پرحادثه در نقاط مختلف استان بوشهر ساماندهی و رفع شده اند.
و  کنگان  به  بوشهر  یعنی  جنوبی  محورهای  در  پرحادثه  نقاط  بیشتر 
یعنی  مرکزی  محورهای  ساحلی،  نوار  در  دیر  بندر  به  بوشهر  عسلویه، 

بوشهر به برازجان و کنار تخته،جاده برازجان به اهرم قرار دارد .
و  دیلم  بندر  به  بوشهر  یعنی  استان  شمالی  محورهای  در  همچنین 

 بهبهان، بوشهر به شیف و گناوه هم نقاط پرحادثه شناسایی و مشخص
محورهای  در  پرحادثه  نقطه   ۹ حذف  برای  امسال  که  اعتباری  شده اند.   
 ۶ مبلغ  است  کرده  پیدا  تخصیص  و  تامین  بوشهر  استان  مواصالتی 
میلیارد تومان است که تالش برای اجرای آن و از بین بردن یکی از علل 

تلفات و حوادث جاده ای توسط راهداران استان بوشهر ادامه دارد. 

دوشنبه    15  آذر     1400   شماره 6097

3 اجتماعیاجتماعی
فرهنگیفرهنگی

بنا به تأکیدات رئیس جمهور مبنی بر تحول الیحه بودجه 
از شهریور امسال فرایند تدوین الیحه بودجه سال   ،  ۱40۱
تنظیم  گردید.  آغاز  کشور  بودجه  و  برنامه  سازمان  در  آتی 
اقتصادی  مسائل  رفع  محوریت  با  کسری  فاقد  بودجه ای 
کشور و اولویت دهی به مشکالت معیشتی مردم و بهبود 
کار و افزایش درآمد خانوارها در دستور  وضعیت کسب و 
همین  بر  گرفت.  قرار  کشور  بودجه  و  برنامه  سازمان  کار 
اساس برای دستیابی به رشد اقتصادی 8 درصدی در کشور 
تقسیم کار استانی صورت گرفته و رشد بخش های مختلف 
اقتصادی به تفکیک شهرستان و بخش هم تنظیم و نهایی 

شد. 
زیر  در  می شوند  رشد  ایجاد  باعث  که  ح هایی  طر همچنین 
بخش های مختلف تا شهرستان و در دستگاه های اجرایی 
دستور  در  تصویب  از  پس  که  گردیدند  شناسایی  مختلف 

کار دولت و استانداران قرار خواهد گرفت. یکی از مهم ترین 
مسائل برای تحقق این هدف فراهم نمودن منابع مالی و 
اعتبار الزم بوده و برهمین اساس پیشنهاد ایجاد صندوق 
توسعه استانی و تجهیز آن با منابع مختلف مالی برنامه ریزی 

گردید. 
بانکی  تسهیالت  بر  عالوه  که  منابعی  مهمترین  از  یکی 
داشت  خواهد  ح ها  طر اجرای  مالی  تأمین  در  مهمی  نقش 

مالیات هاست. 
 با تغییر ریل اقتصادی کشور و توجه به برنامه محوری 

ً
قطعا

و ایجاد شفافیت در ارائه بودجه امکان برون رفت از شرایط 
 کشور در این مسیر چاره ای جز 

ً
کنونی فراهم می گردد.  قطعا

ایجاد صندوق های  با  بایستی  و  ندارد  اقتصادی  ریل  تغییر 
سرمایه گذاری استانی نیز به تحریک سرمایه گذاری و اجرای 
این که  ضمن  نمود  کمک  تولیدی  و  زیربنایی  ح های  طر

بایستی در اجرای پروژه ها نیز نگاه عدالت محوری و توسعه 
متوازن را مورد توجه قرار دهیم. 

بدیهی است یکی از مهم ترین منابع، مالیات های وصولی در 
بایستی به صورت دقیق مشخص شود  که  استان هاست 
این  از  و  به چه میزان است  استان  مالیاتی هر  که ظرفیت 
منابع چگونه برای مصارفی که زمینه تحقق رشد اقتصادی 8 
 مربوط 

ً
درصدی را رقم برند، استفاده نمود این مصارف قطعا

به برنامه های است که ضمن اثربخشی و ارتقای بهره وری در 
بخش مربوطه منجر به رشد و پویایی اقتصاد نیز می گردد. 

جمله  از  مصوب  منابع  بر  عالوه  بتواند  نیز  که  استانی  هر 
فرار  از  جلوگیری  جمله  از  مختلف  ابزار های  با  مالیات  ها 
مالیات  اقتصادی  فعالیت های  به  بخشی  رونق  و  مالیاتی 
بیشتری وصول نماید می بایستی مقدار مازاد به آن استان 
انگیزشی  مکانیزم  این  تقویت  با  تا  شود  داده  اختصاص 

عالوه بر خلق و افزایش منابع بودجه، بودجه ای فاقد کسری 
را رقم بزند. این امر در برنامه سوم تا ششم یا اجرا نشده یا به 
صورت بسیار ناقص اجرا شده و کارکرد اصلی خود را از دست 

داده است. 
در امتداد تغییر این ریل تقویت ساز و کارهای انگیزشی از 
جمله برگشت مازاد درآمدها به ویژه درآمدهای مالیاتی به 

هر استان ضروری است. 
همچنین بنا به تأکید رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور 
مسئولیت  منابع  خلق  در  وزارتخانه ها  و  دستگاه ها  همه 
صورت  به  منابع  جذب  برای  مدونی  استراتژی  و  دارند  
فاینایس داخلی و خارجی، جذب منابع از بیرون، بانک ها و 
مشارکت  و  دولت  دارایی های  کردن  مولد  خیران،  از  کمک 
بخش خصوصی توأم  با ایجاد بهره وری برنامه ریزی گردیده 

است.

پیشرفت 36 درصدی سد دالکی رویکرد بوشهر در افزایش درآمد

میلیون   ۲۷0 مخزن  ظرفیت  با  دالکی  مخزنی  سد 
مترمکعب و حجم قابل برنامه ریزی 43۵ میلیون 
مترمکعب در سال واقع در منطقه دالکی از توابع 
روی  و  بوشهر  استان  دشتستان  شهرستان 

رودخانه دالکی در دست ساخت است.
منابع  توسعه  پروژه  بزرگترین  عنوان  به  سد  این 
نیاز  مورد  آب  تامین  هدف  با  بوشهر  استان  آب 
در  موجود  نخلستان های  از  هکتار   ۷۵0 و  ۱۲هزار 
مناطق دالکی، دهقاید، وحدتیه و بخش سعدآباد 
احداث  حله  تاالب  حقابه  از  بخشی  و  دشتستان 
خواهد شد. مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان 
بوشهر گفت: سد دالکی، سنگ بنای اصلی احیای 
بیش از ۲ میلیون اصله نخل در منطقه دشتستان 
اکنون 3۶ درصد پیشرفت دارد. به گزارش جام جم 
علی محمدی افزود: حدود یک هزار و 300 میلیارد 
گذاری  سرمایه  طرح  این  اجرای  برای  اعتبار  تومان 
می شود. وی گفت: در  مصوبه سفر رئیس جمهور 
 3۶0 دالکی  سد  تکمیل  برای  بوشهر  استان  به 
میلیارد تومان از منابع ماده ۵۶ و مابقی اعتبار نیز 
 . می شود  تامین  نفت  تهاتر  و  عمومی  بودجه  از 
محمدی اظهار داشت: در سالی که گذشت سامانه 
انحراف آب و فرازبند سد دالکی کامل شده است. 
سال گذشته این سد به خوبی سیالب های آذر را با 
دبی پیک بیش از هزار مترمکعب در ثانیه کنترل و 
مهار کرد و از خسارتی که ممکن بود بود برای پایین 
خاطرنشان  وی  کرد.  جلوگیری  کند  ایجاد  دست 
می شد  کامل  هم  بدنه  باید  آن  موازات  به  کرد: 
توسط  و  شروع  بدنه  خاک برداری  اکنون  هم  که 
پیمانکارقرارگاه خاتم االنبیاء در حال انجام است تا 
آبگیری رسیده و آب را  در اولین فرصت به مرحله 

تنظیم شده به کشاورزان تحویل بدهیم.

خبر

قرار  دلیل  به  بوشهر  استان 
از  جنوب  گرم  اقلیم  در  گرفتن 
عشایر  هدف  نقاط  از  یکی  دیرباز 
تناسب   به  که  می شود  محسوب 
هفت  استان  عشایری  جمعیت 
آبان  پانزدهم  از  یعنی  سال  از  ماه 
ترتیب  به  اردیبهشت   پانزدهم  تا 
در مناطق ییالقی شهرستان های 
تنگستان،  دشتی،  دشتستان، 
پیدا  اسکان  بوشهر  و  دیلم  جم، 

می کنند.
شامل  عشایر  کوچ  مسیرهای 

شمال  اول  گروه  که  است  3گروه 
شبانکاره  و  دیلم  عشایر  استان، 
مواصالتی  جاده های  طریق  از  که 
بویر  و  کهگیلویه  استان های  به 
کوچ  فارس  و  اصفهان  احمد، 
می کنند. در مسیر کوچ گروه دوم، 
استان  مرکزی  مناطق  عشایر 
شهرستان های  عشایر  شامل 
از  تنگستان  دشتستان،  بوشهر، 
طریق جاده های منتهی به استان 
در  و  وارد  پاییزه  کوچ  در  فارس 
استان های  به  و  خارج  بهاره  کوچ 
فارس، اصفهان، کهگیلویه و بویر 
در  اما  می کنند.  مکان  نقل  احمد 
استان  جنوب  عشایر  سوم  گروه 
جم  دشتی،  شهرستان های  یعنی 
و دیر هستند که مثل گروه دوم از 

مسیرهای ذکر شده از استان ورود 
خاطر  به  امروزه  می کنند.  خروج  یا 
گسترش  و  صنعت  پیشرفت 
زمین های کشاورزی و از بین رفتن 
ایل راه های عشایری و به طبع آن 
حذف مدت زمان حضور عشایر در 
سنتی  زندگی  تلفیق  بندها،  میان 
و  عشایری  جامعه  در  شهری  و 
کوچ  کمتر  دیگر  آنها  راحت طلبی  

سنتی رایج است.
در  عشایر  مشکالت  مهم ترین 
و  حمل  زیاد  هزینه  شامل  کوچ 
و  ندارد  مشخصی  تعرفه  که  نقل 
می زند- را  خود  ساز  کامیون  هر 
تقویم  قانونی  محدودیت های 
طبیعی  منابع  سوی  از  که  کوچ 
خروج  در  ییالقی  استان های 

ورود  محدودیت های  و  عشایر 
سوی  از  قشالقات  در  عشایر 
اعمال  مراتع  و  جنگل ها  سازمان 
ورود  هنگام  می شود.همچنین 
عشایر  امور  ادارات  قشالقات،  به 
آب  درخواست  شدید  ترافیک  با 
باعث  امر  این  و  می شوند  مواجه 
آنها  آبرسانی  ناوگان  که  می شود 
به  سیار  آبرسانی  پوشش  توان 
نداشته  را  آب  متقاضی  عشایر 
باشد. اجرای پروژه های امور عشایر 
ارزش  و  آالیندگی  از محل عوارض 
مسکن  بنیاد  توسط  و   افزوده 
قرار  کاری  بعدی  اولویت های  در 
ورود  هنگام  عشایر  و  می گیرد 
راهگشایی،  عدم  با  قشالقات  به 

آبرسانی و... مواجه می شوند.

به وقت کوچ

زهرا ماندنیان فرد

خبرنگار

گزینش  هسته های  مدیران  اندیشی  هم  جلسه 
دستگاه های اجرایی  در اداره کل تامین اجتماعی 

استان بوشهر برگزار شد.
معاون  جعفری  حــضــور  بــا  هــم انــدیــشــی  نشست 
توسعه مدیریت و منابع و هماهنگی امور اقتصادی 
،  مدیر کل تامین اجتماعی استان، معاون  استاندار
گزینش  هسته های  مــدیــران  و  درمـــان  مــدیــریــت 

دستگاه های اجرایی استان  بوشهر برگزار شد.
با محوریت هم  این جلسه  گــزارش جام جم در  به 
اندیشی و بررسی مسایل و مشکالت و چالش های 
گزارش سال  ارائه  گزینش دستگاه ها،  هسته های 
رفتن  بــاال  جهت  پیشنهادی  بــرنــامــه هــای  و   ۱400
برای  برنامه ریزی  همچنین  و  هسته ها  کار  کیفیت 
برگزاری همایش سالروز تشکیل گزینش به فرمان 

حضرت امام  )ره( و مسایل دیگر تشکیل شد.
اجتماعی  تامین  مدیرکل  دیــری،  عباس  ابتدا  در 
ــر مـــقـــدم و پـــس از  ــان بـــوشـــهـــر، ضــمــن خــی ــتـ اسـ
ارائــــه گــــزارش عــمــلــکــرد در خــصــوص اقـــدامـــات و 
ســازمــان  تــوســط  شــده  انــجــام  مــوثــر  فعالیت های 
تــامــیــن اجــتــمــاعــی، نــقــطــه نـــظـــرات و فــرمــایــشــات 
بنیانگذار انقالب اسالمی حضرت امام )ره ( و رهبر 
گزینش  شاخصه های  خصوص  در  انقالب  معظم 
و  اهــمــیــت  خــصــوص  در  وی    . دادنــــد  تــوضــیــح  را 
افـــزود:  انسانی  نــیــروی  جــذب  و  گزینش  ــرورت  ضـ
شکل گیری یک نظام اداری پویا و کارآمد، مستلزم 
و  ضــوابــط  قــوانــیــن،  بــا  منسجم  تشکیالتی  وجـــود 
ــو  مــی بــاشــد و  ، از یــک س آور آیــیــن نــامــه هــای الـــزام 
حضور نیروی انسانی متعهد و متخصص از سوی 
گزینش،  و  انسانی  بین منابع  این  در  دیگر است. 
به  دستیابی  در  عامل  مهم ترین  و  ارزش تــریــن  با 
نیروی  که  چرا  می شود.  محسوب  سازمان  اهداف 

اصلی ترین  ارزشمند،  سرمایه ای  مثابه  به  انسانی 
به شمار مــی رود. مدیر  راهبردی هر سازمان  منبع 
کل تامین اجتماعی استان بوشهر به نحوه جذب 
افراد در سازمان اشاره کرد و تصریح نمود؛  نیروهای 
انسانی توانمند، تحصیلکرده، خالق، سختکوش و 
دارای روحیه همکاری از میان انبوهی از داوطلبان 
استخدام  بنابراین  شوند  جــذب  و  گزینش  باید، 
نظام  عملکرد  بهبود  موجب  رویکرد،  این  با  افــراد 
اداری شده و خدمت رسانی مطلوب تر به مخاطبان 
نخواهد  محقق  امر  این  شد.  خواهد  تضمین  نیز 
تمامی  که  کارآمد  گزینش  نظام  وجــود  با  مگر  شد 
دینی  آمــوزه هــای  از  بهره گیری  با  را  گزینش  مراحل 
روزآمــد و مجهز به دانش  و اخالقی و روش هــایــی 
زحــمــات مسئول  از  انــجــام رســانــد. دیـــری  بــه   ، روز
 گزینش استان تقدیر کرد و گفت: در طول مدتی که 
صدری زاده مسئول گزینش، در این سمت انجام 
 تالش ها و خدمات ارزنده و 

ً
وظیفه نموده اند انصافا

کم نظیری در حوزه گزینش و استخدام انجام شده 
که امیدواریم در آینده تاثیرات مثبت و سازنده آن 

راشاهد باشیم . 
تصریح  بوشهر  استان  اجتماعی  تامین  کل  مدیر 
مــورد  باید  افـــراد  گزینش  در  کــه  مهمی  نکته  کــرد: 
توجه قرار گیرد حفظ کرامت و شخصیت آنان است 
به گونه ای که نقاط ضعف را بزرگ نمایی نکنیم و به 

شخصیت کسی خدشه ای وارد نشود. 
توسعه  مــعــاون  جعفری  نشست،  ایــن  ادامـــه  در 
اقــتــصــادی  امـــور  هماهنگی  و  مــنــابــع  و  مــدیــریــت 
استاندار بوشهر، به بیان دیدگاه های خود در این 
خــصــوص پــرداخــت و اظــهــارداشــت: همه مــا باید 
گزینش  هسته  بــرنــامــه هــای  و  اهـــداف  تحقق  در 
مجموعه  تا  کنیم  تــالش  اجرایی  دستگاه های  در 

بال  فراغ  با  و  باشیم  ای سالم و خدمتگزار داشته 
بیشتری به امر خدمت به مردم و نظام بپردازیم. 

بهترین  انتخاب  گزینش  فلسفه   : گفت  جعفری 
فرد برای پذیرش یک مسئولیت است اما در این 
که  ــرادی  افـ کــه  باشیم  داشــتــه  توجه  باید  انتخاب 
می خواهند مشغول به کار شوند، به اصول نظام و 
قوانین و مقررات پایبند باشند. جعفری  با بیان این 
که ما باید در انتخاب افراد برای تصدی سمت ها بر 
آموزه های دینی عمل  اساس معیارهای اسالمی و 
کنیم، ابراز نمود: اگر در این راه گام برداریم، بخشی 
از آنچه را که به عنوان دین و وظیفه بر عهده ماست 
به انجام رسانده ایم. وی نیروی انسانی با تقوا را یکی 
از مهم ترین عوامل سالمت اداری دانست و گفت: 
انتخاب  در  گزینش  هسته های  حساس  فعالیت 

نیروهای کار آمد و اصلح تعیین کننده است. 
وی خاطر نشان کرد: نیروهایی که در دستگاه های 
این که  ضمن  می شوند  کــار  به  مشغول  مدیریتی 
است  الزم  باشند  انگیزه  با  و  متقی  متدین،  باید 
در  تــا  باشند  بــرخــوردار  کــافــی  تخصص  و  تجربه  از 
جمهوری  مقدس  نظام  برنامه های  تحقق  جهت 
این  ادامــه  در  کنند.  فعالیت  سربلندی  با  اسالمی 
نشست مدیران هسته های گزینش دستگاه های 
بیان  به  گزارش  ارائه  ضمن  بوشهر  استان  اجرایی 
دیـــدگـــاه هـــای خـــود درخـــصـــوص مــســایــل مرتبط 
رادمنش   مراسم هادی  این  پایان  در  و  پرداختند. 
مسئول ایثارگران  اداره کل تامین اجتماعی استان 
بوشهر که بعنوان رزمنده شاخص کشوری  از سوی 
مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی معرفی گردیده 
توسعه  معاون  دســت  از  را   تقدیرخود  لــوح  بــود،  
اقــتــصــادی  امـــور  هماهنگی  و  مــنــابــع  و  مــدیــریــت 

استاندار بوشهر دریافت نمودند.   

 مدیر کل تامین اجتماعی استان بوشهر در نشست مدیر کل تامین اجتماعی استان بوشهر در نشست
 هم اندیشی هسته های گزینشی تاکید کرد : هم اندیشی هسته های گزینشی تاکید کرد :

کارآمدی نظام اداری در گرو کادر کارآمدی نظام اداری در گرو کادر 
متعهد و متخصصمتعهد و متخصص
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پیشگام در انجام 
تعهدات اجتماعی :

پتروشیمی ها 
یال  هزار میلیارد ر
در استان بوشهر 

سرمایه گذاری 
می کنند

گفت:  پــارس  منطقه  پتروشیمی  شرکت های  راهــبــردی  شــورای  رئیس 
استان  در  اجتماعی  مسئولیت های  بــرای  ریــال  میلیارد  هــزار  امسال 

بوشهر سرمایه گذاری می شود.
اقتصادی  ویژه  منطقه  پتروشیمی  شرکت های  راهبردی  شورای  رئیس 
پتروشیمی های  راهبردی  گذشته شورای  کرد: سال  پارس اضافه  انرژی 
بخش های  در  تومان  میلیارد   ۶۵ پــارس  انــرژی  اقتصادی  ویــژه  منطقه 
مختلف استان بوشهر سرمایه گذاری کرده اند که از این میزان ۶۲ درصد 
سرمایه گذاری  میزان  ایــن  و  اســت  بــوده  جــاری  درصــد   3۲ و  سرمایه ای 

نسبت به سال ۹8، 3۱3 درصد رشد نشان می دهد.
زیر  آمــوزان  دانش  برای  دانش آموزی  تبلت   ۲۵۹ و  ۲هــزار  خرید  حسنی، 
۱۲ مدرسه، احداث  اجرای  و  و بهزیستی، تحویل  امداد  کمیته  پوشش 
 ۲30 احــداث   ، اعتبار تومان  میلیارد   ۱۶ با  جم  مهندسی  فنی  دانشکده 
کنگان،  جم،  شهرستان های  امــداد  کمیته  مددجویان  برای  خانه  باب 
سه  اختصاص  ــداد،  امـ کمیته  بــا  مشارکتی  ــورت  ص بــه  دیــر  و  عسلویه 
میلیار  سه  اختصاص  اخند،  سد  تکمیل  بــرای  اعتبار  تومان  میلیارد 
تومان اعتبار برای تکمیل مصلی نماز جمعه جم و احداث زمین چمن 
شورای  سوی  از  شده  اجرا  پروژه های  جمله  از  را  نایبند  جدید  شهر  در 
سال  پــارس  انـــرژی  اقــتــصــادی  ویــژه  منطقه  پتروشیمی های  راهــبــردی 

گذشته در استان بوشهر است.
 وی با اشاره به شیوع ویروس کرونا گفت: با توجه به جمعیت کارگری 

این  در  کرونا  می کردند  تصور  همه  بوشهر  استان  جنوب  در  مستقر 
علوم  دانــشــگــاه  همکاری  بــا  امــا  مــی رســد  خــود  اوج  بــه  کــارگــری  منطقه 
ویــروس  ایــن  بخوبی  پیشگیرانه  اقــدام هــای  انجام  و  بوشهر   پزشکی 

مدیریت شد.
میلیارد  هشت  ارزش  به  معیشتی  بسته   400 و  هــزار   ۲۱ توزیع  حسنی، 
درمانگاه  بازسازی   ، بوشهر استان  جنوبی  شهرستان  چهار  در  تومان 
میلیارد   ۱0 اختصاص  عسلویه،  در  نقاهتگاه  ایجاد  شیرینو،  روستای 
، خرید 3۱میلیارد و ۱00 میلیون  تومان به دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
میلیارد  سه  اختصاص  مرحله،  سه  طی  در  پزشکی  تجهیزات  تومان 
در  شــده  انجام  کــارهــای  مهم ترین  از  را  دارو  و  ســرم  خرید  بــرای  تومان 

راستای پیشگیری و کنترل ویروس کرونا در استان بوشهر عنوان کرد.
 ، تا 30 مــرداد مــاه ۱400  آذر مــاه ۹۹  از ششم  ــادآور شــد: همچنین  ی وی   
اکسیژن  کیلوگرم   ۲،04۶،4۲0 منطقه  پتروشیمی های   راهبردی  شــورای 
استان های  اکثر  حمل(در  کرایه  )با  تومان  میلیارد  پنج  ارزش  به  مایع  

کشور توزیع کرده است.
حسنی، با اشاره به آغاز فعالیت شورای راهبردی پتروشیمی های منطقه 
از سال ۹3 تاکنون یادآور شد: از سال ۹3 تا ۹۷ این شورای ۵4 میلیارد 
با  که  است  درحالی  این  کرده  گــذاری  سرمایه  بوشهر  استان  در  تومان 
تغییر رویکرد و برنامه ریزی مناسب تنها در سال ۹8، ۲0 میلیارد تومان 

پروژه در این استان تعریف و اجرا شده است.

علی درویشی

رئیس سازمان 
مدیریت و برنامه 

ریزی استان بوشهر
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آن روز کــه عاشِق جـــمالت گشتم
دیــوانــه روى بـی مثالــت گشتم

دیدم، نبود در دو جهان جز تو کسی   
امام خمینی )ره(بیخود شدم و غرق کمالت گشتم

با  وابسته  صنایع  و  خرما  تخصصی  نمایشگاه  سومین 
یزد،  مشهد،  فارس،  بوشهر،  از  فعال  ۷۵شرکت  حضور 
اصفهان، همدان، کرمان، سمنان، تهران، تبریز، خوزستان 
و هرمزگان از ۹ تا ۱۲آذرماه در محل دائمی نمایشگاه های 

بین المللی بوشهر برگزار شد. 
بازاریابی،  بسته بندی،  مدیریت  درباره  آموزشی  کارگاه های  برگزاری  کنار  در 
فروش و صادرات،  نشست میز ملی توسعه و صادرات خرما با حضور معاونان 
وزارتخانه های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت و شماری از مسئوالن 
استانی و کشوری در برازجان برگزار شد. به گزارش جام جم، تدوین بسته حمایتی 
دولت از خرما، تخصیص اعتبار برای اصالح باغ ها و مبارزه با آفت ها، برگشت ارز 
و  مصرف  سرانه  افزایش  برای  ترویجی  تبلیغی  بسته  تدوین  صادرات،  از  حاصل 
پیگیری مصوبه های پیشین از مسائلی است که به صورت خاص در نشست میز 

ح شد. ملی خرما در دشتستان مطر
داستان سفر رفت و برگشت نخل ها به قطر

ج  از مواردی که قرار بود در این نشسست بررسی شود،  موضوع خار یکی دیگر 
کردن نخل ها از ریشه و فروش آن به کشورهای حاشیه خلیج  فارس بود؛ اتفاقی که 
ماه گذشته با پخش یک فیلم کوتاه در شبکه های مجازی ترند و موجب واکنش 
انجمن ملی خرما و وزارت جهاد کشاورزی شد.  فروش نخل ها گرچه اتفاقی است 
که در ۵سال اخیر تکرار شده، اما هنوز به  گفته مسئوالن همه گیر نشده است 
ثمر  به  برای  طوالنی  هزینه  و  عمر  که  نخل ها  این   گرفت؛   را  آن  جلوی  می توان  و 
رسیدنشان صرف شده برای زینت شهرها و خانه های کشورهای منطقه از کشور 

ج می شود. خار
با این حال همین فروش محدود هم نگرانی های زیادی را منجر شد به طوری که 
انجمن ملی خرما به عنوان متولی بخش خصوصی و مدعی العموم به آن ورود کرد 
و قرار شد همزمان با جشنواره ملی خرما در این باره پیگیری هایی را انجام دهد. 
نخل داران بوشهری پیش از این خشکسالی و کم آبی را مهم ترین عامل فروش 
نخل ها اعالم کرده بودند؛  موضوعی که مسئوالن در نشست ملی میز خرما بر آن 

تاکید کردند.  
تکمیل سد دالکی؛یک ضرورت جدی

باید هرچه  این که سد دالکی  بیان  با  باره  این  در  کشاورزی بوشهر  رئیس جهاد 
سریع تر ایجاد شود تا آب مورد نیاز اراضی کشاورزی استان را تامین کند، می گوید: 
آفات و بیماری ها موجب شده است بنیه نخل ها ضعیف شود و بیش از ۷هزار از 

نخل های استان تحت تأثیر قرار بگیرند.  
بوشهر  مرتفع  نخل های  که  می کند  تاکید  همچنین  منوچهری  تقی  محمد 
سم پاشی  چون  فکری  باید  و  دارند  سم پاشی  عملیاتی  انجام  برای  مشکالتی 
ح نخلستان در  هوایی و مکانیزاسیون به حال این نخل ها شود. به گفته وی، طر

ح تخصیص یابد. دشتستان در حال اجراست که باید اعتبار مورد نیاز به این طر
روزهای سخت نخلداران 

نماینده دشتستان در مجلس شورای اسالمی هم بر این موضوع تاکید می کند 
و می گوید: دشت ها و باغ های ارم و بوشکان تشنه و نیازمند آب هستند و وزارت 

نیرو همکاری الزم را با کشاورزان ما ندارد و کشاورزان ناراضی هستند.
ابراهیم رضایی توضیح می دهد: حال و روز خرما خوب نیست و امسال به واسطه 
بی آبی کیفیت خرما هم خوب نیست و باید فکری به حال این موضوع شود. او 
با تاکید بر این که بخش خصوصی هم باید تقویت و قدرتمند شود تا محصول 
باکیفیت تولید و راهی بازارهای خارجی کند، می افزاید:  وزارت امور خارجه و وزارت 
راه باید ملزم شوند که مسیر صادرات خرمای کشور به روسیه را هموار و الیحه ای 
ارائه کنند تا مسائل صادراتی کشور حل شود. نماینده  در ارتباط با کریدور سبز 
بی پناه  قشری  را  باغداران  و  کشاورزان  اسالمی،  شورای  مجلس  در  دشتستان 
شد  اعالم  امسال  که  خرما  تضمینی  خرید  قیمت  می دهد:  توضیح  و  می داند 
خرما  تضمینی  خرید  برای  مناسبی  قیمت گذاری  باید  و  نبود  کشاورزان  مطلوب 
انجام شود. وی با تاکید بر حمایت بانک ها از تولیدکنندگان می گوید: الزام به ورود 

ارز ناشی از صادرات خرما باید برداشته شود و مانع از سود صادرکنندگان نشویم.
    یک میلیون نفر نان خور خرما

خوزستان،  نخیالت  هکتار  ۲۶۲هزار  سطح  در  که  دارد  نخل  نفر  ۵0میلیون  ایران 
هرمزگان، کرمان، فارس، سیستان  و بلوچستان و بوشهر پراکنده اند و با تولید 
ساالنه یک  میلیون  و 300هزار تن خرما در 400رقم، معیشت بیش از یک میلیون 

نفر را تامین می کنند. 
با درخواست دائمی شدن میز خرما می گوید:  رئیس انجمن ملی خرمای کشور 
مشکل  با  مردم  این  معیشت  اگر  و  است  وابسته  خرما  به  ۶استان  معیشت 
روبه رو شود با چالش های زیادی روبه رو خواهیم شد. محسن رشید فرخی با بیان 
این که انجمن خرما با حدود یک میلیون نفر ذی نفع حدود نیمی از گردش مالی 
حوزه کشاورزی کشور را به خود اختصاص داده است، می افزاید: انجمن ملی خرما 
به صورت مویرگی در همه روستاهای این ۶استان عضوگیری کرده و نیاز است به 

این انجمن توجه شود.
   ظرفیت های توسعه صادرات خرما

 صادرات خرما یکی از مهم ترین چالش های این روزهای نخل داران است، اما به 

نظر می رسد صادرات امسال رشد داشته است و نخل داران امیدوارند با حمایت ها 
این رشد بیشتر شود. مدیرکل توسعه بازارهای صادراتی سازمان توسعه تجارت 
ج  از کشور به خار ایران می گوید: در ۷ماه نخست امسال 3۱8هزار تن خشکبار 

صادر شد که ۱3۷هزار تن از این میزان خرما بود.
مدت  به  نسبت  شده  یاد  مدت  در  خرما  صادرات  این که  بیان  با  بازاری  محمود 
داشته  رشد  و ۱0درصد  ترتیب ۱4  به  ارزشی  و  وزنی  لحاظ  از  گذشته  سال  مشابه 
کشاورزی  بخش  سهم  کشور  غیرنفتی  صادرات  کل  از  ۱0درصد  می افزاید:  است، 
این حوزه مربوط به خشکبار است. در سال  و صنعت غذا و ۲۹درصد صادرات 
4۶درصدی  رشد  وزنی  نظر  از  سال۹8  با  مقایسه  در  خرما  صادرات  نیز  گذشته 
داشته است.  وی با بیان این که میزان تولید خرمای ایران در رده اول یا دوم جهان 
ظرفیت بسیار خوبی است که ایجاب کرده روی خرما برنامه  ریزی مناسبی صورت 
گیرد، اظهار می کند: در ۷ماه امسال بازارهای عمده خرمای ایران شامل کشورهای 
امارات،  عراق،  افغانستان،  قزاقستان،  ترکیه،  اوکراین،  روسیه،  پاکستان،  هند، 

آذربایجان و روسیه بودند.
و  می داند  صادرات  از  حاصل  ارز  برگشت  را  خرما  صادرات  موانع  از  یکی  بازاری 
می گوید: با وجود پیگیری  های صورت گرفته هنوز شرایط ایده  آل برای برگشت ارز 

حاصل از صادرات این محصول محقق نشده است.
از نظر  وی می افزاید: در موضوع واردات در مقابل صادرات برای بخش خشکبار 
کارشناسی پیشنهادها و تعرفه کاالهای وارداتی ارائه شده که پیش بینی می شود 
ظرف چند روز آینده نهایی شود و دغدغه صادرکنندگان خشکبار را رفع کند. بازاری 
را حمل و نقل محموله  های صادراتی خرما و خشکبار  از دغدغه های اصلی  یکی 
می داند، زیرا افزایش شدیدی بر تعرفه حمل نقل دریایی و هوایی وضع شده و 

مشکل کمبود کانتینر وجود دارد. 
حوزه  این که  واسطه  به  نیز  خزر  دریای  در  دریایی  حمل  بخش  در  می گوید:  وی 
اوراسیا یکی بازارهای بالقوه ایران است، 8خط دریایی از 3هفته گذشته فعال شده 
است. همچنان کمبود کانتینر در حمل و نقل زمینی از مرز آستارا به مرز روسیه 

وجود دارد و مسیر ارمنستان نیز بازگشایی شده است. 
تقویت یک خط از مسیر اینچه برون به مرکز روسیه نیز در حال انجام است تا از 

این طریق حمل ریلی برای کاالی صادراتی بهتر شود.
توسط  اعتبار  تامین  با  که  شده  ابالغ  مختلف  بخش های  در  حمایتی  بسته های 
سازمان برنامه و بودجه روند آن اجرایی خواهد شد. بازاری با بیان این که طی ۲ماه 
اخیر ۹رایزن در کشورهای هند، چین، پاکستان، ترکیه، ارمنستان، روسیه، عراق و 
عمان مستقر شدند، می افزاید: امیدواریم صادرکنندگان از این ظرفیت استفاده 
کنند. شایسته است در محصوالتی که سهم صادرات آن از کل تولید کشور باالی 
قیمت  با  صادرکنندگان  تا  شود  دخالت  توافقی   خرید  در  کمتر  است  ۵0درصد 

مناسب اقدام به صادرات کنند.

ین می شود؟ کام نخل داران شیر
 در نشست میز ملی توسعه و صادرات خرما راهکارهای حمایت از تولید کنندگان بررسی شد

محمدرضا برازجانی

خبرنگار


