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نماینده ولی فقیه در استان بوشهر تاکید کرد؛
ضرورت  نظارت بر تالش ها در راستای جبران خسارت سیل

بوشهر

   )) آگهي تجدید مناقصه همراه با ارزیابی کیفی ((

ای(          )یک مرحله  اول  نوبت  م ن    99/9-31 مناقصه  شماره تجدید 
2099003702000040 شماره سامانه ستاد 

سازمان بنادر و دریانوردی / اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر 
 موضوع مناقصه: تعمیرات اساسی شبکه توزیع نیرو و روشنایی بندر بوالخیر

 محل، مهلت و نحوه دريافت اسناد: از تاریخ درج آگهی )روز شنبه  مورخ 99/11/4 ( تا ساعت 17:00 روز 
شنبه  مورخ 99/11/11 با مراجعه به سایت )setadiran.ir( اسناد مناقصه را دریافت نمایند.

 محل و مهلت تسليم پاکت پيشنهادها: مناقصه گران باید پیشنهادهای خود را بصورت الکترونیکی در سامانه 
ستاد به آدرس )setadiran.ir( تا ساعت 17:00 روز شنبه مورخ 99/11/25 بارگذاری نموده و تنها نسخه فیزیکی 

پاکت الف 
)ضمانتنامه( را تا ساعت 14:00 روز شنبه مورخ 99/11/25 به دبیرخانه مناقصه گزار با رعایت موارد مندرج در 

اسناد مناقصه تحویل دهند.  
 محل و زمان بازگشايي پاکت پيشنهادها: پیشنهادهاي مناقصه گران راس ساعت 9:00 صبح روز  يکشنبه 

مورخ 99/11/26 در محل ساختمان مرکزی به آدرس دستگاه مناقصه گزار مفتوح خواهد شد. 
 سپرده شرکت در مناقصه: مناقصه گران باید ضمانتنامه بانکي بدون قید و شرط و قابل تمدید به دفعات به 
 IR 770100004101064571214929 مبلغ 1/879/610/860  ریال، یا اصل فیش واریز وجه به حساب شماره شبا

بانک مرکزی جمهوری اسالمی ارائه نمایند.
 آدرس دستگاه مناقصه گزار: بوشهر – انتهای بزرگراه طالقانی- بلوار بندر - اداره کل بنادر و دریانوردی استان 
 info@bpmo.ir بوشهر-کد پستی 7517638480 – تلفن 7-2522051 فاکس 2530072 پست الکترونیک

برآورد پروژه:  37/592/217/190 ريال 
نام مشاور: مهندسین مشاور قدس نیرو 

مدت پروژه : 6 ماه
 شرايط الزم : )ارائه مدارک و مستندات ذيل الزامی است( 

1 داشتن حداقل رتبه پایه 5 نیرو و 5 ابنیه و ساختمان از سازمان مدیریت و برنامه ریزی.

2 داشتن ظرفیت خالی ریالی و تعدادی در حد برآورد انجام کار )مالک وب سايت سازمان مديريت و برنامه ريزی(.

مدت اعتبار پیشنهادها: مدت اعتبار پیشنهادها باید 90 روز باشد.

 اداره کل بنادر و 
دريانوردي استان بوشهر

اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر

شماره تماس :  09177746501

بیشتر بخوانید

آغوش باز بندر کنگان به 
روی  شناورهای ۲۵۰۰ تنی 

ح فاضالب گناوه  طر
اعتبار گرفت

آسفالت خیابان »آیت اهلل 
مهدوی« کلید خورد

مشــکالت نخلــداران بــه 
قوت خود باقی است

وزیر راه و شهرسازی:

زنجیره ای از خدمات به 
کشاورزان در سال رونق تولید

مهندس شاپور  رضایی، مدیر شرکت خدمات 
گزارش  بوشهر،  استان  کشاورزی  حمایتی 

عملکرد 9 ماهه سال جاری این شرکت را اعالم کرد:
حمایتی  خدمات  شرکت   : فعالیت  زمینه  و  تاریخچه 
کشاورزی  جهاد  وزارت  به  وابسته  کشور  کشاورزی 
تامین  حوزه  در  موفق  فعالیت  دهه  چند  پیشینه  با 
به استناد مصوبه شماره 2196- کشاورزی  نهاده های 

971/ت189 مورخ 1374/4/19 هیات محترم وزیران و از 
ادغام شرکت پخش کود شمیایی و تولید سم و شرکت 
تولید تهیه بذر و نهال تشکیل گردید و طبق وظایف 
قانونی عهده دار تهیه، تولید و توزیع نهاده های اصلی و 

مهم کشاورزی می باشد.
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معاون وزارت راه و شهرسازی خبر داد؛

یل اعتبار  وی ر ، ر راه آهن شیراز – بوشــهر
عضو هیات رئیسه مجلس خبرگان در بوشهر عنوان کرد؛

نقش صدا و سیما در انقالب اسالمی 
کلیدی، اثرگذار و ماندگار
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شرق برازجان، روی خط توسعه ؛

 مدیرعامل آب و فاضالب
:  استان بوشهر
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ح فاضالب گناوه اعتبار گرفت طر

بوشهر  استان  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
گناوه  فاضالب  طرح  اجرای  روند  بررسی  جلسه  در 
با بیان این که 3 طرح فاضالب در سه شهر بندری 
داشت:  اظهار  است  فعال  دیلم  و  گناوه  بوشهر، 
امسال برای تکمیل این پروژه ها و بهره مندی همه 
طرح های  فاضالب  پروژه  از  شهرها  این  ساکنان 

مهمی در ارتقاء ظرفیت اجرا شده است.
پروژه  این که  به  اشاره  با  حمزه پور   عبدالحمید 
هزار  جمعیت 6۵  برای  سال 69  در  گناوه  فاضالب 
نفری طراحی و در سال 77 عملیات اجرایی آن آغاز 
جمع  شبکه  کیلومتر   16۰ تاکنون  کرد:  تصریح  شد 
مدار  وارد  پمپاژ  ایستگاه   4 و  انتقال  خط  و  آوری 
مدول   3 از  کرد:  بیان  است.وی  شده  بهره برداری 
تصفیه خانه یک مدول به صورت کامل به همراه یک 

الگون ذخیره اجرا شده است.  
حمزه پور،با بیان این که تاکنون 618.۵ میلیارد ریال 
در اجرای فاضالب گناوه سرمایه گذاری شده است 
خاطرنشان کرد: با تخصیص 171.9 میلیارد ریال اعتبار 
اعتبار  ریال  میلیارد   618.۵ تاکنون  جاری  سال  در 

صرف طرح فاضالب گناوه شده است. 
وی اظهار داشت: با تخصیص مبلغ مذکور عملیات 
پمپاژ  ایستگاه  یک  احداث  بر  مشتمل  اجرایی 
فاضالب در شهر گناوه که برای اجرای این ایستگاه 
شد.  خواهد  هزینه  اعتبار  ریال  میلیارد  پمپاژ ۵۵ 
فاضالب  تصفیه خانه  پساب  کانال  پروژه  اجرای 
گناوه با اعتبار 11۰ میلیارد ریال خبر داد و تصریح کرد: 
این پروژه برای انتقال پساب فاضالب و جلوگیری از 

آلودگی محیطی اجرا می گردد. 
در  فاضالب  انتقال  خط  پروژه  اجرایی  عملیات 
منطقه ساحلی گناوه نیز با اعتبار 26۰ میلیارد ریال 

از محل این تخصیص انجام می گردد .

قدر دانی از پرستار  توسط بانک رفاه
مدیـر شـعب بانـک رفـاه کارگـران اسـتان بوشـهر  بـا پرسـتاران بخش 

درمـان دیـدار کرد.
مدیـر شـعب بانـک رفـاه کارگـران اسـتان در دیـدار با رئیس دانشـگاه 
و  تالش هـا  از  فارسـی  سـلمان  بیمارسـتان  مدیـر  و  پزشـکی  علـوم 

خدمـات مانـدگار مدافعـان سـالمت قدردانـی نمـود.

مناسـبت  بـه  کـه  کارگـران  رفـاه  بانـک  شـعب  مدیـر  ع  زار سـپهدار   
پرسـتار  روز  و  علیهـا  اهلل  سـالم  زینـب  حضـرت  سـعادت  بـا  میـالد 
و  بازدیـد  فارسـی  سـلمان  بیمارسـتان  مختلـف  بخش هـای  از 
یـاد  ایثـار  اسـوه های  عنـوان  بـه  آنهـا  از  پرسـتاران،  بـا  دیـدار  در 
سـالمت حـوزه  در  کارگـران  رفـاه  بانـک  کمک هـای  تـداوم  بـر   کـرد 

 تاکید نمود.
همچنیـن مدیریـت شـعب بانـک رفـاه اسـتان از 2۰۰ نفـر از پرسـتاران 
بیمارسـتان خلیـج فـارس و ۵۰ نفـر از پرسـتاران بیمارسـتان سـلمان 
فارسـی بـا اهـدای کارت هدیـه و بسـته های بهداشـتی تشـکر و تقدیـر 

نمود.

یکشنبه    ۵ بهمن   1399   شماره ۵861
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ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان بوشهر

اجتماعی
اقتصادی

خبر

ح  طر از   بازدید  در  شهرسازی  و  راه  وزیر 
توسعه بندر کنگان بر  نقش بسزای این 

بندر در رونق اقتصادی تاکید کرد.
 وی با تاکید بر  ایجاد اشتغال و معیشت 
اجرایی  عملیات  گفت:  منطقه  مردم 
بندر  توسعه  شکن های  موج  احداث 
کنگان ، یکی از جدی ترین مطالبات مردم 
رئیس جمهور  سفر   در  که  بود  منطقه 
طراحی  با  و  گرفت  قرار  تأیید  مورد  هم 
دریانوردی  و  بنادر  سازمان  در  پروژه  این 

اجرایی  عملیات  دولت  هفته  با  همزمان 
آن آغاز شد.

امیدواریم  کرد:  اضافه    اسالمی  محمد 
شکن های  موج  احداث  پروژه،  پیمانکار  
اهتمام  با  را  بوشهر  کنگان  بندر  توسعه 
به  شده،  متعهد  که  زمان بندی  در  ویژه 

پایان برساند.
بنادر  از  یکی  کنگان  بندر  کرد:  بیان  وی  
استان  باالی  ظرفیت های  با  و  خوب 
بوشهر می باشد که با بهره برداری از پروژه 

تردد  امکان  بندر ،   این  توسعه  و  ح  طر
تنی   ۵۰۰ و  هزار   2 ظرفیت  با  کشتی هایی 
فراهم می شود و این مهم نه تنها باعث 

این بندر بلکه در  اقتصادی  رونق بیشتر 
بحث  اشتغال و معیشت مردم نیز نقش 

بسزایی خواهد داشت.

استان  دریانوردی  و  بنادر  مدیرکل    
حجم  به  توجه  با    : گفت  هم   بوشهر 
بندر  از  کننده  استفاده  شناورهای  باالی 
منظور  به  و  کنگان  موجود  اسکله  و 
وضعیت  ارتقاء  و  بندر  این  ساماندهی 
توسعه  ح  طر کاال   خروج  و  ورود  و  تردد 
 36 به  هکتار   8 از  بندرکنگان   حوضچه 
بر 1,7۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰  بالغ  با هزینه ای  هکتار 

ریال،  در دستور کار قرار گرفت.
 سیاوش ارجمند زاده اضافه کرد: افزایش 
آرامش  حوضچه  وسعت  برابری   ۵ الی   4
بندر کنگان این امکان را فراهم می سازد تا 
شناورها در دسته بندی های مختلف و در 
فاصله های ایمن در حوضچه  ساماندهی 
بیشترین  خود  امر  این  که  شوند 

تاثیرگذاری را  در زمان بروز حادثه و در به 
حداقل رساندن خسارات دارد.

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر 
بندر  حوضچه  حاضر   حال  در  افزود: 
کنگان قابلیت ورود شناور زیر 1۰۰۰ تن را 
داراست که عمدتا شناورهای  سنتی نیز 
ح  می باشند و انتظار می رود با تکمیل طر
توسعه بندر تجاری کنگان، قابلیت ورود 
به  تن   ٣۰٢٥٠٠-٠٠ ظرفیت  با  کشتی هایی 

این بندر فراهم شود.
کل  طول  کرد:  بیان  زاده  ارجمند 
ح توسعه  موج شکن ها تعیین شده در طر
اصلی  موج شکن  که  می باشد   متر   176۵
)شرقی( 132۵ متر و طول موج شکن فرعی 

)غربی( 44۰ متر خواهد بود.

آغوش باز بندر کنگان به روی  
شناورهای ۲۵۰۰ تنی 

امام  و  استان  در  فقیه  ولی  نماینده 
نمایندگان  با  نشست  در  بوشهر  جمعه 
، گناوه و دیلم  مردم دشتستان و بوشهر
از  جمعی  و  اسالمی  شورای  مجلس  در 
تالش   از  قدردانی   با  استانی  مسئوالن 
دستگاه های  و  مسئوالن  کوشش  و 
مناطق  به  امدادرسانی  در  مسئول  

با  الحمدهلل  گفت:  استان  اخیر  سیل زده 
سیل  حادثه  در  شده  انجام  تالش های 
، شرایط خوبی در استان رقم خورد و  اخیر

بحران کنترل و مهار شد.
کرد:  اضافه  بوشهری  صفایی  اهلل  آیت 
از  شاید  بحران  این  در  بوشهر  استان 
معدود استان هایی بود که در عرض چند 

را  آسیب  و  تخریب  فضای  توانست  روز 
ترمیم  مقام  در  اکنون  و  کند  مدیریت 
آسیب ها هستیم و این محصول تالش و 

کوشش شما عزیزان است.
اولیه حادثه  افزود: در همان ساعات  وی 
دولت،  و  شد  تشکیل  قرارگاهی  سیل، 
ستاد  امام،  امداد  کمیته  مسکن،  بنیاد 
مستضعفان،  بنیاد  امام،  فرمان  اجرایی 
گروه های  و  بسیج  سپاه،  علوی،  بنیاد 
آمدند و  کار  جهادی و مردمی همگی پای 

بحران را مدیریت کردند.
این که  بیان  با  بوشهر  جمعه  امام 
سری  یک  نیازمند  کنونی  شرایط  در 
افزود:  هستیم،  جامع  مشترک  اقدامات 
همه  اقدامات  است  الزم  زمینه  این  در 
جهادی  گروه های  و  دستگاه ها  نهادها، 
این  در  بزرگی  کارهای  و  شود  هم پوشانی 

رابطه صورت گیرد.
ترمیم  شیوه  بوشهری،  صفایی  اهلل  آیت 
آسیب ها در شرایط کنونی را حائز اهمیت 
الزم  عرصه  این  در  کرد:  بیان  و  دانست 
و  گیرد  صورت  سازماندهی  یک  است 
شود  مشخص  قرارگاه  این  اشراف  تحت 
زده  سیل  مناطق  عمرانی  خدمات  که 
یا  دستگاه  و  نهاد  کدام  توسط  کدام  هر 
کاالهایی  و  گیرد  انجام  جهادی  گروه های 
برسد  نیازمندان  دست  به  است  قرار  که 

چگونه توزیع و تقسیم بندی شود.
در  پیشگیری  نقش  به  اشاره  با  وی 
و  غیرمترقبه  حوادث  وقوع  از  جلوگیری 
در  مناطق  آمایشی  نقشه  این که  بیان  با 
شناسایی  بوشهر  استان  آسیب  معرض 
پیشگیری  نهضت  کرد:  تأکید  شود، 
کاهش  و  غیرمترقبه  حوادث  وقوع  از 

طراحی  بحران ها  در  آسیب ها  و  خسارات 
شود.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه 
حوادث  وقوع  زمان  در  افزود:  بوشهر 
آمادگی الزم وجود داشته  باید  غیرمترقبه 
به عنوان متصدی  و هر فرمانداری  باشد 
تمهیدات  تمام  باید  شهرستان،  هر  امر 

مدیریت کار را در دست داشته باشد.
مسئوالن  داد:  ادامه  بوشهر  جمعه  امام 
افراد  و  ابزار  تمام  باید  فرمانداری ها  و 
مورد نیاز و قرارگاه مدیریت بحران در هر 
منطقه را شناسایی کنند تا در موقع ایجاد 
بحران بتوانند در سریع ترین زمان ممکن 
وارد عمل شوند و حادثه را مدیریت کنند.
به  اشاره  با  بوشهری  صفایی  اهلل  آیت 
تأمین منابع و مدیریت جبران خسارات، 
برخی  حوادث،  وقوع  زمان  در  کرد:  بیان 

خسارات جنبه شخصی و مردمی و برخی 
جنبه عمرانی و شهری دارد که الزم است 
 
ً
در زمان بروز حوادث این آسیب ها سریعا
در  و  شوند  تکلیف  تعیین  و  شناسایی 

ع وقت برای رفع آنها اقدام شود. اسر
امام  و  استان  در  فقیه  ولی  نماینده 
منازل  از  برخی  کرد:  تأکید  بوشهر  جمعه 
مردم در مناطق سیل زده استان بوشهر 
این  در  که  شده  جدی  آسیب های  دچار 
باید به صورت جهادی عمل و این  رابطه 

مشکل حل شود.
از مسئوالن به  کدام  این نشست هر  در 
شده  انجام  اقدامات  و  نظرات  نکته  بیان 
این جلسه مصوباتی  پرداخت. همچنین 
رفع  و  بهتر  چه  هر  رسیدگی  برای  نیز 
مشکالت مردم و مناطق سیل زده استان 

بوشهر داشت.

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر تاکید کرد؛

ضرورت  نظارت بر تالش ها در راستای جبران خسارت سیل

کالس های

پرتاژ ر



افزایش ظرفیت آب شیرین کن جزیره فارسی تامین اعتبار شد
آب و فاضالب استان بوشهر گفت: زمینه افزایش ظرفیت  مدیرعامل شرکت 
تولید آب شیرین کن جزیره فارسی )به عنوان یکی از جزایر خلیج فارس( فراهم 

شد.
عبدالحمید  بوشهر،  استان  فاضالب  و  آب  شرکت  عمومی  روابط  گزارش   به 
حمزه پور  با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای تامین آب پایدار جزیره فارسی 

اظهار داشت: ظرفیت تولید آب شیرین کن کنونی جزیره ۵۰ مترمکعب است 
در  آن  و نوسازی  آن تعمیر اساسی  احداث  از  زیاد  زمان  گذشت  به  توجه  با  که 
دستور کار شرکت آب و فاضالب استان بوشهر قرار گرفت. وی بیان کرد: در این 
زمینه پس از بازدیدهای انجام گرفته اسناد مناقصه تهیه و با انتخاب پیمانکار، 
پروژه نوسازی و تعمیر اساسی با سه میلیارد و 8۰۰ میلیون ریال اعتبار وارد فاز 

عملیاتی شد.  حمزه پور ادامه داد: عالوه بر این آب شیرین کن، احداث یک آب 
شیرین کن جدید با ظرفیت 1۵۰ مترمکعب در دست اجراست که با تحقق آن 
 تامین آب شرب پایدار جزیره فارسی به پایداری کامل می رسد.  وی گفت: پروژه
از پروژه اولویت دار استان  آب شیرین کن جدید جزیره فارسی به عنوان یکی   

بوشهر است که پس از رایزنی   های الزم اعتبار اجرای آن تامین شد.
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ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان بوشهر

اجتماعی
اقتصادی

از بیش  به  رسانی   خدمت 
 11 هزار نفر 

مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان بوشهر 
ح ملی ناظران سالمت،  گفت: از ابتدای شروع طر
عزیز  استانی های  هم  از  نفر   816 و  هزار   11  به 

خدمت رسانی شده است.
احمر  هالل  جمعیت  عمومی  روابط  گزارش  به 
به  اشاره  با  حاجیانی  غالمرضا   ، بوشهر استان 
وزارت  همکاری  با  سالمت  ناظران  ح  طر این که 
اجراست،  حال  در  ملی  صورت  به  بهداشت 
شامل  مکان   6۵۰ از  بیش  ح  طر این  در  گفت: 
مراکز درمانی، خدماتی، اصناف و غیره در استان 
افزود:  وی  گرفت.   قرار  ارزیابی  و  نظارت  مورد 
و 1۰6 عضو خواهر  برادر  ح 414 عضو  این طر در 
در قالب 13۰ تیم دونفره و سه نفره با همراهی 
نمایندگان  و  درمان  و  بهداشت  کارشناسان 
پرسش  و  بازدید  مختلف  اماکن  از  اصناف، 

نامه های مورد نظر را تکمیل کردند. 
ح  طر این  اهداف  از  کرد:  خاطرنشان  حاجیانی 
بهداشتی  پروتکل های  رعایت  به  می توان 
همچنین  و  رسان  خدمات  صنوف  توسط 
کرونا  ویروس  از  پیشگیری  اصول  آموزش 
ارکان  از  یکی  عنوان  به  ماسک  از  استفاده  و 
جامعه  در  ویروس  شیوع  جلوگیری  از  اساسی 

اشاره کرد.
مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان بوشهر 
کرونا  ویروس  شدن  کن  ریشه  شد:  یادآور 
مستلزم رعایت بیش از پیش اصول بهداشتی 
شهروندان  می رود  انتظار  و  است  جامعه  در 
و  خود  سالمت  از  بیشتر  وسواس  با  عزیز 

خانواده مراقبت کنند.

خبر

مدیرکل بنیاد مسکن استان بوشهر گفت: سقف 
تسهیالت مقاوم سازی واحدهای مسکن روستایی 
میلیون   1۰۰ به  تومان  میلیون   ۵۰ از  بوشهر  استان 

تومان افزایش یافت.
از عسلویه، حمید حیدری بریدی شامگاه چهارشنبه 
شهرستان  در  شهرسازی  و  راه  وزیر  با  نشست  در 
عسلویه با اشاره به اجرای طرح ویژه بهسازی مسکن 
روستایی در استان بوشهر اظهار داشت: از 77 هزار 
مقاوم  آن  درصد  بوشهر ۵7  استان  روستایی  منزل 
است.   درصد   48 کشوری  متوسط  که  شده  سازی 
واحد   89۰ و  هزار   43 سازی  مقاوم  به  اشاره  با  وی، 
در  کرد:  تصریح  بوشهر  استان  روستایی  مسکونی 
خصوص مسکن محرومان که رسالت اصلی بنیاد 
مسکن است ساخت 7۰۰ واحد مسکونی آغاز شده 
که 6۰ درصد این واحدها به اتمام رسید و بقیه هم 
سال آینده تکمیل می شود.  وی با اشاره به ساخت 
مسکن مهر در شهرهای استان بوشهر خاطر نشان 
بنیاد  تعهد  مهر  مسکن  واحد   ۵۰۰ و  هزار   12 کرد: 
مسکن استان بوشهر است که از این تعداد بیش از 
98 درصد تکمیل شده و 86 واحد باقی مانده تا پایان 

امسال به اتمام می رسد.
حیدری از بسته شدن پرونده مسکن مهر در استان 
بوستان  احداث  در  کرد:  بیان  و  داد  خبر  بوشهر 
امید روستایی هم رتبه نخست کشوری از آن بنیاد 
مسکن استان بوشهر است که 262 بوستان امید 
در روستاهای استان ساخته شده و به بهره  برداری 
رسیده است. وی با بیان این که به ازای هر نفر سه 
مترمربع فضای بوستان امید روستایی ساخته شده 

است گفت: از 63 هزار و ۵۰۰ مترمربع بوستان امید 
روستایی در سال 1393 امسال به 6۰9 هزار و۵94 

مترمربع افزایش یافته است.
بوشهر  استان  مسکن  بنیاد  مدیرکل 

در  والیبال  مینی  زمین   2۰۰ ساخت  از 
ی  ن ها ستا بو

روستایی استان بوشهر خبر داد و خاطرنشان کرد: 162 
سینمای روباز در بوستان های امید روستایی استان 
مصنوعی  چمن  زمین   169 و  شده  احداث  بوشهر 
تومان  میلیارد   33 اعتبار  با  روستاها  در  ورزشی 
راه اندازی شده که جزو استان های برتر کشور هستیم.
طرح هادی  پروژه   74۰ و  یک هزار  افزود:  حیدری 
اجرا شده  تاکنون  از سال 1393  روستایی در استان 
که 384 کیلومتر معابر روستایی آسفالت شده است.  
وی، با اشاره به برخورداری ۵۵درصد روستاهای استان 
از معابر روستایی تصریح کرد: در دولت تدبیر و امید 
میزان معابر روستایی استان 21 درصد افزایش یافته 

که شتاب خوبی در عمران روستایی داشته است.
مدیرکل بنیاد مسکن استان بوشهر از اجرای طرح 
کرد:  بیان  و  داد  خبر  استان  در  مسکن  ملی  اقدام 
در  مسکن  ملی  اقدام  طرح  در  مسکونی  واحد   461
دیر  و  کنگان  بنک  دشتی،  دیلم،  شهرستان های 

توسط بنیاد مسکن استان بوشهر ساخته می شود.
اجرای  در  ساخت  گروه های  قالب  افزود:در  حیدری   
طرح اقدام ملی مسکن 6۰ سرمایه گذار در شهر اهرم 

مشارکت می کنند که تاکنون 16 نفر مراجعه کرده اند.

 تسهیالت مسکن روستایی در استان به
 1۰۰ میلیون تومان  افزایش یافت

بـه  دائمـی  توجـه  مسـتلزم  شـهری  متـوازن  توسـعه  مسـیر  در  مسـتمر  حرکـت 
توسـعه و پیشـرفت نقـاط کمتـر توسـعه یافتـه شـهری در کنـار نقـاط برخوردارتـر 

می باشـد. شـهر 
 اتفاقـی کـه شـهرداری برازجـان -بخصـوص طـی سـال های اخیـر- همـواره مدنظـر 

داشـته و بـر آن اصـرار ورزیـده اسـت. 
تـالش بـرای توسـعه مناطـق حاشـیه شـهر و محله هـای جدیـد االحـداث کـه کمتر 

مـورد توجـه قـرار داشـتند گواهـی بـر این ادعاسـت. 
شـهردار برازجان در این خصوص می گوید: طی سـالیان اخیر همواره تالش خود 
را بـر ایـن مبنـا قـرار دادیـم کـه در کنـار توسـعه امکانـات و بهبـود زیرسـاخت ها در 
نقاط مرکزی شـهر به مناطق حاشـیه شـهر نیز به شـکل موثری رسـیدگی شـود تا 
شـاهد توسـعه متوازن و توزیع عادالنه امکانات و زیرسـاخت های زندگی شـهری 

در شـهر عزیزمان برازجان باشـیم. 
احـداث فضاهـای سـبز، پارک هـای محلـه ای، توجـه بـه اصـالح معابـر و مسـیرهای 
دسترسـی محلـه ای بخصـوص در مناطقـی کـه اندکـی دور از مرکـز شـهر هسـتند 
و نیـز نـگاه ویـژه بـه ایـن مناطـق در خدمـت رسـانی های حـوزه مدیریـت شـهری 

نشـات گرفتـه از همیـن نـگاه بـوده اسـت. 
و  زیرسـازی  در  شـهرداری  جدیـد  پـروژه  خصـوص  در  محمـدی  محمدحسـن 
آسـفالت خیابـان آیـت اهلل مهـدوی می گویـد: خیابـان 16 متـری آیـت اهلل مهـدوی 
واقـع در بلـوار امـام خامنـه ای و در منطقـه شـمال شـرقی شـهر برازجـان اسـت کـه 
 انجـام شـده و عملیـات آسـفالت آن آغـاز 

ً
عملیـات تسـطیح و زیرسـازی آن اخیـرا

گردیـد.
 شـهردار برازجـان در خصـوص ابعاد این پـروژه می گوید: خیابان آیت اهلل مهدوی 

بـه طـول 41۰ متـر، عـرض 16 متـر و مسـاحت کل 6۵6۰ متـر مربـع طراحـی و اجـرا 
گردیـده کـه عملیـات آسـفالت آن بـه همـت همـکاران تالشـگرمان در حوزه هـای 
معاونت عمرانی و معاونت اجرایی و با همراهی معاونت مالی شـهرداری به اجرا 

در آمـده اسـت.
محمـدی شـهردار برازجـان همچنیـن می افزاید: همزمان با آسـفالت خیابان آیت 
اهلل مهدوی، آسـفالت کوچه 9 بلوار شـهدای کارگر که در منتها الیه شـمال شـرق 
برازجـان قـرار دارد نیـز در دسـت اقـدام قـرار گرفتـه و اجـرای مرحلـه  پایانـی یعنـی 

آسـفالت آن یکشـنبه آغـاز گردیده اسـت.
 محمـدی درخصـوص ابعـاد اجرایـی ایـن پـروژه نیز چنیـن می گوید: ایـن کوچه نیز 
به طول 4۰۰ متر، عرض ۵/8 متر و مسـاحت کل 34۰۰ مترمربع آسـفالت می شـود 
و امیـد مـی رود ایـن خدمت هـای کوچـک نقـش موثـری در بهبـود کیفیـت زندگـی 

شـهری شـهروندان عزیزمان در مناطق شـرقی شـهر برازجان ایفا کند.

شرق برازجان، روی خط توسعه ؛

آسفالت خیابان »آیت اهلل مهدوی« کلید خورد
پرتاژ ر
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اى دوست، به عشق تو دچاریم، همه    
خ تو داغداریم، همه در یاد ُر

گـــــر دور کنــــی یـــــــا بپذیرى ما را      
امام خمینی - رهدر کوى غم تو پایداریم، همه

با  بوشهر  استان  تولیدی  خرمای 
کشت  زیر  سطح  هزار  بودن 34  دارا 
تن  هزار  از 16۰  بیش  ساالنه  تولید  و 
نقش مهمی در ایجاد اشتغال پایدار 
16هزار    از    بیش  معیشت  تامین  و 
نفر به صورت مستقیم ایفا می کند. 
این آمار باعث شده تا استان بوشهر 
آن  از  را  کشور  در  چهارم  جایگاه 
همچنان  اما  حال  این  با  کند،  خود 
قوت  به  نخلداران  عدیده  مشکالت 
این  سودآور  بازار  و  است  باقی  خود 
در  همچنان  استراتژیک  محصول 

واسطه هاست؛  و  دالالن  چنگ 
نارضایتی  موجب  که  موضوعی 
وضعیت  این  ادامه  از  نخلداران 

است.
خرما  قیمت  گرچه  اساس،  این  بر 
خوبی  رشد  از  اخیر  سال های  در 
برخوردار بوده است، اما مانند دیگر 
بسیار  سهم  کشاورزی  محصوالت 
عاید  قیمت  رشد  این  از  ناچیزی 
باغداران و نخلداران زحمتکش شده 
و  دالالن  نصیب  آن  عمده  بخش  و 

واسطه ها می شود.

پدیده  بروز  و  آبی  کم  این   بر  افزون 
ادوات  گرانی  و  سو  یک  از  ریزگردها 
کشاورزی و سوخت و نیروی انسانی 
اخیر  سال های  در  دیگر،  سوی  از 
محصول  این  بازار  کسادی  موجب 

استراتژیک شده است .
هر چند به نظر می رسد فراهم نبودن 
زیرساخت های الزم در صنایع تبدیلی 
چالش های  دیگر  از  ای  سردخانه  و 
و  کشاورزان  روی  پیش  جدی 
سال  از  اما  است  منطقه  باغداران 
گذشته شیوع جهانی کرونا صادرات 

شدید  تاثیر  تحت  را  محصول  این 
قرار داده است به گونه ای که حدود 
صنایع  و  انبارها  در  خرما  تن  ۵۰هزار 
تبدیلی و فرآوری روی دست باغداران 

و صاحبان صنایع مانده است.
بنابراین اگرچه وجود صنایع تبدیلی 
باال  تناژی  ظرفیت  با  سردخانه  و 
مفقوده  حلقه  عنوان  به  می تواند 
محصول  این  صادرات  توسعه  در 
اما  باشد  داشته  نقش  پرمشتری 
در کنار توسعه هدفمند این صنایع 
احساس  بشدت  آن  خالی  جای  که 

و  شناسایی  برای  تالش  می شود 
سایر  در  بوشهر  خرمای  بازار  جذب 
کشورها دغدغه همیشگی باغداران 
انتظار  حساب  این  با  شود.  حل 
نقش  مورد  این  در  دولت  می رود 
فعال تری ایفا کند و با هدفگذاری و 
تصاحب  سمت  به  الزم  ریزی  برنامه 
ضمن  برود.  خرما  خارجی  ارزآور  بازار 
به  باید  بعدی  گام های  که  این 
خرما  صنعتی  خوشه  ایجاد  سمت 
آن  دقیق  اجرای  که  شود  برداشته 
و  خرما  کیفی  و  کمی  توسعه  به 

خرمای  تجاری  بازار  شدن  تر  نزدیک 
خارجی  مشتریان  ذائقه  با  ایران 
منجر می شود. افزون بر این، اصالح 
و جایگزینی نخیالت با ارقام تجاری و 
بازارپسند و پرمحصول و البته مقاوم 
موضوع  باغی  آفت های  مقابل  در 
مهمی است که باغداران باید با مدد 
کشورهای  تجارب  و  روز  دانش  از 
رونق  برای  عراق  همچون  همسایه 
دوباره بازار خرمای ایران انجام دهند.

یادداشت
مشکالت نخلداران به قوت خود باقی است

علیرضا برازجانی

روزنامه نگار

مدیر  رضایی،  شاپور   مهندس 
شرکت خدمات حمایتی کشاورزی 
 9 عملکرد  گزارش   ، بوشهر استان 

ماهه سال جاری این شرکت را اعالم کرد:
تاریخچه و زمینه فعالیت: 

وابسته  کشور  کشاورزی  حمایتی  خدمات  شرکت 
دهه  چند  پیشینه  با  کشاورزی  جهاد  وزارت  به 
فعالیت موفق در حوزه تامین نهاده های کشاورزی 
خ  مور 2196-971/ت189  شماره  مصوبه  استناد  به 
1374/4/19 هیات محترم وزیران و از ادغام شرکت 
تولید  شرکت  و  سم  تولید  و  شمیایی  کود  پخش 
وظایف  طبق  و  گردید  تشکیل  نهال  و  بذر  تهیه 
نهاده های  توزیع  و  تولید  تهیه،  عهده دار  قانونی 

اصلی و مهم کشاورزی می باشد.
شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر در 
راستای اهداف و وظایف در سال جاری فعالیت ها 

و اقدامات ذیل را انجام داده است:
فسفاته  ازته،  از  اعم  کشاورزی  کودهای  انواع 
 3 از  بیش  کشاورزی  بخش  نیاز  مورد  پتاسه  و 
اوره  آن  تن  هزار  که  24۰۰  می باشد  تن  میلیون 
بوشهر  استان  از  آن  درصد   ۵۰ حدود  و  بوده 
یا  شرکت  این  توسط  که  می شود  تامین 
کشور  نقاط  اقصی  به  روستایی  تعاونی 
حمل و در اختیار کشاورزان عزیز قرار می 

گیرد.
بنابر اظهار نظر کارشناسان فنی بخش 
کافی  کشاورزی  کودهای  اگر  کشاورزی 
قرار  کشاورزان  اختیار  در  باکیفیت  و 
گرفته و بموقع استفاده نمایند، حداقل 
کیفیت  در  و  تولید  افزایش  درصد   3۰

محصول تاثیر خواهد داشت.
برای  ازته  کود  حمل  و  تامین  الف( 

استان های کشور

حسب مصوبات هیات محترم دولت تامین میزان 
916446 تن کود اوره از پتروشیمی پردیس عسلویه 
در  کشور  سراسر  برای  دریایی  و  زمینی  صورت  به 
استان  حمایتی  خدمات  شرکت  به  جاری  سال 

بوشهر ابالغ گردیده است.
است  بوده  تن   661۵12 آذر  پایان  تا  ابالغی  سهمیه 
بارگیری و حمل 667474 تن  که شرکت نسبت به 
سهمیه  از  بیش  تن   6۰۰۰ حدود  که  نموده  اقدام 
حمل  کشور  نقاط  اقصی  به  و  تامین  اختصاصی 

گردیده است.
ب( تامین و حمل کود اوره برای کشاورزان استان

 131۰3 جاری  سال  در  اوره  کود  ابالغی  سهمیه   -1
شبکه  توسط  و  حمل  تن   9۰۰۰ تاکنون  که  بوده  تن 
عزیز  کشاورزان  به  شرکت  قرارداد  طرف  کارگزاران 
تحویل گردیده است و 94۰ تن در انبارهای سازمانی 

ذخیره شده است.
 11۵1۵ جاری  سال  در  فسفاته  کود  سهمیه   -2
به  یا  سازی  ذخیره  تن   1347 تاکنون  که  بوده  تن 

کشاورزان تحویل گردیده است.
3- سهمیه کود پتاسه سال جاری 924۰ تن بوده که 
تاکنون 112۰ تن ذخیره سازی یا به کشاورزان تحویل 

گردیده است.
اندازی سیستم پایش به صورت تحت وب،  راه  ج( 
کشاورزی  جهاد  وزارت  پهنه بندی  سامانه  با  لینک 
به نحوی  کود  اطالعات تحویل گیرندگان  ثبت  برای 
کامال  کشاورزان  به  تحویلی  میزان  زمان  هر  در  که 

قابل ردیابی و مشخص می باشد.
د( با توجه به افزایش قیمت کودهای پایه )فسفاته 
شرایط  و  ظالمانه  تحریم های  دلیل  به  وپتاسه( 
ارز ترجیحی  خاص کشور و عدم تامین و تخصیص 

اقدامات ذیل صورت پذیرفته است: 
راستای  در  و  ظالمانه  تحریم های  به  توجه  با   -1
ح خودکفایی کودهای  اهداف اقتصاد مقاومتی، طر

کشاورزی  جهاد  وزیرمحترم  توسط  کشاورزی 
حمایتی  خدمات  شرکت  محترم  مدیرعامل  به 
ارزبه  ازخروج  جلوگیری  منظور  به  کشور  کشاورزی 

ج کشورابالغ شده است. خار
کمک  جهت  کارت  کشاورز  صدور  پیگیری   -۲
خرید  منظور  به  کشاورزان  مالی  منابع  تامین  به 
با  کشاورزی  پایه: شرکت خدمات حمایتی  کودهای 
همکاری و مساعدت وزارت جهاد کشاورزی و بانک 
نموده  تهیه  را  کارت((  ))کشاورز  ح  طر کشاورزی 
حداکثر  و  تومان  میلیون  دو  هکتار  هر  ازای  به  و 
یک  پرداخت  باز  با  تسهیالت  تومان  میلیون   2۰
عزیز  کشاورزان  که  است  شده  گرفته  نظر  در  ساله 
می توانند به منظور خرید کود و سموم کشاورزی از 

آن استفاده نمایند. 
برای  )pos کارتخوان(  دستگاه  نصب  پیگیری   -3
استفاده  منظور  به  شرکت  قرارداد  طرف  کارگزاران 
کشاورزان جهت خرید نهاده های کشاورزی )کود و سم(
4- پیگیری و تامین مواد اولیه )خاك فسفاته( برای 

کارخانه های تولید کود فسفاته در استان
کشاورزان  آموزش  جهت  برنامه ریزی  و  پیگیری   -۵
کودهای  از  بهینه  استفاده  جهت  برداران  بهره  و 

شیمیایی

کودهای  اعتباری  فروش  شرایط  نمودن  فراهم   -6
طبق  قرارداد  طرف  کارگزاران  به  پتاسه  و  فسفاته 

دستورالعمل های ابالغی
معرفی  و  شناسایی  منظور  به  نظارت  تشدید  ه( 
به  شبکه  از  ج  خار دار  یارانه  کودهای  فروشندگان 

مراجع قضایی برای برخورد قانونی با متخلفان.
 196 تعداد  به  خبری  پوشش  و  اطالع رسانی  و( 
و  2۰ خبر در سایت های خبری و روزنامه ها  کلیپ و 
274۵خبر در سایت شرکت خدمات حمایتی کشور.
در پایان  ضمن تشکر تاکید می گردد کشاورزان   ) ز
عزیز کود مورد نیاز خود را از کارگزاران طرف قرارداد 
بموقع  کود  تامین  زمینه  در  و  نمایند  تهیه  شرکت 
چون  باشند  نداشته  دغدغه ای  هیچ  کیفیت  با  و 
تمام  استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  هماهنگی  با 

تمهیدات الزم فراهم گردیده است.

زنجیره ای از خدمات به کشاورزان 
در سال رونق تولید

پرتاژ ر

معاون ساخت و توسعه راه آهن، بنادر و فرودگاه های وزارت راه و شهرسازی با اشاره به 
این که  بودجه سال آینده پروژه راه آهن شیراز به بوشهر 1۰۰ میلیارد تومان است  گفت: 
اختصاص این بودجه نشان دهنده این است که توجه ویژه ای به این پروژه شده است.

به گزارش اداره ارتباطات واطالع رسانی راه وشهرسازی استان بوشهر ، عباس خطیبی در 
بررسی روند ساخت خط ریلی بوشهر به فارس با بیان این که از قطعات 1۰ خط راه آهن در 
ششم  برنامه  قانون  سیاست های  طبق  داشت:  اظهار  شد  بازدید  بوشهر  ساخت  حال 
توسعه، وزارت راه و شهرسازی به نیابت شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل 
،  موظف است مراکز عمده بار و ورودی و خروجی استان ها را به شبکه ریلی متصل  کشور
راه آهن  ادامه  در  کرد:  بیان  فرودگاه ها  و  بنادر  آهن،  راه  توسعه  و  ساخت  معاون  کند. 
، جزو  اصفهان به شیراز و  اتصال آن به استان بوشهر به عنوان یکی از مناطق مهم  کشور

سیاست های اصلی ریلی وزارت راه و شهرسازی است.
ح خط ریلی بوشهر به شیراز خبر داد و افزود: در 2 سال گذشته  وی، از تسریع اجرای طر
راه آهن  پروژه  اجرای  مجلس،  در  بوشهر  استان  نمایندگان  و  مسئوالن  پیگیری های  با 

بوشهر شرایط بهتری از لحاظ اجرایی و تامین منابع ملی و اعتباری پیدا کرده است.
خطیبی با بیان این که قطعات 1۰ خط ریلی بوشهر فعال است خاطرنشان کرد: این قطعات 
دارای 2۵ کیلومتر طول مسیر جزو سخت ترین قسمت های این پروژه است و تکمیل آن 

در اولویت قرار دارد.
آهن، بنادر و فرودگاه ها تصریح کرد: برای تامین منابع این  معاون ساخت و توسعه راه 

خط ریلی عالوه بر بودجه عمومی، روش های دیگری برای تامین سرمایه در برنامه وزارت 
راه و شهرسازی قرار دارد.

وی، با اشاره به تامین اعتبار خط ریلی بوشهر به شیراز از طریق فاینانس افزود: در برهه ای 
- بوشهر و عسلویه مورد  از طریق فاینانس خارجی چین برای اعتبار پروژه راه آهن شیراز
قطعی  صورت  به  هنوز  و  شدیم  مواجه  تحریم  شرایط  با  متاسفانه  که  گرفت  قرار  توجه 

محقق نشده است.
خطیبی در قالب بازار سرمایه یکی از پروژه های تعریف شده را خط ریلی  شیراز به بوشهر 
دانست و تصریح کرد: وزارت راه و شهرسازی مصمم است این پروژه را دنبال و تکمیل 
کند و در سال 14۰۰ ، یکی از خط های ریلی که به آن توجه ویژه می شود و جزو اولویت های 
، تسریع در اجرای راه آهن بوشهر  شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور
آینده  به شیراز است.  معاون ساخت وتوسعه راه آهن، بنادر و فرودگاه ها بودجه سال 
پروژه راه آهن شیراز به بوشهر را 1۰۰ میلیارد تومان دانست و خاطرنشان کرد: اختصاص 
آهن شیراز به بوشهر  راه  این بودجه نشان دهنده این است که توجه ویژه ای به پروژه 
شده است. وی، با اشاره به این که از این به بعد شرایط خیلی بهتری برای تسریع پروژه 
افزود: همه روش های سرمایه گذاری  به بوشهر پیش رو خواهیم داشت  آهن شیراز  راه 
برای اجرای این پروژه را در دستور کار داریم و موضوع فاینانس برای 4۵۰ کیلومتر پروژه 
ج نشده است و اگر شرایط مجدد، بتواند  راه آهن شیراز به بوشهر هنوز از دستور کار خار
فضایی ایجاد کند که آن فاینانس محقق شود مورد استفاده قرار می گیرد چراکه مذاکرات 

فشرده ای با طرف چینی انجام شده است. خطیبی استفاده از روش های تامین سرمایه 
از محل ماده ۵6 برای پروژه راه آهن شیراز به بوشهر خبر داد و تصریح کرد: عالوه بر این 
استفاده از روش بازار سرمایه به صورت جدی در برنامه و دستور وزارت راه و شهرسازی 

قرار دارد. 
ابر  چنین  تکمیل  برای  افزود:  فرودگاه ها  و  بنادر  آهن،  راه  توسعه  و  ساخت  معاون 
پروژه هایی چندهزار میلیارد تومان مورد نیاز است و نمی توان تنها به بودجه عمومی اکتفا 

کرد  و امیدوار هستیم که آینده بهتری برای این پروژه رقم بزنیم.

عضو هیات رئیسه مجلس خبرگان در 
بوشهر عنوان کرد؛

نقش صدا و سیما در انقالب اسالمی 
کلیدی، اثرگذار و ماندگار

 

رئیسه  هیات  عضو  بوشهری،  حسینی  اهلل  آیت 
مجلس خبرگان رهبری و رئیس شورای عالی جامعه 
مدرسین حوزه علمیه قم، در مراسم رونمایی از 12 
هزار دقیقه برنامه سازی مرکز بوشهر ویژه دهه فجر 
با اعالم این مطلب گفت: مسئوالن و برنامه سازان 
صدا و سیما، در یک جهاد رسانه ای و جنگ نابرابر، 
انقالب  ساله   42 فرآیند  توانستند،  شایستگی  به 

اسالمی ایران را بخوبی به جهانیان صادر کنند. 
خبرگان  مجلس  در  بوشهر  استان  مردم  نماینده 
رهبری از مردم به عنوان یکی از ارکان اصلی انقالب 
اسالمی نام برد و گفت: رضایتمندی و اعتماد خوب 
مردم به عنوان یک سرمایه اجتماعی به اطالع رسانی 
و برنامه های صدا و سیما، مرجعیت رسانه ای صدا 
به  اشاره  با  وی  است.  رسانده  اثبات  به  را  سیما  و 
و  اسالمی  انقالب  دستاوردهای  انعکاس  ضرورت 
امیدآفرینی در جامعه گفت: استکبار جهانی سعی 
در ناکارآمد جلوه دادن حکومت دینی دارد ولی صدا 
و سیما با اطالع رسانی بجا، واقعی و بدون مبالغه 
مایوس  المللی  بین  و  ملی  سطح  در  را  دشمن 
و  امیدوار  را  اسالمی  انقالب  دوستان  و  ناامید  و 
با  بوشهری  حسینی  آیت اهلل  است.  کرده  پاینده 
و  مدیران  خستگی ناپذیر  تالش های  از  قدردانی 
برنامه سازان صدا و سیمای مرکز بوشهر در فرآیند 
بسترسازی فنی و زیرساختی، ظرفیت سازی برنامه ای 
و  کرونایی  و  مناسبتی  مذهبی  برنامه های  بویژه 
دستاوردهای انقالب اسالمی، برای آنان دعا و رسانه 
ای در تراز انقالب اسالمی و مقدمه ای برای انقالب 

حضرت مهدی موعود  آرزو کرد. 

خبر

معاون وزارت راه و شهرسازی خبر داد؛

، روی ریل اعتبار  راه آهن شیراز – بوشهر


