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بررسی توسعه صنعت حصیربافی در گفتگوی جام جم با معاون صنایع دستی استان؛

حک نشان ملی بر حصیــر آبپخش

جام جم درباره لزوم حمایت از پیام رسانهای داخلی گزارش

سرپرست اداره کل تامین اجتماعی استان
تشریح کرد؛

مدیر کل فرهنگ وارشاد اسالمی بوشهر؛

آغاز پویشخاکخورشید باجاذبههای
گردشگریوهویتاجتماعیدر بوشهر

جزئیات حذف دفترچه درمانی
ل  ۱۳۹۹صدور دفترچه درمانی در تمامی شعب
از اول اسفند سا 

نخستین پویش فرهنگی تولید محتوای ویژه فضای مجازی بوشهر با
تاکید بر موضوعات جاذبههای گردشگری ،فرهنگ و هنر ،هویت
اجتماعی ،محیط زیست و بخش آزاد تا  ۱۸اسفند ادامه خواهد داشت.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی بوشهر در آئین رونمایی از پوستر نخستین
پویش فرهنگی تولید محتوای ویژه فضای مجازی بوشهر با بیان اینکه هویت
بخشی به آثار فضای مجازی مبتنی بر فرهنگ و متناسب با نیازهای روز جامعه
ضروری است ،اظهار داشت :نخستین پویش تولید محتوای مجازی استان
بوشهر با تاکید بر موضوعات جاذبههای گردشگری ،فرهنگ و هنر ،هویت
اجتماعی ،محیط زیست و بخش آزاد از  5اسفند آغاز و تا  ۱۸اسفند ادامه خواهد
داشت.

و کارگزاریهای سازمان تامیناجتماعی متوقف خواهد شد و
تمامی افراد تحت پوشش این سازمان میتوانند با ارائه کارت ملی،
شناسنامه یا جلد دفترچه درمانی در اختیار خود از خدمات تشخیصی و
درمانی مورد تعهد سازمان برخوردار شوند.
عباس دیری ،سرپرست اداره کل تامیناجتماعی استان بوشهر در
جلسه شورای اداری استان که به صورت وبیناری بر گزار گردید جزئیات
حذف دفترچه درمانی از ابتدای اسفند را به تمام واحدهای اجرایی استان
ابالغ نمود.
منبع  :روابط عمومی شهرداری برازجان
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در همایش شهرداران استان بوشهر مطرح شد؛

برازجان؛ پیشگام در تحول و توسعه

مدیرکلبنادر ودریانوردیاستان:

مقاومتی سال96
اقتصاد
شاگرد آخر
میلیون
بارگیری 40
تخلیه و

تن کاال در بنادر بوشهر

2

عضو شورای اسالمی شهر برازجان:

شورای شهر شفاف سازی
میخواهد
3

شرکت پتروشیمی پارس؛ نماد استقالل و خودباوری
مسعود حسنی ،مدیرعامل شرکت پتروشیمی پارس در پیامی سالروز تاسیس این شرکت را تبریک گفت.
متن این پیام به شرح ذیل است:
دوم اسفند ،سالروز تاسیس شرکت پتروشیمی پارس را خدمت این خانواده بزرگ تبریک و تهنیت عرض
می نمایم.
بی شک «شرکت پتروشیمی پارس» با در اختیار داشتن سرمایههای عظیم بویژه بهرهمندی از نیروهای
انسانی کارآمد و مجرب ،مهندسان ،کارکنان ،کارشناسان و مدیران ،این سختکوشان صنعت پتروشیمی
افتخار می کند که در دو دهه گذشته با دانش و توان فنی و غلبه بر محدودیتها توانستند شرکت
پتروشیمی پارس را به یکی از نمادهای استقالل و خودباوری و سرآمد کشور مبدل کرده و با تکیه بر
توان متخصصان داخلی و بومیسازی این صنعت عظیم به عنوان بازوی توانمند صنعت نفت در
تحقق برنامههای این صنعت گام بردارند .اینجانب الزم است در آستانه بیست و دومین
سال تاسیس شرکت پتروشیمی پارس یادی کنم از مرحوم مهندس حسن شریف زاده و
مدیران عامل قبلی همچنین مراتب قدردانی و سپاس خود را خدمت همه همکاران
محترم ابراز داشته و سعادت ،کامیابی و سالمتی شما عزیزان را از خداوند متعال
آرزومندم .امیدوارم با تالش و کوشش مضاعف ،قدرت و سودآوری بیشتر و با
همدلی و وفاق بتوانیم ضمن تحقق چشماندازهای شرکت ،در رسیدن به اهداف
عالیه پتروشیمی پارس و نظام مقدس کشور عزیزمان پیشتاز و موفق
باشیم.

مسعود حسنی ،مدیرعامل شرکت پتروشیمی پارس

برای پیش خرید و سفارش آگهی

باشماره تلفن های  34230730 -34232529تماس بگیرید
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اقتصادی
اجتماعی

ضمیمه رایگان روزنامه در استان بوشهر

اهدای تبلت به دانش آموزان مناطق سیل زده از سوی بانک توسعه تعاون
با توجه به حادثه سیل اخیر در شهرستان دشتستان و در راستای ایفای
مسئولیتهای اجتماعی و عمل به وظایف اخالقی  ،تعدادی تبلت به
ارزش  ۵۰۰میلیون ریال توسط بانک توسعه تعاون استان بوشهر تهیه
و به فرماندار شهرستان دشتستان برای اهدا به دانش آموزان نیازمند
مناطق سیل زده در آن شهرستان تحویل شد .

به گزارش روابط عمومی بانک توسعه تعاون مدیریت شعب استان
بوشهر؛ مدیرشعب بانک توسعه تعاون استان بوشهر در دیدار با
فرماندار شهرستان دشتستان و رئیس شعبه برازجان اظهار داشت:
بانک توسعه تعاون یک بانک توسعهای است که با همکاری و تعامل
با سازمانهای مردمنهاد در راستای رفع احتیاجات ضروری نیازمندان

جامعه گام برمی دارد.
سید مجتبی حسینی افزود :آموزش نیز به عنوان مهمترین محور و
زیربنای توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها شناختهشده و در وضعیت
کنونی همه گیری بیماری کرونا  ،فراهمسازی زیرساختهای الکترونیک
برای تحصیل دانشآموزان از اهمیت بسیار ویژهای برخوردار است.

دبیر جدید ستاد امر به معروف
و نهی از منکر معرفی شد

در آئینی با حضور آیت اهلل صدیقی ،رئیس
ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور،
آیت اهلل صفایی بوشهری نماینده ولی فقیه
در استان و امام جمعه بوشهر و رئیس ستاد
امر به معروف و نهی از منکر استان و استاندار
از خدمات سردار رزمجو تقدیر و حجتاالسالم
بهروز بهروزی به عنوان دبیر جدید ستاد امر به
معروف و نهی از منکر استان بوشهر معرفی
شد.
نماینده ولی فقیه در استان بوشهر در این
نشست ،تصریح کرد :نهی از منکر بالی است
که انسانها بر آن مینشینند و از ظلمتها
نجات یافته و به نور میرسند.
آیت اهلل صفایی بوشهری با اشاره به اینکه
خداوند متعال نخستین آمر به معروف و
ناهی از منکر است ،اظهار داشت :زیباترین
شکل تجلی ،عشق ،رحمت ،کمال و نجات
انسان ،تحقق فریضه الهی امر به معروف و
نهی از منکر است.
رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر
استان با بیان اینکه شاید هیچ فریضه ای
بنیادی تر از امر به معروف و نهی از منکر
نباشد ،اظهار کرد :تمامی واجبات و محرمات،
تقوا و زندگی انسان محصول امر به معروف
و نهی از منکر است .رئیس ستاد امر به
معروف و نهی از منکر استان افزود :ستاد
امر به معروف و نهی از منکر استان در فضای
ملی و استانی آثار و برکات زیادی داشته و
کارهای خوبی انجام داده است ولی در این
زمینه استان بوشهر تا رسیدن به جایگاه
درخور و شایسته فاصله زیادی دارد.
در پایان این نشست ،حجتاالسالم بهروز
بهروزی به عنوان دبیر جدید ستاد امر به
معروف و نهی از منکر استان بوشهر معرفی و
از زحمات سردار رزمجو دبیر سابق این ستاد
در استان تقدیر به عمل آمد.

رحیمی ،معاون صنایع دستی میراث فرهنگی بوشهر

خبر
محمد رضا برازجانی
خبرنگار جام جم
بوشهر

هزاران سال است که میراث ماندگار  ،ذوق سرشار
و هنر آبا و اجدادی مردمان سختکوش دیار نخل و
آفتاب ،نسل به نسل منتقل شده تا امروز فرزندان
هنرمند ،خوش ذوق و خالق این دیار با تکیه بر
دانش و مهارتی ذاتی نقش بینظیری از طرح و رنگ را
در ساخت و تولید انواع ظروف و مصنوعات حصیری
خلق نمایند و رشد و شکوفایی این صنعت را رقم
بزنند .صنعتی که با معرفی آبپخش به عنوان شهر
ملی حصیر و کپو سودای حضور در بازارهای جهانی
را در سر دارد.
 16دی امسال شهر آبپخش به عنوان شهر ملی
حصیر و کپو در بین سایر نامزدهای این عنوان
انتخاب و در مراسمی با حضور استاندار ،مدیرکل
میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان
و همچنین معاون صنایع دستی استان بوشهر
گواهی و لوح زرین این افتخار تاریخی توسط وزیر
میراث فرهنگی اعطا شد .به همین مناسبت با
لیال رحیمی ،معاون صنایع دستی اداره کل میراث
فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان بوشهر
درباره مراحل کسب این عنوان و چشم انداز آینده
این صنعت و برنامههای استان بوشهر برای حمایت
از فعاالن و هنرمندان بومی به گفتگو نشستهایم که
در زیر میخوانید:
* چه فرآیندی طی شد تا آبپخش به عنوان شهر ملی
حصیر و کپو در کشور انتخاب و معرفی شود؟
هرساله در شورای راهبردی انتخاب شهرها و
روستاهای ملی صنایعدستی که تیرماه در تهران
برگزار میشود پرونده شهرها و روستاهای متقاضی
مورد بررسی کارشناسان قرار میگیرد و بر اساس
شاخصها و یک سری معیارهای استاندارد ،شهر
ملی صنایع دستی تعیین و معرفی میشوند.
اما امسال با توجه به شیوع گسترده کرونا با تاخیر و
در دی انجام شد.
* چه شاخصهایی مدنظر بود؟
این شاخصها به مواردی مثل نوع تولید محصول

بررسی توسعه صنعت حصیربافی در گفتگوی جام جم با معاون صنایع دستی استان؛

حک نشان ملی بر حصیر آبپخش
در شهر یا روستا و دسترس پذیری مواد اولیه تولید
بستگی دارد.
افزون بر این تعداد کارگاههای تولیدی ،جمعیت
شاغل در این صنعت و همچنین سابقه تاریخی آن
منطقه هم در آرای هیات داوران تاثیر گذار است.
* چرا آبپخش؟ این شهر چه ظرفیتهایی داشت که
انتخاب شد؟
آبپخش برای انتخاب به عنوان شهر ملی حصیر و کپو
شهری کامال برخوردار محسوب میشود .همان طور
که میدانید این شهر مملو از نخلستانهایی است
که آن را تبدیل به نگین سبز استان کرده است .این
باعث شده تا بافندگان و هنرمندان حصیرباف این
شهر برای دسترسی به مواد اولیه دغدغه ای نداشته

باشند زیرا مواد اولیه باکیفیت و مرغوب در یک
قدمی آنهاست.
همچنین این نکته را فراموش نکنیم که هنرمندان
این رشته در آبپخش از ذوق سرشار و تبحر خاصی
برخوردارند که در قیاس با دیگر نقاط آنها را سرآمد
این صنعت کرده است.
برای مثال در سالیان گذشته  2نشان ملی در حوزه
صنایع دستی به هنرمندان این شعر تعلق گرفته
بود که این مهم در حصول این موفقیت هم موثر
واقع شد.
* نقش معاونت صنایع دستی در حصول این
موفقیت چه بود؟
با توجه به مطالعاتی که همکارانم در معاونت صنایع

مدیــرکل بنادر و دریانوردی اســتان:

تخلیــه و بارگیری  40میلیون تن
کاال در بنادر بوشهر

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر از
تخلیه و بارگیری  40میلیون تن کاال در مدت 10
ماهه سال ۹۹در بنادر استان خبرداد.
سیاوش ارجمندزاده مدیرکل بنادر و
دریانوردی استان بوشهر در این باره گفت:
در ده ماه گذشته سال  40 ، ۹۹میلیون تن
کاالی نفتی و غیر نفتی در بنادر استان بوشهر
تخلیه و بارگیری شده است که از این میزان 9
میلیون و  449هزار و  998تن مربوط به بخش
غیر نفتی و  30میلیون و  282هزار و  414تن
مربوط به بخش نفتی میباشد.
ارجمند زاده افزود :در همین مدت حجم
تخلیه و بارگیری کانتینر در بنادر  193هزار و
 808تی ای یو بوده است.
مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر
عنوان کرد :در بازه زمانی  10ماهه سال ۹۹
تعداد شناورهای ورودی به بندر بوشهر ۵۹۰۱
فروند بوده از این میزان  ۱۶۷۷مربوط به
شناورهای باالی هزارتن و  ۴۲۲۴شناورهای زیر
هزار تن میباشد.
وی اضافه کرد  :همچنین تعداد شناورهای
خروجی از بنادر نیز  ۵۹۶۸فروند بوده که از
این میزان  ۱۶۸۱مربوط به شناورهای باالی هزار
تن و  ۴۲۸۷فروند آن شناورهای زیر هزار تن
میباشد .ارجمند زاده بیان کرد  :در موضوع
جابهجایی مسافر از بنادر استان نیز حجم
جابهجایی مسافر در  10ماه سال ۲۱۵۴۱۸
نفر بوده و از این تعداد  ۱۰۷۵۶۵نفر مربوط
به مسافران ورودی و  ۱۰۷۸۵۳نفر مسافران
خروجی بوده است.

سرپرست اداره کل تامین اجتماعی استان تشریح کرد؛

جزئیات حذف دفترچه درمانی
از اول اسفند سال  ۱۳۹۹صدور دفترچه
درمانی در تمامی شعب و کارگزاریهای
سازمان تامیناجتماعی متوقف خواهد
شد و تمامی افراد تحت پوشش این
سازمان میتوانند با ارائه کارت ملی،
شناسنامه یا جلد دفترچه درمانی در
اختیار خود از خدمات تشخیصی و
درمانی مورد تعهد سازمان برخوردار
شوند.
عباس دیری ،سرپرست اداره کل
تامیناجتماعی استان بوشهر در جلسه
شورای اداری استان که به صورت
وبیناری برگزار گردید جزئیات حذف
دفترچه درمانی از ابتدای اسفند را به
تمام واحدهای اجرایی استان ابالغ نمود.
دیری گفت :با توجه به فراهم شدن
امکان ارائه خدمات (ویزیت ،تجویز دارو،
پاراکلینیک شامل آزمایشگاه تشخیص
طبی ،تصویربرداری ،فیزیوتراپی و )...در
بستر الکترونیک برای تمامی پزشکان
و ارائهکنندگان خدمات تشخیصی و
درمانی ،با صدور این بخشنامه ،چاپ

دفترچههای درمانی جدید از اول اسفند
سال  ۱۳۹۹متوقف میشود.
بر اساس این بخشنامه ،از اول اسفند
سال  ۱۳۹۹صدور دفترچه درمانی در
تمامی شعب و کارگزاریهای سازمان
تامیناجتماعی متوقف خواهد شد و
تمامی افراد تحت پوشش این سازمان
میتوانند با ارائه کارت ملی ،شناسنامه
یا جلد دفترچه درمانی در اختیار خود
از خدمات تشخیصی و درمانی مورد
تعهد سازمان برخوردار شوند و در
زمان مراجعه به پزشک و موسسات
تشخیصی و درمانی الزامی به ارائه
دفترچه درمانی از سوی بیمار نیست.
سرپرست اداره کل تامین اجتماعی
استان بوشهر افزود  :تمامی بیمهشدگان
و مستمریبگیران اصلی و تبعی برای
تسهیل دریافت خدمات درمانی میتوانند
با مراجعه به سایت این سازمان به نشانی
 eservices.tamin.irنسبت به ایجاد
حساب کاربری و تکمیل مشخصات
هویتی و درج شماره تلفنهمراه

(موبایل) خود در درگاه مذکور اقدام
کنند.
بر این اساس ،تمام بیمهشدگان و
مستمریبگیران اصلی و تبعی قبل از
مراجعه به مراکز درمانی میتوانند نسبت
به استعالم استحقاق درمان از طریق
یکی از روشهای زیر اقدام و از پوشش
بیمه درمان خود اطمینان حاصل کنند.
روش :۱
مراجعه به سایت ،medical.tamin.ir
ورود کدملی و مشاهده وضعیت پوشش
بیمه درمان
روش :۲
شمارهگیری  ،*۴*۱۴۲۰#انتخاب گزینه ۱
(استعالم اعتبار درمانی) ،ورود کدملی و
مشاهده وضعیت پوشش بیمه درمان
روش :۳
شمارهگیری  ،*۴*۱۴۲۰*1#ورود کدملی و
مشاهده وضعیت پوشش بیمه درمان
روش :۴
استفاده از اپلیکیشن موبایل ،مراجعه
به سایت  ،pwa.tamin.irورود کدملی و

دستی استان بوشهر بر پایه ظرفیتهای موجود در
منطقه داشتند توانستیم مستندات کافی را گردآوری
و در قالب یک پرونده جامع روی میز شورای راهبردی
انتخاب شهرها و روستاهای ملی صنایعدستی قرار
دهیم و در جلسه نهایی با حضور فرماندار ،رئیس
شورای شهر ،نماینده مردم در مجلس و مدیرکل
میراث استان و خودم دفاع مستدل و منطقی از این
شهر داشته باشیم که سرانجام این خواسته بحق
مردم عزیز آبپخش رنگ واقعیت گرفت.
* گام بعدی برای توسعه این صنعت و همچنین
معرفی بیشتر این شهر در کشور چه باید باشد؟
تا این مرحله آنچه را که باید ما به عنوان متولی
صنایع دستی در کشور انجام میدادیم به سرانجام

مشاهده وضعیت پوشش بیمه درمان
روش  :۵شمارهگیری  ،*۱۶۶۶#انتخاب
گزینه ( ۱استحقاقسنجی) ،ورود کدملی و
مشاهده وضعیت پوشش بیمه درمان
در مواردی که بیمهشده بر اساس نتایج
دریافتی از روشهای فوق یا اعالم مراکز
درمانی ،فاقد استحقاق درمان است،
در صورت اعتراض میتواند موضوع را از
طریق سامانه  ۱۴۲۰پیگیری کند.
دیری اضافه کرد :تمامی بیمهشدگان در
صورت ایجاد حساب کاربری میتوانند
خالصه سوابق درمانی خود را با مراجعه
به سامانه  eservices.tamin.irدر پنجره
(منوی) مخصوص بیمهشدگان مالحظه
کنند .تمام پزشکان اعم از طرف قرارداد و
غیرطرف قرارداد ،میتوانند با ثبتنام در
سامانه نسخه الکترونیک این سازمان
( )ep.tamin.irو دریافت نام کاربری،
نسبت به نسخهنویسی الکترونیک
اقدام کنند.
وی ادامه داد :چنانچه پزشکان و
موسسات تشخیصی و درمانی اعم
از طرف قرارداد و غیرطرف قرارداد،
راس ا مبادرت به تهیه سامانههای
نسخهنویسی و نسخهپیچی الکترونیک
کردهاند و از سامانههای تحت مالکیت
سازمان ()ep.tamin.ir, darman.tamin.ir
استفاده نمیکنند ،میتوانند با استفاده
از سامانههای در اختیار و مورد نظر خود
و از طریق پیادهسازی نرمافزارهای واسط
( )APIتوسط شرکتهای نرمافزاری طرف
قرارداد خود ،نسبت به نسخهنویسی
و پذیرش الکترونیک نسخ اقدام
کنند .پزشکان و موسسات طرف
قرارداد پس از احراز هویت فرد (رویت
کارت ملی ،شناسنامه یا جلد دفترچه
درمانی) و استعالم برخورداری بیماران از
استحقاق درمان (پوشش بیم ه درمان)
از روشهای اعالمی سازمان ،نسبت به
نسخهنویسی و ارائه خدمات تشخیصی
و درمانی در بستر الکترونیک و در صورت
قطع بودن سیستم مکانیزه با استفاده
ب پزشک یا
از سرنسخه مخصوص مط 
سرنسخه متعلق به موسسه درمانی
به جای برگ دفترچه درمانی بیمار اقدام
کنند.

رساندیم اما از این به بعد باید مسئوالن و مدیران
شهری آبپخش پای کار بیایند و آستین همت را باال
بزنند تا بیش از پیش شاهد دوام موفقیتها و رونق
چشمگیر این صنعت باشیم والبته که خیل عظیم
هنرمندان و صنعتگران منطقه در این خصوص هم
میتواند مزید بر علت باشد.
* مسئوالن این شهر چه کارهایی باید انجام بدهند؟
در حال حاضر لوح نشان ملی شهر حصیر و کپو به
شهردار آبپخش تقدیم شده است.
از الزاماتی که باید در صدر برنامههای مدیران شهری
آبپخش قرار بگیرد یکی نصب تابلوی ورودی شهر
آبپخش با عنوان شهر ملی حصیر و کپو و طراحی و
نصب المان حصیر در مرکز شهر است.
در واقع تمام مدیرانی که تقاضانامه را برای طرح در
شورای راهبردی امضا کرده اند متعهد شده و باید
وظایف خود را عملی کنند.
بنابراین انتظار داریم تا زمینه افزایش کارگاهها ،رونق
کسب و کار حصیربافان و راهاندازی خانه حصیر را
برای جهانی شدن فراهم سازند .حضور مسئوالن
میتواند تعیین کننده باشد.
* به نظر شما این موضوع چه دستاوردی میتواند
برای شهر آبپخش داشته باشد؟
افزون بر افزایش تعداد کارگاههای تولیدی میتواند
در اشتغال و کارآفرینی و همچنین رونق و توسعه
گردشگری شهری این خطه نقش بسزایی داشته
باشد و تحول عظیمی را در منطقه به وجود بیاورد.

دیری در رابطه با روشهای استعالم
استحقاق درمان (پوشش بیمه درمان)
برای «بیماران خاص» گفت  :روشهای
استعالم همانند سایر بیمهشدگان
است؛ با این تفاوت که این بیماران در کد
پیگیری و استعالم برخورداری از خدمات
درمانی با پسوند «خاص» مشخص
میشوند .ارائه خدمات درمانی در بخش
بستری در مواردی که «نوزاد» فاقد
کدملی باشد تا زمان صدور شناسنامه
و اختصاص کدملی به نوزاد (حداکثر تا
یک ماه پس از تولد) از طریق کدملی
مادر امکانپذیر است .تا اطالع ثانوی
احراز هویت بیمهشدگان اتباع بیگانه با
استفاده از کد اختصاصی مندرج در جلد
دفترچه درمانی ( ۱۰رقم اول شماره سریال
دفترچه) صورت میگیرد .بنابراین ارائه
«جلد دفترچه درمانی» برای برخورداری از
خدمات تشخیصی و درمانی توسط اتباع
ضروری است.

از اول اسفند سال  ۱۳۹۹صدور
دفترچه درمانی در تمامی
شعب و کارگزاریهای سازمان
تامیناجتماعی متوقف خواهد
شد و تمامی افراد تحت
پوشش این سازمان میتوانند
با ارائه کارت ملی ،شناسنامه یا
جلد دفترچه درمانی در اختیار
خود از خدمات تشخیصی و
درمانی مورد تعهد سازمان
برخوردار شوند
ضمنا آندسته از بیمهشدگان اتباع
خارجی که جدیدالورود هستند ،با ارائه
شماره اختصاصی فراگیر(فیدا) میتوانند
از خدمات درمانی در تعهد سازمان
بهرهمند شوند .ارائه خدمات تشخیصی
و درمانی به بیماران اورژانسی منوط به
دریافت استحقاق درمان نیست و در
حین درمان این فرآیند انجام میشود.
سرپرست اداره کل تامین اجتماعی

استان در خصوص نسخه نویسی و
نحوه تجویرگفت :در نسخهنویسی
الکترونیک ،در صورت مراجعه بیمار
به پزشک طرف قرارداد ،پزشک پس از
احراز هویت و ثبت شماره تلفنهمراه
(موبایل) متعلق به بیمار و انجام معاینه
نسبت به ثبت خدمات پزشکی (اعم از
انجام ویزیت ،تجویز دارو و سایر خدمات
تشخیصی و درمانی )...در سامانه نسخه
الکترونیک اقدام میکند.
در این صورت حقالزحمه پزشک معالج
طرف قرارداد برابر ضوابط مربوطه و
بهصورت بر خط توسط این سازمان
پرداخت خواهد شد.
در نسخهنویسی به شکل غیرالکترونیک،
در صورت مراجعه بیمار به پزشک
طرف قرارداد ،چنانچه امکان استفاده از
سامانههای الکترونیک به هر دلیل (قطع
اینترنت ،قطع سامانه نسخهنویسی و)...
میسر نباشد ،پزشک پس از احراز هویت
بیمار با استفاده از کارت ملی /شناسنامه/
دفترچه درمانی و استعالم برخورداری
وی از استحقاق درمان (پوشش بیمه
درمان) ،نسبت به معاینه و تجویز در
سرنسخه مخصوص مطب /مرکز درمانی
(ترجیحا در قطع  )A۵اقدام میکند .الزم
به ذکر است تا زمان ابالغ استاندارد الزم
برای سرنسخه از طرف سازمان ،دستور
پزشک باید بهصورت خوانا در دو برگ
تجویز شود .برگ اول سرنسخه برای
مراجعه به داروخانه و سایر موسسات
پاراکلینیک به بیمار و برگ دوم سرنسخه
برای دریافت حقالزحمه به مدیریت
درمان استان تحویل میشود.
ارسال برگ دوم سرنسخه مخصوص
پزشک به مدیریت درمان استان،
مانند گذشته مشابه فرآیند ارسال برگ
مخصوص پزشک در دفترچه درمانی
است .ثبت مشخصات هویتی بیمار
شامل نام و نامخانوادگی ،شماره کدملی،
تاریخ ویزیت بیمار و ثبت کد پیگیری
استحقاق درمان (پوشش بیمه درمان)
روی سرنسخه پزشک /مرکز درمانی
الزامی است (ثبت کد پیگیری استحقاق
درمان توسط پزشکان تا اطالع ثانوی
اجباری نیست).
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اختصاص ۴میلیارد تومان تسهیالت برای نوسازی اتوبوسهای شهری
رئیس شورای شهر بوشهر از اختصاص ۴میلیارد تومان بودجه برای نوسازی ۲۰دستگاه
اتوبوس فرسوده ناوگان حمل و نقل عمومی شهر بوشهر خبر داد و گفت :در این راستا
تسهیالت بانکی با انعقاد تفاهمنامهای پرداخت میشود.
س ناوگان حمل و نقل شهری از اولویتهاست
داریوش پوربهی با بیان اینکه نوسازی اتوبو 

افزود :وضعیت ناوگان حمل و نقل عمومی شهر بوشهر مناسب نیست و نوسازی آن یکی از
مطالبات مهم شورای شهر بوشهر در راستای تحقق خواستههای مردم است .رئیس شورای
شهر بوشهر با تاکید بر تسریع در نوسازی ناوگان اتوبوسی حمل و نقل شهری بوشهر گفت :در
همین مدت حضور در شورا اقداماتی در راستای ساماندهی این وضعیت صورت گرفته است.

پوربهی با اشاره به اختصاص  ۴میلیارد تومان برای نوسازی ناوگان اتوبوسی بوشهر تصریح کرد:
در این راستا برای رفاه حال شهروندان با الیحه شهرداری برای عقد تفاهمنامهای بین سازمان
برنامه بودجه ،صندوق کارآفرینی امید و شهرداری بوشهر برای دریافت  ۴میلیارد تومان وام
برای نوسازی  ۲۰دستگاه اتوبوس مستهلک موافقت شده است.

اقتصادی
اجتماعی
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ضمیمه رایگان روزنامه در استان بوشهر

یادداشت

تجلیل از رتبههای برتر جشنواره ملی موسیقی
سپیده شیردل
خبرنگار جام جم
بوشهر

مراسم تجلیل از برگزیدگان چهاردهمین
جشنواره ملی موسیقی جوان برگزار
شد.
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان
بوشهر در این آیین که  ۲۸بهمن
با حضور هنرمندان پیشکسوت و
مدیران فرهنگی و با رعایت پروتکلهای

بهداشتی در تاالر فرهنگ برگزار شد با
اشاره به پیشینه موسیقیایی استان
و تاکید بر اهمیت موسیقی و نقش آن
در فرهنگ هر جامعه ،از افتخار آفرینی
جوانان هم استانی قدردانی کرد.
رئیس انجمن موسیقی استان بوشهر
در این آیین با بیان گزارشی از روند
برگزاری و حضور هنرمندان بومی استان
بوشهر گفت ۱۹ :هنرمند هم استانی در
این جشنواره راه پیدا کردند که باعث
افتخار و سربلندی استان بوشهر شدند.
حماسه حق پرست افزود :انجمن
موسیقی استان خانه موسیقی است و

برای توسعه موسیقی هرگونه حمایت
همه جانبه از هنرمندان الزم باشد انجام
میدهیم.
وی نفرات برتر را که موفق به دریافت
مقام شدند اینگونه معرفی کرد :ماهان
فوالدی در بخش سهتار ،علیرضا بهرام
پور در بخش نی انبان ،ایلیا بازیاری در
بخش سه تار که موفق به کسب مقام
اول شدند ،همچنین بردیا بهرام نژاد
و عرفان سعیدی در بخش نی انبان با
کسب مقام دوم ،علی حسین زاده در
بخش آواز دستگاهی و عرفان سعیدی
دربخش نیانبان با کسب مقام سوم

شورای شهر شفاف سازی
میخواهد

افتخار آفرینی کردند که در این جشنواره
با اهدای تندیس و لوح تقدیر مورد
تجلیل و قدردانی قرار گرفتند.
میالد مقاتلی مطلق ،مهدی بنیاد،
حسین عاشوری ،مبین مظلومزاده،
آرش نکیسا ،سیده یسناهاشمی،
پارسا پالیزدان و حسین واجب فرد،
توفیق مقدم ،سید حامد فاطمی،
سجاد ابراهیم زاده ،یاسین شریفیان
و ابوالفضل محمدی نژاد نیز از راه
یافتگان به چهاردهمین دوره جشنواره
ملی موسیقی جوان بودند که در این
جشنواره از آنها نیز تقدیر و تشکر گردید.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی بوشهر؛

آغاز پویش خاک خورشید با جاذبه های گردشگری و هویت اجتماعی در بوشهر
نخستین پویش فرهنگی تولید محتوای
ویژه فضای مجازی بوشهر با تاکید بر
موضوعات جاذبههای گردشگری ،فرهنگ
و هنر ،هویت اجتماعی ،محیط زیست
و بخش آزاد تا  ۱۸اسفند ادامه خواهد
داشت.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی بوشهر
در آئین رونمایی از پوستر نخستین
پویش فرهنگی تولید محتوای ویژه
فضای مجازی بوشهر با بیان اینکه
هویت بخشی به آثار فضای مجازی
مبتنی بر فرهنگ و متناسب با نیازهای
روز جامعه ضروری است ،اظهار داشت:
نخستین پویش تولید محتوای مجازی
استان بوشهر با تاکید بر موضوعات

جاذبههای گردشگری ،فرهنگ و هنر،
هویت اجتماعی ،محیط زیست و بخش
آزاد از  5اسفند آغاز و تا  ۱۸اسفند ادامه
خواهد داشت.
«فاطمه کرمپور» به زمان معرفی و اهدای
جوایز نفرات برتر در  ۲۳اسفند سال جاری
اشاره کرد و افزود :این پویش محدودیت
سنی ندارد و شرکت کنندگان میتوانند
آثار خود را در قالبهای ویدئو ،انیمیشن،
موشنگرافیک ،عکس ،پوستر ،فوتونیوز،
اینفوگرافیک ،پادکست و سایر تولیدات
صوتی ،جستار ،قطعات ادبی و داستان
کوتاه و شعر به دبیرخانه نخستین پویش
فرهنگی مجازی استان ارسال کنند.
کرم پور با اشاره به اینکه انتخاب نام

خاک خورشید برای این پویش به دلیل
پاسداشت شکوه نام بلند بوشهر و
مردمان این کهن دیار میباشد ،تصریح
کرد :هنرمندان رشتههای مختلف
هنری ،فعاالن فرهنگی و اهالی رسانه
و مطبوعات سرمایههای اجتماعی هر
جامعه هستند که در بوشهر نیز در
تمامی رویدادهای مهم با تولید آثار خود
مسئولیت اجتماعی خود را بخوبی ایفا
کردهاند.
در ادامه مدیر اجرایی نخستین پویش
فرهنگی تولید محتوای فضای مجازی
استان بوشهر ،در این آئین اظهار داشت:
عالقمندان برای شرکت در این پویش
میتوانند ابتدا محتوای مورد نظر خود را

مردمداری و هوشمندی؛ ویژگی مدیران بانک تجارت
با حضور فرماندار دشتستان و مدیر شعب بانک
تجارت استان بوشهر ،ساختمان جدید شعبه
شهید چمران برازجان افتتاح شد.
فرماندار دشتستان در این مراسم با اشاره به
این که مشتری مداری در اولویت کار بانکها
قرار دارد و با قدردانی از رعایت شیوه نامههای
بهداشتی توسط کارکنان گفت :کرونا هنوز تمام
نشده ،لطفا همچنان به رعایت پروتکلهای
بهداشتی پایبند باشید و این نکات مهم را به
مشتریان خود گوشزد کنید تا از این بیماری
منحوس رها شویم و در این خصوص شاهد
پیشرفتهای خوبی در شهرستان دشتستان
باشیم.
فتح اله نوروزی با اعالم اینکه در دهه فجر
پروژههای خوبی در همه حوزهها افتتاح و کلنگ
زنی شده ادامه داد :شهرستان دشتستان

ظرفیتهای خوبی در همه حوزهها دارد که اگر
بتوانیم از این ظرفیتها به نحو احسن استفاده
کنیم قطعا میتوانیم به پیشرفت و توسعه هر
چه بیشتر شهرستان کمک کنیم.
وی افزود :در جاهایی که بانک میتواند به
توسعه شهرستان کمک کند همکاریهای الزم
را انجام دهد.
مدیر شعب بانک تجارت استان بوشهر هم
گفت :امروز بانک تجارت استان بوشهر در
بهترین وضعیت قرار دارد و دانش محوری ،خرد
جمعی و کارآیی و تکریم ارباب رجوع از محورهای
اصلی اداره بانک میباشد.
غالمرضا پرستش ،مردم داری و هوشمندی را دو
ویژگی مهم مدیران و کارکنان بانک تجارت بیان
کرد و ادامه داد :بانک تجارت در دل مردم جای
دارد و حفظ این جایگاه برای کارکنان و مدیران

دوچرخه سواری برازجان ،در گذر زمان

این بانک بسیار حائز اهمیت میباشد.
وی افزود :راه اندازی منظومه تجارت یکی از
سیاستهای جدید بانک برای ایجاد رضایتمندی
بیشتر مشتریان خود در این برهه از زمان است.
پرستش با اعالم اینکه با وجود استراتژی
جدید بانک ،مشتریان میتوانند به صورت
غیرحضوری از اکثر خدمات بانک از قبیل افتتاح
حساب،تشکیل پرونده تسهیالت ،فعالسازی
موبایل و غیره استفاده نمایند.
کرم قائد؛ رئیس بانک تجارت شعبه شهید
چمران برازجان در این مراسم با قدردانی از مدیر
شعب بانک تجارت استان بوشهر که در احداث
ساختمان جدید شعبه شهید چمران همکاری
و حمایت فراوانی داشت اعالم کرد :کارکنان
این شعبه با تمام وجود آماده خدمتگزاری به
شهروندان عزیز برازجان خواهند بود.

در فضای مجازی با هشتگ خاک خورشید
بارگذاری کنند و سپس در سایت پویش
ثبت نام کرده و در پایان لینک محتوای
مورد نظر را در سایت ارسال کنند.
فاطمه علیخواه به آغاز زمان داوری
آثار اشاره کرد و ادامه داد :آخرین مهلت
ارسال آثار به دبیرخانه  ۱۸اسفند است و
به برگزیدگان این پویش در  ۲۳اسفند ۱۵۰
میلیون ریال جوایز نقدی به همراه لوح
سپاس اهدا خواهد شد.
مدیر اجرایی نخستین پویش فرهنگی
تولید محتوای فضای مجازی استان
بوشهر از همه هنرمندان ،فرهنگیان و
اهالی مطبوعات و رسانههای استان برای
پیوستن به این پویش دعوت کرد.

بدانید شما بر من
حق دارید که جز اسرار
جنگ ،چیزى را از شما
پنهانندارم.
امامعلی(ع)
با بررسی دقیق سخن
گهربار موالی متقیان،
سیده خدیجه
در مییابیم که
حسینی
شفافیت مسئوالن
در نظام اسالمی یکی عضو شورای اسالمی
از مسائل ضروری
شهر برازجان
است که اسالم بر
آن تاکید ویژه داشته
است و خط قرمز شفافیت را به غیر از موارد نظامی
و امنیتی ،شامل همه مسائل و موضوعات مرتبط
با زندگی مردم عنوان نموده است .این مهم
یکی دغدغهها و مطالبات رهبر انقالب اسالمی از
مسئوالن قوا و دیگر کارگزاران نظام نیز بوده است.
با این رویکرد که بتوان از این رهگذر ،به یکی از
ابعاد واقعی دولت اسالمی دست پیدا کرد.
از جمله فواید شفاف سازی ،جلوگیری از بدگمان ی و
افزایش اعتماد مردم به حکومت است.
شفاف سازی موجب میشود تبلیغات روانی،
ذهنیتهای نادرست و افکاری نظیر اینکه
منتخبان مردم تنها به دنبال منافع خود هستند،
از بین برود و این اعتمادسازی حاصل نمیشود
مگر اینکه نمایندگان بدون واسطه ،مردم را امین
خود بدانند .عالوه بر سفارش دینی ،قانونگذار در
اصل  ۶۹قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران
اشعار داشته است که:
مذاکرات مجلس شورای اسالمی باید علنی باشد
و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی
برای اطالع عموم منتشر شود.
در ماده  76قانون تشکیالت ،وظایف و اختیارات
شوراهای کشور( اصالحی  )1382/7/6نیز تصریح
شده است که شوراهای شهر موظفند به نحو
مقتضی و در صورت امکان با راه اندازی پایگاه
رایانهای ،زمینه اطالع عموم مردم را به طور مستمر
از مصوبات ،تصمیمات ،عملکرد ،بودجه ،هزینه
و درآمد خود فراهم نمایند .متاسفانه با وجود
تاکیدات دینی و قانونی ،عالوه بر عدم شفافیت در
آراء نمایندگان مجلس شورای اسالمی ،این مهم
در بسیاری از شوراها از جمله شورای اسالمی شهر
برازجان نیز صدق میکند و شورای شهر از طرق
قانونی ،مردم را از تصمیمات خود آگاه نمیسازد و
شاید بتوان این عبارت را به کار برد که برخی اعضای
شورا از آگاه سازی مردم نسبت به تصمیمات خود
ابا دارند یا اینکه مردم را امین خود نمیدانند.در
صورت تداوم عدم شفافیت آراء اعضای شورای
شهر ،بزودی شاهد بی اعتمادی مردم نسبت به
اعضای شورا خواهیم بود.
به راستی اگر تصمیمات شوراها منفعت طلبانه و
به نفع خود یا گروه خاصی نیست ،چرا شورا نسبت
به اجرای ماده فوق اهمال و کوتاهی مینماید؟
حقیر به عنوان عضوی از اعضای شورای اسالمی
شهر برازجان با وجود مخالفت برخی همکاران
شورایی ،حتی االمکان و در حد توان به انتشار
مصوبات شورای اسالمی شهر برازجان ،در صفحه
مجازی خود اقدام نموده و به نمایندگان مردم در
سایر شوراهای اسالمی توصیه میکنم که نسبت
به تصمیمات و آرا خود آگاه سازند.

نفرات از چپ به راست آقایان :غالمحسین کشاورز،
مدیر دبستان آفتاب .محقق فرماندار برازجان.
علیمحمد مقصودی .عبدالنبی مقصودی .سید اکبر
علوی .نعمت اله صالحی .عزیزاله صمیمی .علیناز
کمالی .ایرج خاکپور .کرم اقلیما  .رسولی .ناصر رضایی.
حیدر عرفان  .مهدی فروتن .اکبر آتش فراز خبرنگار
مطبوعات .دوچرخه سواران قدیم برازجان بدین
ترتیب معرفی میشوند.

اولین دوره مسابقات دوچرخه سواری در برازجان سال  1337در زمان تصدی
آقای ناصر رضایی که به عنوان مدیر فنی تربیت بدنی و مربی ورزش انجام
وظیفه میکرد ،در جاده بوشهر _برازجان برگزار گردید.
در دهه  20معدود افرادی دارای دوچرخه بودند از جمله دو نفراز ماموران
پستی به نام برادران محمدی برای رساندن مراسالت پستی به منازل از
دوچرخه استفاده مینمودند ،و احتماال آقای حبیب نگهبان مدیر و موسس
اولین دبیرستان برازجان بنام دبیرستان فرخی از دوچرخه استفاده مینمود .
عزیزاله صمیمی
از افرادی که اولین دوچرخه
را دارا بودندحاج محمد زمان
مدیرکل سابق تربیت
عکسی که آقای حاج احمد آرچین فرزند آقای
صمیمی را که در سال 1324
بدنی استان بوشهر
نعمت اهلل آرچین (هم محلی ،همکالسی و
دارای دوچرخه بود میتوان نام
همکارم در اجرای مسابقات جام گندم طالیی
برد.
خانههای فرهنگ و روستایی و رئیس سابق اداره
وی همچنین اولین تلمبه آب
امور اراضی که اقدامات ارزنده ای در آن زمان انجام
را برای آبیاری مزار ع خود در زمینی که ابتدای جاده بوشهر
دادند)دراین باره توضیح میدهد که افراد حاضر در
برازجان و اکنون محل نیروی انتظامی است نصب نمود و
عکس به ترتیب آقایان :مرحوم نعمت اله آرچین
اولین سنگ شکن برازجان را راه اندازی نمود.
 ،غالمحسین عباس زاده از کارمندان دخانیات
از خدمات وی میتوان پیمانکاری زیر سازی چمن
.ابراهیم ابولی ،محمد حسین خادم زاده و کرمی
استادیوم برازجان و احداث جاده قدیم جم به کنگان را
در سال  1339به قصد استقبال تیم ورزشی که از
نام برد .
بوشهر به برازجان آمده بود جمع شده اند.
در این دهه آقای حاج احمد دهدشتی چندین دوچرخه
تهیه و به متقاضیان کرایه و آموزش میداد.

مرحوم حاج محمد زمان صمیمی

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

صاحب امتیاز :
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران

تحریریه شهرستانها021-44233511 :

ضمیمه رایگان روزنامه در استان بوشهر

www.daneshpayam.ir

در همایش شهرداران استان بوشهر مطرح شد؛

برازجان؛ پیشگام در تحول و توسعه

رپرتاژ

 ۲۹بهمـن سـال جـاری جمعـی از مسـئوالن ارشـد اسـتان و مدیـران شـهری بـه برازجـان سـفر کردنـد تـا در همایـش اسـتانی شـهرداران اسـتان بوشـهر بـا
حضـور «مهنـدس کوشـشتبار » ،مدیـرکل اقتصـادی و خدمـات مالی سـازمان شـهرداریها و دهیاریهای وزارت کشـور در تاالر فرهنـگ برازجان گرد هم
آینـد و بـه بحـث و تبـادل نظـر دربـاره آخریـن مسـائل حـوزه شـهری و برنامههـای تحـول آفریـن بپردازند.

درآمدزایی؛ گام اول توانمندسازی
استاندار بوشهر در این همایش با اشاره به میزبانی شایسته شهرداری برازجان ،به پیشرفتهای
قابل توجه استان بوشهر در حوزههای مختلف اشاره کرد و رشد استان در دورانی که کل کشور را با
مشکالت اقتصادی و معضل کمبود نقدینگی مواجه بوده اتفاقی بزرگ دانست که با تالش و همت
جمعی و در سایه برنامهریزی صحیح و اصولی اتفاق افتاده است.
عبدالکریم گراوند با بیان این که یک هزار و  ۲۰۰میلیارد تومان اعتبار از محل منابع ارزش افزوده به
شهرداریها تخصیص یافته است گفت :با وجود مشکالت مالی و منابع اعتباری که وجود داشت
تالشهای خوبی برای توسعه زیرساختهای استان بوشهر صورت گرفته و طر حهای مهمی نیز در
دست اجراست .وی با اشاره به اینکه امسال میزان تخصیص اعتبارات در برخی از شهرداریهای
استان  ۱۰۰درصد بوده است افزود :برای جذب اعتبارات ملی و استفاده از ظرفیتهای قانونی در
تسریع اجرای طر حها باید تعامل مجموعه عمرانی استان بوشهر با مرکز کشور افزایش یابد.
استاندار بوشهر خواستار تالش شهرداریهای استان بوشهر برای درآمدزایی پایدار و حل مشکالت
مردم شد و تاکید کرد :توسعه پارکینگها ،توسعه معابر شهری ،فضای سبز ،مبلمان شهری و با
نشاط کردن فضای شهرها باید در دستور کار باشد.

تالش برای تکمیل پروژههای نیمه تمام
معاون امور عمرانی استانداری بوشهر با اشاره به تمرکز هدفمند بر اتمام پروژههای نیمهتمام
و توجه به اتمام پروژههایی که کلنگ آنها در دولت تدبیر بر زمین زده شده است گفت :نکته
مهمی که نباید مغفول بماند این است که وقتی احداث یک سد  ۱۵میلیون مترمکعبی در استان
همجوار ما  ۱۴سال طول میکشد اما سد خائیز را در سال  ۹۷تنها با یک کانکس به ما تحویل
دادند اما با برنامهریزیهای صورت گرفته و اقدامات جهادی ،انشااهلل در زمستان امسال آن را
به پایان خواهیم رساند.
دکتر مهرداد ستوده افزود 6 :سد در سالهای اخیر در استان بوشهر آماده بهرهبرداری میشود و
به طور کلی بیش از  ۴۰درصد سازههای آبخیزداری استان در سه سال اخیر احداث شدهاند ،اینها
اتفاقات بزرگی است که قابل انکار نیست.

غير از در دوست ،در جهان كى يابى؟
جز او به زمين و آسمان كى يابى؟
او ن ـ ـ ـ ـ ــور زمين و آسمـانها باشد
قرآن گويد ،چنان نشان كى يابى؟

www.jamejamdaily.ir

برازجان؛ جلوههایی روشن از توسع ه شهری
شهردار برازجان نیز در این همایش با تاکید بر نقش مهم تعامالت اجتماعی و استفاده از
سرمایههای موجود در توسع ه شهری گفت :سرمایهگذاری مالی و فرهنگی نقش مکمل یکدیگر
را در توسعه بر عهده دارند.
مهندس محمدحسن محمدی ،استفاد ه مناسب از داشتههای موجود را رمز موفقیت مدیریت
شهری عنوان کرد و افزود :جاده سالمت که طرحی شاخص و ویژه در استان است ،تاالر بزرگ شهر
برازجان و دیگر طر حهای اجرا شده را میتوان جلوههایی روشن از توسع ه شهری دانست که در
سایه بهرهگیری از ظرفیتهای مالی و انسانی موجود و نیز تعامالت سازند ه اجتماعی بهدست آمده
است.
در این همایش همچنین مهندس حیدری شهردار جم و مهندس حسینی شهردار گناوه نیز
دقایق کوتاهی به ایراد سخن پرداختند.
پیش از این همایش ،مهمانان از پروژه احداث تاالر بزرگ شهر برازجان در جاد ه سالمت بازدید
کردند و در جریان روند پیشرفت این پروژه عظیم شهری قرار گرفتند و پیست اسکیت و زمین
ورزشهای ساحلی را نیز مورد بازدید قرار دادند.
افزایش امید اجتماعی
فرماندار دشتستان با بیان این که شهرداران در توسعه و عمران شهری نقش کلیدی دارند گفت:
شهرداران و مجموعه تحت امر آنها میتوانند با توسعه و تقویت زیرساختهای شهری و اهتمام
به توسعه فضای شاد و مفرح ،نقش بسزایی در افزایش امید اجتماعی داشته باشند.
فتح اهلل نوروزی افزود :از سال ۹۳تاکنون  ۴۰۰میلیارد تومان برای عمران شهرها به حساب
شهرداریهای شهرستان واریز شده است .در سال جاری  ۶۴پروژه عمران شهری با 55میلیارد
تومان اعتبار در شهرستان اجرا و تقدیم مردم خوب شهرهای شهرستان شده است .وی با بیان
این که افزون بر فعالیتهای عمرانی باید به امور دیگر نیز توجه داشته باشند ادامه داد :توجه به
آینده پژوهی حوزه شهری،خالقیت و نوآوری در اجرای طر حها و پروژهها،توجه به ارتقای مهارتهای
زندگی و اجتماعی شهروندان در بهبود زندگی آنها نقش بسزایی دارد.نوروزی با اشاره به اجرای
چمن مصنوعی در شهرستان توسط شهرداریها افزود :ایجاد فضای سبز شهری و چمنهای
مصنوعی در شهرهای نه گانه شهرستان از اقدامات ارزشمند دولت تدبیر و امید در تقویت و
توسعه فضای سبز و سرانه فضای ورزشی شهرهای شهرستان بوده است
برازجان؛ الگوی شهرهای در حال توسعه
در این همایش مدیرکل اقتصادی و خدمات مالی سازمان شهرداریها و دهیاریهای وزارت کشور
با اشاره به برنامهریزی مدون و پایش مستمر فعالیتهای توسعهای در استان بوشهر و ابراز
خرسندی از پیشرفتهای قابل توجه شهرهای استان گفت :در برخی شهرهای کوچک این استان
مجموعههای فرهنگی زیبایی احداث شده و در خدمت مردم است که مشابه آن را در مناطق
پایتخت شاهدیم .دکتر کوششتبار با اشاره به مجتمع بزرگ فرهنگی و هنری تاالر شهر برازجان
اظهار داشت :امروز نیاز نیست از استان خارج شوید و از کالنشهر بازدید کنید؛ میآیید برازجان!
امروز شما در استان بوشهر در سطحی ایستادهاید که یک پروژه ملی را در شهر  ۱۲۰هزار نفری
(برازجان) در معرض بازدید قرار میدهید.
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