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شهردار برازجان اعالم کرد:

تجهیز ناوگان خودرویی شهرداری 

در شهرستان گناوه محقق شد ؛معاون آبخیزداری استان بوشهر اعالم کرد:

مدیر کل راه و شهرسازی استان بوشهر در نشست خبری اعالم کرد؛

 اختصاص۲۵۰ میلیارد تومان اعتبار  
4در  بخش  راه و شهرسازی

کالهبردار  رایانه ای با شگرد  شناسایی 
یابی در استان بوشهر کار

44

تعیین تکلیف 
کاالهای رسوب شده

کارآمد  آبخیزداری؛ سالح 
 در مقابله با خشکسالی 

ح  حمایت بانک توسعه تعاون از طر
مزرعه پرورش ماهی در قفس    

با حمایت تسهیالتی 56 میلیارد ریالی بانک توسعه تعاون 
دومین مزرعه پرورش ماهی در قفس با سرمایه گذاری بخش 
خصوصی در شهرستان بندر گناوه استان بوشهر شروع به فعالیت کرد.
به گزارش جام جم بوشهر؛ با حمایت تسهیالتی 56 میلیارد ریالی بانک توسعه 
تعاون دومین مزرعه پرورش ماهی در قفس با سرمایه گذاری بخش خصوصی 

در شهرستان بندر گناوه استان بوشهر شروع به فعالیت کرد....

   
و  طبیعـی  منابـع  کل  اداره  آبخیـزداری  معـاون 
اجـرای  بـه  اشـاره  بـا  بوشـهر  اسـتان  آبخیـزداری 
بیـش از  830 سـازه آبخیـزداری از نـوع خاکـی و سـنگ مالتـی و 
همچنیـن عملیـات بیومکانیـک و بیولوژیـک افـزون بـر سـایر 
ح هـا  برنامه هـای احیـای پوشـش گیاهـی  گفـت: بـا اجـرای ایـن طر
بر133میلیـون  بالـغ  سـاالنه  آبگیـری  مرحلـه  چهـار  صـورت   در 
بـود. خواهـد  ذخیـره  قابـل  سـازه ها  ایـن  در  آب  مترمکعـب 

اجرایـی  عملیـات  مجموعـه  حسـینی،  سـیدرضا  گفتـه  بـه 
از سـطح  از 436 هـزار هکتـار  کنـون مسـاحتی بیـش  تـا  شـده 
حوزه هـای آبخیـز اسـتان  را تحـت تاثیـر بهبـود کنتـرل فرسـایش 
کنتـرل  همچنیـن  و  سـاالنه  آب  اسـتحصال  رسـوب،  و  خـاک 
احتمالـی... خسـارات  کاهـش  و   سـاالنه  مخـرب  سـیالب های 

رئیس سازمان بازرسی کل کشور  در بازدید از بندر بوشهراعالم کرد: 
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تشخوار شناورهای ناجی  ع مناقصه : خرید سه دستگاه پمپ دیزلی آ   موضو
خ 14۰۰/1۰/۲8(  تا ساعت 17:۰۰ روز دوشنبه  گهی )روز سه شنبه مور ج آ یافت اسناد: از تاریخ در  محل، مهلت و نحوه در

خ 14۰۰/11/4 با مراجعه به سایت )setadiran.ir( اسناد مناقصه را دریافت نمایند.3 مور
 محل و مهلت تسلیم پاکت پيشنهادها : مناقصه گران باید پيشنهادهای خود را بصورت الکترونیکی در سامانه ستاد 
یکی پاکت الف   خ  14۰۰/11/18 بارگذاری نموده و تنها نسخه فیز به آدرس )setadiran.ir( تا ساعت 17:۰۰ روز دوشنبه مور
ج در اسناد  خ 14۰۰/11/18 به دبیرخانه مناقصه گزار با رعایت موارد مندر )ضمانتنامه ( را تا ساعت 14:3۰ روز دوشنبه مور

مناقصه تحویل دهند .  
خ    محل و زمان بازگشایي پاکت پيشنهادها : پيشنهادهاي مناقصه گران راس ساعت 9:۰۰ صبح روز  سه شنبه مور

14۰۰/11/19 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 مبلغ 
یال ، یا اصل فیش واریز وجه به حساب شماره شبا IR 77۰1۰۰۰۰41۰1۰64۵71۲149۲9 بانک مرکزی جمهوری  ۲/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ر

اسالمی ارائه نمایند.
-کد  : بوشهر   انتهای بزرگراه طالقانی- بلوار بندر - اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر  آدرس دستگاه مناقصه گزار

 info@bpmo.ir پستی 7517638480   تلفن 7-33322051  فاکس 3333۰۰7۲-۰77 پست الکترونیک
برآورد پروژه :  50/000/000/000 ریال 

مدت پروژه : 6 ماه
 شرایط الزم : )ارائه مدارک و مستندات ذیل الزامی است( 

1- مناقصه گران مکلف به ارایه اسناد و یا گواهینامه های معتبر استاندارد تولید از قبیل استانداردهای ملی یا تخصصی 
کشورهای صنعتی مانند BS ، ۲۰ NFPA ، 1۰۲8 DIN EN و EN 14466 و یا گواهینامه های صادره از مؤسسه استاندارد و 
ع مناقصه می باشند. ارایه مدارک مثبته استانداردهائی که سازنده اصلی در  تحقیقات صنعتی ایران جهت تجهیزات موضو

مدارک فنی تجهیزات به آنها اشاره کرده باشد نیز مورد قبول می باشد.
ع مناقصه در زمینه تجهیزات دریایی با کارفرمایان دولتی با رقم حداقل 10 میلیارد ریال طی پنج  2- انجام یک کار مشابه موضو

سال اخیر 
مدت اعتبار پيشنهادها: مدت اعتبار پيشنهادها باید 90 روز باشد. 

 اداره کل بنادر و 
دریانوردی استان بوشهر

گهی مناقصه گهی مناقصهآ آ
شماره مناقصه شماره مناقصه 2020--1010//14001400  م ن نوبت اول )یک مرحله ای(           م ن نوبت اول )یک مرحله ای(         

شماره سامانه ستاد شماره سامانه ستاد 20000037020000652000003702000065

اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهراداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر

یانوردی استان بوشهر  یانوردی / اداره کل بنادر و در سازمان بنادر و در

ح کرد: ح کرد:مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان بوشهر در گفتگو با جام جم مطر مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان بوشهر در گفتگو با جام جم مطر
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ــران ــح ای ــی صب ــی، اجتماع ــه فرهنگ روزنام



اســتان  صمــت  ســازمان  معــاون 
: بوشهر

دریافــت گواهــی ســالمت برای 
محموله های گیاهــی صادراتی 

به روسیه الزامی است

معـاون امـور بازرگانی و توسـعه تجارت سـازمان 
صنعـت، معـدن و تجـارت اسـتان بوشـهرگفت: 
صـورت  در  بوشـهر  اسـتان  صادرکننـدگان 
داشـتن گواهی سـالمت ازمحصوالت کشاورزی 
می تواننـد محصـوالت خـود را بـه کشـور روسـیه 

صادرکننـد.
محمـدزاده  ابوالقاسـم  جام جـم،  گـزارش  بـه 
بـه  تجـارت  توسـعه  سـازمان  ابـالغ  بـه  اشـاره  بـا 
دریافـت  خصـوص  در  کشـاورزی  جهـاد  وزارت 
صادراتـی  محموله هـای  بـرای  سـالمت  گواهـی 
بـه روسـیه افـزود: کلیـه تجـار و بازرگانـان اسـتان 
گواهـی  داشـتن  بـر  عـالوه  صـادرات  جهـت 
بهداشـتی ، الزامـی اسـت محصـوالت کشـاورزی 
خـود را حداقـل 5 روز قبـل از حمـل بار و هرگونه 
اظهـار در گمـرکات بـا مراجعـه بـه معاونـت غـذا 
و دارو دانشـگاه علـوم پزشـکی اسـتان نسـبت 
بـه اخـذ گواهـی سـالمت محموله هـای صادراتـی 

نماینـد. اقـدام  خـود 
توسـعه  و  بازرگانـی  امـور  معـاون  زاده  محمـد 
تجـارت  و  معـدن  صنعـت،  سـازمان  تجـارت 
گواهـی  اخـذ  عـدم  صـورت  در  کـرد:  تاکیـد 
و  زیـان  صادراتـی،  محموله هـای  سـالمت 
خسـارت ناشـی از فسـاد کاال از بابـت توقـف در 
بـار بـه دالیـل مذکـور متوجـه صاحـب   گمـرکات 

 خواهد شد .

به مناسبت دومین سالگرد شهادت سید شهدای مقاومت برگزار می شود:

دلنوشته ای به سردار دل ها 
به مناسبت دومین سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی و شهدای مقاومت 

مسابقه »دلنوشته ای به سردار دل ها« در استان بوشهر برگزار می شود.
به گزارش جام جم، به همت هیات اندیشه ورز بانوان قرانی استان و با همکاری 
به  »دلنوشته ای  پویش  بوشهر  اسالمی  تبلیغات  کل  اداره  قرآنی  امور  اداره 

و  سلیمانی  قاسم  حاج  شهادت  سالگرد  دومین  مناسبت  به  دل ها«  سردار 
شهدای مقاومت در استان بوشهر برگزار می شود.

دارا بودن تعداد حداقل 5 سطر و حداکثر 10 سطر برای هر یک از آثار ارسالی از 
مهم ترین شرایط حضور در این مسابقه به شمار می روند.

، 1۲ بهمن 1400 خواهد بود و عالقه مندان به شرکت  آخرین مهلت ارسال آثار
و  ملی  کد  نام خانوادگی،  نام،  همراه  به  را  خود  آثار  می توانند  مسابقه  این  در 
محل سکونت از طریق پیام رسان های واتساپ و ایتا به شماره 09۲18781710 

ارسال کنند.

چهارشنبه      29 دی    1400   شماره 6134
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ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان بوشهرضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان بوشهر

فرهنگیفرهنگی
اقتصادیاقتصادی

خبر

وزارت  رسمی  آمار  اساس  بر 
تاکنون  سال  آغاز  از  صمت 
راکد  واحد  یک هزار  حدود 
کشور  سراسر  در  تولیدی  
بازگشته اند  تولید  چرخه  به 
راکد  و  صنعتی  واحدهای  احیای  که  آنجایی  از 
تامین  و  اشتغالزایی  در  بسزایی  نقش  می تواند 
نیازهای کشور در داخل و  ایجاد درآمد ملی داشته 

برخوردار  مضاعفی  اهمیت   از  موضوع  این  باشد 
مسئوالن  گفته  به  بنا  هم  بوشهر  استان  در  است. 
مرتبط با حوزه صنعت 17 واحد راکد به چرخه تولید 
گرفته اند.  سر  از  را  خود  فعالیت  و  بازگشته اند 
شرکت  مدیرعامل  صفوی،  مهدی  با  گفتگو  در 
احیای  روند  بوشهر  استان  صنعتی  شهرک های 
واحدهای راکد شده را بررسی نموده ایم که در ادامه 

می خوانید:

در  تولیدی  واحد  تعداد  چه  بوشهر  استان  *در 
یزی برای احیا هستند؟ دست برنامه ر

و  راکد  واحد   17 مجدد  راه اندازی  و  احیا  امسال 
صنعتی  نواحی  و  شهرک ها  در  مستقر  فعال  غیر 
شد  برنامه ریزی  تولید  موانع  رفع  طریق  از  استان 
صورت  پیگیری های  مجموعه  با  شاخص  این  که 
سایر  و  صنعتی  شهرک های  شرکت  توسط  گرفته 
دستگاه های متولی  در نیمه نخست سال ، به طور 

کامل محقق و تمامی 17 واحد مجدد به چرخه تولید 
واحد   30 تعداد  نیز  گذشته  سال  در  بازگشته اند. 
راکد به چرخه تولید بازگشته و مجدد به بهره برداری 

رسیده است.
فعالیت  زمینه ای  چه  در  تولیدی  واحدهای  *این   

خواهند داشت؟
سلولزی،  غذایی،  مواد  واحد ها  این  فعالیت  حوزه 

کانی غیر فلزی، فلزی و شیمیایی اعالم می شود.
چقدر  واحدهای  این  بازگشت  برای  الزم  اعتبار    *

برآورد شده است؟
پتانسیل  از  تولید  به  واحدها  این  بازگشت  برای 
به  واگذاری  تولید،  موانع  رفع  کارگروه های 
سرمایه گذاران جدید و با رفع تملک آنها با همکاری 
بانک های عامل، پرداخت تسهیالت و رفع مشکالت 
بیمه ای، مالیاتی و حقوقی و همچنین ارائه خدمات 

نرم افزاری و مشاوره ای استفاده شده است.
* احیای این تعداد واحدها زمینه اشتغالزایی چند 

نفر را فراهم می کند؟
ریال   میلیارد   ۲40 سرمایه گذاری  با  مذکور  واحد های 
شروع به فعالیت کرده اند که زمینه ساز اشتغال 115 

نفر را فراهم نموده اند. 
* عمده مشکالت این واحد های راکد چیست؟

غیرفعال  باعث  که  مسائلی  و  مشکالت  عمده 

تامین  مشکل  شامل  می شود  واحدها  این  شدن 
مواد  برخی  تامین  گردش،  در  سرمایه  و  نقدینگی 
و  بیمه ای  بانکی،  معوق  بدهی  مشکالت  اولیه، 
توجیه پذیری  عدم  ماشین آالت،  فرسودگی  مالیاتی، 
ح و همچنین مشکالت فروش، بازار و مشکالت  طر

حقوقی است.
گرفته برای احیای واحدهای  راکد  *  اقدامات صورت 
گرفته  صورت  اقداماتی   چه  گذشته   در  چیست؟ 
قرار  اقدام  دست  در  آینده  در  برنامه ای  چه  و  است؟ 

دارد؟
سازمان های  سایر  همکاری  با  شهرک ها  شرکت   
سازمان  تسهیل،  ستاد  کارگروه  جمله  من  ذیربط 
در  استان  نمایندگان  پیگیری  استان،  بازرسی 
بانک های  موثر  همکاری  و  اسالمی  شورای  مجلس 
عامل برای رفع مشکالت و تسهیل در روند پرداخت 
برای  کوچک و متوسط استان  تسهیالت به صنایع 
رفع موانع کوشا بوده و زمینه ساز رونق و اشتغال هر 

چه بیشتر در استان است.
و  متوسط  کوچک،  واحدهای  چه  تعداد  این  از   *  

بزرگ هستند؟
در  مستقر  شده  راه اندازی  مجدد  واحد های  همه 
از صنایع کوچک  شهرک ها و نواحی صنعتی استان 

و متوسط هستند.

ح کرد: مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان بوشهر در گفتگو با جام جم مطر

بازگشت17واحد صنعتی به چرخه تولید

در شهرستان گناوه محقق شد ؛

ح مزرعه پرورش ماهی در قفس حمایت بانک توسعه تعاون از طر
با حمایت تسهیالتی 56 میلیارد ریالی بانک 
توسعه تعاون دومین مزرعه پرورش ماهی 
در قفس با سرمایه گذاری بخش خصوصی 
بوشهر  استان  گناوه  بندر  شهرستان  در 

شروع به فعالیت کرد.
ــا حمایت  ؛ ب ــزارش جـــام جــم بــوشــهــر ــ ــه گ ب
توسعه  بانک  ریالی  میلیارد   56 تسهیالتی 
ــرورش مــاهــی در  ــ تــعــاون دومــیــن مــزرعــه پ

قفس با سرمایه گذاری بخش خصوصی در 
شهرستان بندر گناوه استان بوشهر شروع 

به فعالیت کرد.
ــک تــوســعــه تـــعـــاون مــدیــریــت شعب  ــان ب
ــه با  کـ ــه  ــزرعـ ــن مـ ــ ــان بـــوشـــهـــر، در ای ــتـ اسـ
ح  طر محل  از  ریالی  میلیارد   56 تسهیالت 
ــایــی و  تــســهــیــالت اشــتــغــال پـــایـــدار روســت
عشایری با سرمایه گذاری بخش خصوصی 

از  الزم  مـــجـــوزهـــای  ــذ  ــ اخ ضــمــن  و  فـــعـــال 
دستگاه های مرتبط در مرحله اول تولید ۲00 
هزار قطعه ماهی 40 تا 50 گرمی از گونه »سی 
باعث  و  ذخیره سازی  قفس  دو  در  بــاس« 
ح  اشتغالزایی مستقیم 30 نفری در این طر

 شده است .
که  دارد  اسمی  ظرفیت  تن   500  ، ح  طر این 
با مجموع  در مرحله اول ۲ قفس 1۲5 تنی 

ظرفیت ۲50 تن، نصب و ذخیره سازی شده، 
ح در مدت هشت ماه  انتظار تولید این طر
دوره پرورش 150 تا ۲00 تن است وبا توجه به 
این که چنین طرحی توسط بخش خصوصی 
پیش از این با مشخصات مشابه ۲00 هزار 
ــده اســت  ــازی شـ قطعه مــاهــی ذخــیــره ســ
ماهی  بــرداشــت  ظرفیت  ــی رود  مـ انتظار  و 
ــه 300 تــن نــیــز افــزایــش   در فــصــل تــولــیــد ب

یابد.
و  ویــژه ماهی در قفس  به  آبزیان  پــرورش 
از  یکی  عــنــوان  بــه  میگو  ــرورش  پـ و  تکثیر 
ح  طر مهم ترین  و  ــویــت دار  اول برنامه های 

ــاد مــقــاومــتــی بــــرای تــولــیــد و  ــص ــت اق
صنعت  های  از  یکی  و  اشــتــغــال 

استان  در  اشــتــغــال زا  و  پــرســود 
بــوشــهــر و بـــویـــژه شــهــرســتــان 

با  که  مــی رود  شمار  به  گناوه 
بانک  پشتیبانی  و  حمایت 
مشارکت  و  تــعــاون  توسعه 
ــخــــش خـــصـــوصـــی  ــ ب
مــــــورد تــوجــه 
گسترش  و 
ــه  ــ ــ ــتـ ــ ــ ــافـ ــ ــ یـ

است.

محمدرضابرازجانی

خبرنگار



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

رئیس سازمان بازرسی کل کشور  در بازدید از بندر بوشهر اعالم کرد: تعیين تکلیف کاالهای رسوب شده
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در بازدید از بندر بوشهر با بیان این که بنادر از 
مبادی بسیار مهم در ورود و خروج کاال هستند گفت:در بین بنادر نیز بندر بوشهر 
به لحاظ پتانسیل هایی باالیی که دارد از جایگاه ویژه  و حائز اهمیتی برخوردار است.
به گزارش جام جم، خدائیان افزود: سعی خواهیم کرد با  برنامه ریزی های الزم شرایط  

ورود و خروج کاال را در این بندر  تسهیل کنیم.

سایر  و  خودروها  از  اعم  کاالهایی  که  نیست  شایسته  و  زیبنده  کرد:  اضافه  وی 
بنابراین  باشند  داشته  رسوب  بنادر  در  متمادی  سال های  طی  دیگر  کاالهای 
امیدواریم این سفر تسهیل کننده و تعیین تکلیفی باشد برای این موضوع که 
طی سالیان در بنادر بوجود آمده است. وی با  بیان گزارشی از فعالیت ها و اقدامات 
انجام شده؛ بندر بوشهر را بندری با قدمت تاریخی و رو به توسعه منطبق با آیتم های 

بین المللی معرفی  کرد و افزود:  افق توسعه بندر بوشهر و تبدیل  آن به یک بندر 
نسل سومی در مجتمع بندری نگین خواهد بود که حجم عمده آن را محیط های 
کانتینری و بخش دیگر را مخازن برای صادرات و واردات مواد نفتی مایع تشکیل 
می دهد. در ادامه خدائیان و هیات همراه با حضور در محوطه عملیاتی بندر بوشهر 

از نزدیک از انبارها و روند تخلیه و بارگیری کاال دیدن کردند.

چهارشنبه      29 دی    1400   شماره 6134

3 اجتماعیاجتماعی
فرهنگیفرهنگی

معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان 
از  آبخیزداری  سازه   830 از   بیش  اجرای  به  اشاره  با  بوشهر 
نوع خاکی و سنگ مالتی و همچنین عملیات بیومکانیک و 
بیولوژیک افزون بر سایر برنامه های احیای پوشش گیاهی  
آبگیری  ح ها در صورت  چهار مرحله  با اجرای این طر گفت: 
سازه ها  این  در  آب  مترمکعب  بر133میلیون  بالغ  ساالنه 

قابل ذخیره خواهد بود.
عملیات  مجموعه  حسینی،  سیدرضا  جم  جام  گزارش  به 
از  از 436 هزار هکتار  کنون مساحتی بیش  تا  اجرایی شده 
کنترل  بهبود  تاثیر  تحت  را  استان   آبخیز  حوزه های  سطح 

فرسایش خاک و رسوب، استحصال آب ساالنه و همچنین 
خسارات  کاهش  و   ساالنه  مخرب  سیالب های  کنترل 

احتمالی ناشی از آن قرار می دهد. 
وی با بیان این که تاکنون بیش از ۲00 میلیارد تومان صرف 
آبخیزداری شده است افزود: سال گذشته  ح های  اجرای طر
۲۲سازه خاکی و سنگ و مالتی با اعتباری بیش از 31میلیارد 
آبخیز  حوزه های  سطح  از  هکتار  هزار  از19  بیش  در  تومان 

استان احداث شد.
و  مختلف  برنامه های  نیز  جاری  سال  برای  کرد:  اضافه  وی 
مختلف   شهرستان های  در  و  آبخیز   حوزه های  در  متنوعی 

میلیارد  صد  از  بیش  اعتباری  که  داریم  اقدام  دست  در 
دارایی  تملک  محرومیت زدایی،  اعتبارات  محل  از  تومان 
سنواتی  برای اجرای آنها مصوب و در نظر گرفته شده است. 
آنها مشخص، تحویل عرصه شده اند یا درحال  پیمانکاران 
تحویل محل اجرای پروژه هستند.  همچنین انتظار می رود 
میلیارد   170 مبلغ  تا  مبلغ  این  گرفته  صورت  پیگیری های  با 
تومان افزایش یابد.معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی 
و آبخیزداری استان بوشهر با اشاره به همکاری های مشترک 
حوزه های  ساکنان  مشارکت  و  خیران  مردمی،  نهادهای 
آمادگی وجود  آبخیز خاطر نشان کرد: همچون گذشته این 

قرارگاه های  با  شده   منفقد  تفاهمنامه های  براساس  دارد 
صادق  امام  سپاه  و...  سازندگی  بسیج  پیشرفت،  و  آبادانی 
امام  حضرت  فرمان  اجرایی  ستاد  همچنین  و  )ع(استان 
از پروژه های  )ره( همکاری های مشارکتی برای اجرای بعضی 
مورد درخواست اهالی روستاها، کشاورزان و دامداران عزیز 
راستای  در  استان  آبخیز  حوزه های  زحمتکش  ساکنان  و 
اجرای برنامه های آبخیزداری از ظرفیت، توانمندی، مشارکت 
کشاورزان،  آبخیزنشینان،  خصوص  به  مردم  همیاری  و 
نهاد  مردم  سازمان های  و  جهادی  گروه های  دامداران، 

استفاده شود.

معاون آبخیزداری استان بوشهر اعالم کرد:

آبخیزداری؛ سالح کار آمد در مقابله با خشکسالی 

جوانان؛ میدان داران گام دوم انقالب

هیرون چرم

اداری، کیف   کاپشن،  
،دوشی دستی 

پاسپورتی کیف  جاکارتی،  
ساعت چاقو،بند  جلد 

شلواری،عالمتی،ورزشی کمربند   
هدیه،دستبند ست   

سوارکاری تجهیزات   
بيمارستان،  خیابان  آدرس:برازجان،ابتدای   

پست     اداره  روبروی 
۰93۰1434831 حیدری  

اینستاگرام:اینستاگرام:
hiroon1eatherhiroon1eather@@

جوان و جوانگرایی محور بیانیه گام 
بیانیه  اســت.  اسالمی  انقالب  دوم 
انــقــالب ریــل گــذاری مسیر  گــام دوم 
ــقــالب اســالمــی  ــنــده ان پــیــشــرفــت آی
میدان داران  امروز  جوانان  و  است  

گام دوم انقالب اسالمی هستند.
امام راحل در ابتدای پیروزی انقالب 
برنامه های  انــقــالب  پیشبرد  بـــرای 
کــردنــد.  عملیاتی  و  تــدویــن  مهمی 
آنچه نیازمند پایه داری نظام اسالمی بود ایجاد کردند و پس 
از آن رهبر معظم انقالب این مسئولیت را به عهده گرفتند 
شرایط  در  را  انــقــالب  ایــن  مدیریت  درایـــت،  حکمت،  بــا  و 

سخت رهبری و مدیریت کردند. 
در حالی که تمام دنیا بسیج شده بود تا انقالب را زمین گیر 
نظام  تثبیت  و  حفظ  ضمن  انقالب  معظم  رهبر  ولی  کنند 
کشورهای  در  انقالب  گسترش  و   توسعه  زمینه  اسالمی، 

منطقه مقاومت را فراهم کردند.
و  تحمیلی  جنگ  در  مــردم  بــه  دادن  نقش  بــا  راحــل  امــام 

رزمندگان در جبهه های  آن، زمینه موفقیت  مردمی کردن 
نبرد را فراهم کردند و نخستین عملیات و موفقیت آن در 

مهر سال 1360 شکست حصر آبادان بود.
ــک ســیــاســت یا  ــی ی ــالم ــالب اس ــق ــاه رهــبــر معظم ان ــر گـ ه
انقالب اسالمی  آن  با اجرایی شدن  تدبیری اعالم می کنند 

مستحکم تر و قوی تر می شود.
همکاری همگانی در اجرایی شدن بیانیه گام دوم انقالب 
ضروری به نظر می رسد. مسئولیت قانونی و شرعی داریم 
که حکم رهبر معظم انقالب اسالمی در قالب بیانیه دوم 

انقالب اجرا کنیم.
و  دارد  جوانگرایی  بر  جدی  تأکید  انقالب  دوم  گام  بیانیه 
ممتاز  و  مهم  نقش  آن  سیاست های  تحقق  در  جــوانــان 
فرهنگی،  اقتصادی،  حوزه های  در  جهادی  مدیریت  دارند. 
بیانیه  از جمله سیاست های  را  اجتماعی و دیگر عرصه ها 

گام دوم انقالب اسالمی است.
و  هستند  انــقــالب  دوم  گـــام  بیانیه  ــدان دار  ــیـ مـ جــوانــان 
تــدویــن و عملیاتی  ایــن مهم  اجــرا شــدن  کــار  و   باید ســاز 

شود. 

یادداشت

احمد محمدی زاده

استاندار بوشهر

و  مسائل  با  تنگک  محالت  گفت  بوشهر  شهر  شورای  رئیس 
که شورا و شهرداری توجه ویژه  زیادی مواجه هستتد   مشکالت 
ای به این سه محل و سایر محالت کم برخوردار خواهد داشت و 
آینده اعتبارات خوبی برای این محالت اختصاص  در بودجه سال 

خواهد یافت.
به گزارش جام جم، جعفر پورکبگانی در پنجمین نشست مردمی 

پاسخگوی  جلسه   48 خدمت  جلسه   48 پویش  قالب  در  شورا 
گفت  تنگک  کوی  )س(  زینب  حضرت  مسجد  در  مسجد   48 در 
و  مسئوالن  که  است  مواجه  زیادی  مشکالت  با  تنگک  محالت   :

ساکنان اولیه این محالت باید توجه بیشتری می کردند .
 وی افزود به دلیل این که در تفکیک ها سهم شهرداری دیده نشده 
همکنون  برخی از ساکنان این محالت دچار مشکل شدند در حالی 
که قبل از واگذاری باید تفکیک ها قانونی صورت می گرفت و سهم 
این  با  امروز  تا  می شد  مشخص  آموزشی  و  خدماتی  سبز،  فضای 
کمبودها مواجه نمی شدیم . وی در ادامه افزود تحویل جاده نیروگاه 
که مشکل دفع آبهای سطحی دارد اشتباهی بود که توسط شهردار 
سطحی  آبهای  دفع  کانال  برای  همکنون  و  گرفت  صورت  وقت 
تنگکها به ۲0 میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم که در حال تخصیص 
آن در بودجه سال آینده شهرداری جهت حل این مشکل هستیم 
زیرا با تفکیک اراضی پایگاه دریایی مشکالت بیشتر می شود و باید 
راهکار اساسی اتخاذ گرددو در زمینه ایجاد شبکه فاضالب،  شورا و 
شهرداری آماده همکاری کامل با شرکت آب و فاضالب در این زمینه 

در جهت حل این معضل اساسی تنگک ها می باشد .  
نیروی  فرماندهی  خوب  بسیار  تعامل  از  قدردانی  با  پورکبگانی   

دریایی با شورا و شهرداری گفت: با تعامل صورت گرفته با نیروی 
دریایی در حال اخذ مجوز از تهران جهت ایجاد دو جاده بزرگ از موزه 
دریانوردی تا تنگک و در صلح آباد از پشت کارخانه وزیری تا جاده 
امام علی  )ع( می باشند که این دو جاده نقش مهمی در پدافند غیر 

عامل در شهر بوشهر خواهند داشت .
خوب  اتفاقاتی  داریم  قصد  انشاهلل  کرد  نشان  خاطر  شورا  رئیس 
برای شهر رقم بزنیم که  در بودجه سال آینده  سه پروژه شاخص 
از  باالی 150 میلیارد تومان تعریف خواهیم کرد و در این پروژه ها  
پیمانکاران توانمند  بهره خواهیم برد، فعال شدن کارخانه آسفالت 
و کارگاه تولید سنگ جدول  و مصالح مورد نیاز که ضمن تامین 
برای  خوب  درآمدزایی  ظرفیت  کمتر  قیمت  با  مصالح  و  آسفالت 
برای  بار  تره  شهرداری خواهد داشت، فعال شدن میدان میوه و 
تامین  میوه و تره بار ارزان جهت شهروندان، آزاد سازی سیزده و نیم 
هکتار اراضی زندان بوشهر با توجه به انتقال زندان به خارج از شهر 
و استفاده از ظرفیت سرمایه گذاری از مهم ترین اقداماتی است که 
مقدمات آن در حال فراهم شدن می باشد  و انشااهلل شاهد تحول 
جدی در شهر در  جهت رضایت مندی هر چه بیشتر شهروندان 

باشیم.

رئیس شورای شهر بوشهر اعالم کرد:

توجه ویژه به محالت تنگک در دستور کار شورا و شهرداری

ــا  ــ چـــــــــــقـــــــــــدر بـ
احـــــســـــاســـــات 
ــا  ــان هـ ــجـ ــیـ هـ و 
آشنایی داریــم و 
بــدرســتــی آنــهــا را 
می کنیم؟  بــیــان 
به  می توانیم  آیــا 
صــــــورت دقــیــق 
را  احـــســـاســـات 
تفکیک  همدیگر  از 
ــره به  ــ ــ آیـــا در گــفــتــگــوهــای روزم کــنــیــم؟ 
توجه  روانــی مــان  نیازهای  و  احساسات 
داریم و آن را با نزدیکان مانند همسر در 

میان می گذاریم؟
افراد  تقابل  در  بزرگی  نقش  احساسات 
بــا رویـــدادهـــای زنــدگــی ایــفــا می کند و بر 
ــار فـــرد در  ــت خــودکــنــتــرلــی و مــدیــریــت رف
شناسایی  دارد.  بسزایی  تاثیر  جامعه 
ــات مــثــبــت و مــنــفــی مــانــنــد  ــاسـ ــسـ احـ
.... و  نفرت  غــم،  خشم،  تـــرس،  ــادی،  شـ
ــان در بـــرهـــه ای از  ــودشـ  وجـ

ً
کــه اســـاســـا

زمان برای سالمت روحی و روانی انسان 

ضــروریــســت، مــی تــوانــد در مــدیــریــت و 
کنترل به موقع هیجانات فرد را توانمند 
شرایط  و  موقعیت ها  بــا  مواجهه  کند. 
احــســاســات  انـــــواع  مــی تــوانــد  مختلف 
به  و  کند  ایجاد  ما  در  را  منفی  و  مثبت 
مختلف  جنبه های  از  را  درون  شکلی 
قــرار دهــد.  تاثیر  روانـــی و جسمی تحت 
تجربه  و  بــرداشــت  حــس،  دادن  نشان 
درونـــی بــه دیــگــران ابـــراز احساسات نام 
مهم  مهارت  یک  احساسات  ابــراز  دارد. 
ــروزه با  ــ ــوادگــی اســـت. امـ در روابــــط خــان
بررسی مراجعان زوجی به مراکز مشاوره 
روابــط ســرد و خشک،  خانوادگی شاهد 
بدرفتاری جسمی و عاطفی، طالق عاطفی 
که  هستیم  زوجــــی  مــشــکــالت  دیــگــر  و 
در واکــاوی، ارزیابی و مصاحبه بالینی به 
برمی خوریم.  زوجـــی  گفتگو  و  کــالم  فقر 
ابــراز  بــردارنــده  در  می تواند  که  گفتگویی 
احساسات و خواسته های زوجی باشد؛ 

اما متاسفانه مورد غفلت قرار می گیرد.
در اینجا الزم می دانم جهت تقویت این 
اســاس  بــر  را  راهکارهایی  مهم  مــهــارت 

کی«  مــک  »متیو  زناشویی  مــهــارت هــای 
اشاره کنم:

با  اســــت  الزم  ــرک  ــت مــش زنـــدگـــی  در   -
شناسایی احساسات چه خوب و یا بد 
آن، شکل و  ابــراز  و همچنین موقعیت 
رنگ آن و ثبت روزانــه آن با جرات مندی 
به همراه نیازها و خواسته ها مطرح نمود.
همسرتان  با  وقت  هر  هفته  طول  در   -
و  ــرده  کـ بــه وی فکر  یــا  و  داریـــد  تعاملی 
را  آن  از وی داشــتــیــد  احــســاس خــاصــی 
بــیــان احــســاســات به  ــادداشـــت و در  یـ
همسرتان تعریف دقیقی از احساسات 
تجربه شده داشته باشید و منظور خود 
را برسانید. - سعی نکنیم علت هر گونه 
را  می کنیم  تجربه  که  را  منفی  احساس 
را  آنها  یا نزدیکان خود بدانیم و  همسر 
سرزنش کنیم. علت و زمینه هر احساس 
منفی مانند نگرانی و تشویش را دقیق 
کردن  بیان  بهتر  جهت  کنیم.-  واکـــاوی 
احساس  به  را  حــال  تجربه  احساسات، 
گذشته گره زده تا تداعی صورت بگیرد و 
ما  احساسات  متوجه  بهتر  همسرمان 

شود، مانند دلشوره من مانند دلشوره 
تولد اولین فرزند مان هست.

به  ــن«  »م عبارت  از  ــی  زوج مکالمه  در   -
جای عبارت »تو« استفاده شود. در این 
جا مسئولیت احساسات خود را بر عهده 
می گیریم. مانند »من عصبانی هستم« به 

جای »تو مرا عصبانی می کنی«.
- سعی کنید در بیان احساسات صادق 
باشید و از هرگونه دستکاری، تحریف و 
کتمان حاالت روحی و روانی پرهیز شود؛ 
بیرون  از  تــرس  هنگام  در  نـــدارد  لزومی 
رفتن جهت مهمانی، اعالم کنید که من 

خسته ام یا عالقه ندارم.
ــان بــدن تــان همخوان  - لحن صــدا با زب
صورت  ایــن  غیر  در  باشد.  هماهنگ  و 
بیان احساسات برای طرف مقابل بسیار 
نامفهوم و گیچ کننده است.در خصوص 
ابراز خواسته ها و نیازهای خود، انتظارات 
معقول داشته باشیم. خواسته باید آرام 
ابــراز  مناسب  زمانی  در  خونسردی  با  و 
شود و قبل از درخواست جدید از همسر 

مقدمات آن فراهم سازی شود.

مهارت ابراز احساسات و نیازها در زوجین

عبدالصالح خزائی

 دکترای تخصصی 
روانشناسی
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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

و  شهرها  آبرسانی  پروژه های 
روستاها در مسیر پيشرفت

مدیرعامل شرکت آب وفاضالب استان بوشهر 
به  آبرسانی  انتقال  خطوط  اجرا  در  تسریع  از  
اظهار  و  داد  خبر  استان  روستاهای  و  شهرها 
در  آبرسانی  مشکالت  حل  راستای  در  داشت: 
نیز  و  آب   محدود  منابع  از  حفاظت  و  استان 
جلوگیری از هدر رفت آب تا کنون 16 کیلومتر خط 
انتقال امسال در استان بوشهر اجرا شده است.
به گزارش جام جم حمزه پور از عملیات اجرایی 
شهر  مترمکعبی   1000 مخزن  و  آب  انتقال  خط 
عملیات  کرد:  بیان  همچنین  و  داد  خبر  کلمه 
مکعبی  متر  شیرین کن1000  آب  اتصال  اجرایی 
به  جزیره  آن  آب  توزیع  شبکه  به  شیف  جزیره 

طول هزار و 200 متر اجرا شد.
وی با اشاره به اولویت اول و دوم  اجرا خط انتقال 
از چاه های تنگ سدر به شهرستان دشتی  آب 
شده  اجرا  متر  هزار   4 تاکنون  کرد:  نشان  خاطر 
همچنین  می شود.  تکمیل  به زودی  مابقی  و 
خط انتقال آب از ایستگاه پمپاژ تا شبکه توزیع 
هزار  یک  طول  به  دشتی  چاووشی  روستای  آب 
و 250 متر اجرا و تکمیل شده است. همچنین 
عملیات اجرایی ترمیم خط انتقال آب از مجتمع 
آبرسانی نوار ساحلی تنگستان از روستای باشی 
رستمی  بندر  آب  ذخیره  مخزن  تا  بوجیکدان  و 

حدود 1کیلومتر آغاز شده است .
وی  با اشاره به عملیات اجرایی باقیمانده خط 
دهرود  روستای  به  ارم  تنگ  سد  از  آب  انتقال 
سفلی به طول 1350 متر گفت: احداث ایستگاه 
پمپاژ و خطوط انتقال آب هلیله و بندرگاه به طول 
3500متر وعملیات تهیه و اجرای خطوط مناطق 
شمالی شهر بوشهر به طول 1650 کیلومتر اجرا 

گردیده است .

خبر

دبیر ستاد یادواره شهدای روستای باغان دشتی در دیدار با مدیرکل صداوسیمای مرکز 
شهدا  خاطره  و  یاد  داشتن  نگه  زنده  در  رهبری  معظم  مقام  منویات  به  اشاره  با  بوشهر 
کیان  حفظ  برای  جهاد  راه  در  غیورانه  حسین)ع(  امام  مکتب  از  پیروی  با  شهدا  گفت: 
ایران اسالمی گام نهادند و به اسطوره های شجاعت و پایداری در مسیر تحقق آرمان های 

جامعه تبدیل شدند.
سرهنگ پاسدار محمد کمالی با بیان گزارشی از روند برگزاری این یادواره و اقدامات صورت 
گرفته ،اجرای این برنامه را بسیار مهم و در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت عنوان 
کرد و افزود:برای برگزاری هرچه بهتر این یادواره از همه ظرفیت های موجود در شهرستان 
می طلبیم. استمداد  دینی  شعائر  به  بخشیدن  عینیت  و  بوشهر  استان  سطح  و  دشتی 
افزایی، همدلی و حمایت همه جانبه امام جمعه خورموج، فرمانده  با هم  بر این  افزون 
ستاد  اعضای  یاریگر  مسیر  این  در  که  شهرستان  مسئوالن  دیگر  و  رضا)ع(  امام  سپاه 

یادواره شهدا هستند شاهد برگزاری شکوهمند این یادواره در 4 اسفندماه خواهیم بود. 
و  هستیم  بدهکار  شهادت  و  شهید  .به  هستند  سعادت  راه  روشنگر  شهدا  افزود:  وی 

ظرفیت  و  امکانات  همه  با  شهرستان  اجرایی  دستگاه های  دینی  شعائر  تعظیم  برای 
آمادگی دارند تا زمینه ساز برگزاری این رویداد فرهنگی باشند.

همچنین در این نشست مدیرکل صدا و سیمای مرکز بوشهر با اشاره به این که افتخارمان 
به این است که قاب تصویر رسانه ملی دائم مزین به این ستاره ها باشدگفت:ما هر چه 
می کنیم و هر فعالیتی که انجام می دهیم، ادای دین به شهیدان و ایثارگران واالمقام و پاک 
سیرتی است که در راه پاسداشت دین و میهن، با از خودگذشتگی و نثار جان، مایه عزت و 

سربلندی نظام اسالمی و سعادت و بلندآوازگی ملت بزرگ ایران شدند.
ترویج  و  اشاعه  در  بوشهر  مرکز  سیمای  و  صدا  عملکرد  به  اشاره  با  ناظر  حسین  سید   
با تمام  کرد:این مرکز همچون گذشته  فرهنگ و شهادت در طول 4دهه فعالیت تاکید 
امکانات آماده هرگونه همکاری در زمینه پوشش رسانه ای یادواره شهدا خواهد بود و به 

این انجام وظیفه افتخار می کنیم.

4  اسفند برگزار می شود؛

ضیافت الله ها در باغان دشتی 

کالهبردار  شناسایی  از  استان  فتا  پلیس  رئیس 
اینترنتی با شگرد کاریابی در استان بوشهرخبر داد.

به گزارش جام جم بوشهر  سرهنگ مهدی قاسمی، 
گاه سازی های  آ علیرغم  متأسفانه  داشت:  بیان 
صورت پذیرفته، به علت سهل انگاری و عدم توجه 
کافی کاربران به توصیه ها و هشدارهای ارائه شده، 
روند شکل گیری کالهبرداری اینترنتی، افزایشی بوده 
اتفاق  استان  در  مختلف  اشکال  و  روش ها  به  و 

می افتد. 
مصادیق  از  یکی  داد:  ادامه  قاسمی  سرهنگ 
گهی  آ کالهبرداری در فضای مجازی، انتشار تبلیغ و 
اجتماعی  شبکه های  بستر  در  استخدام  و  کاریابی 
 پیامی با عنوان استخدام در پتروشیمی 

ً
است. اخیرا

که  یافت  انتشار  واتس آپی  گروه های  در  کاویان 
میزان بازنشر آن هم گسترده بود.

از  که  بود  شده  اعالم  گهی،  آ این  در  کرد:  بیان  وی 

بین متقاضیان مرد واجد شرایط در مقاطع مختلف 
تحصیلی پس از طی مراحل آزمون کتبی و مصاحبه 
به  دعوت  اقماری  بصورت  پزشکی،  معاینات  و 
لینک  نیز  متن  این  پایین  در  و  می شود  همکاری 
از  پس  کاربر  و  بود  شده  جانمایی  ثبت نام  اینترنتی 
راهنما  آیکون  چندین   ، مذکور لینک  به  شدن  وارد 
در قالب مراحل ثبت نام را مشاهده کرده  و جهت 
مشخص  مبلغ  یک  که  نام  ثبت  اولیه  هزینه  واریز 
هدایت  بانکی  اینترنتی  پرداخت  درگاه  به  بود، 
واریز  شده ای  تعریف  حساب  به  مبلغ   

ً
نهایتا و 

می گردید.
فضای  در  مذکور  گهی  آ رصد  به محض  افزود:  وی 
مجازی، موضوع توسط  پلیس فتا مورد  بررسی قرار 
گهی هیچ ارتباطی  آ گرفته و مشخص گردید که این 
کاویان نداشته و توسط یک  به شرکت پتروشیمی 
کلیه  حقیقت،  در  و  شده  طراحی   ، کالهبردار فرد 
استخدام  ثبت نام  برای  متقاضیان  پرداختی  مبالغ  

در حساب فرد کالهبردار واریز شده است.
اقدام  این  بالفاصله  کرد:  بیان  قاسمی  سرهنگ 
مجرمانه به شرکت کاویان اعالم و برای پیشگیری از 
ایجاد ضرر و زیان بیشتر به کاربران و هم استانی های 
، ضمن اطالع رسانی گسترده در فضای مجازی  عزیز
شکایت  ح  طر با  گهی،  آ بودن  واقع  خالف  بر  مبنی 
توسط نماینده حقوقی، پیگیری تکمیلی و تخصصی 

اولویت  در  کالهبردار  فرد  دستگیری  مرحله  تا 
اقدامات پلیس فتا شهرستان عسلویه قرار گرفته 

است.
گهی  این مقام انتظامی عنوان کرد: نباید به صحت آ
شبکه های  در  که  کاریابی  و  استخدام  تبلیغات  و 
اجتماعی منتشر می شوند، بدون تحقیق  و بررسی، 
ارائه مدارک هویتی و شخصی  از  کرد و قبل  اعتماد 
نام  یا پرداخت هرگونه وجهی در قالب هزینه ثبت 
ح  یا غیره، از اصالت هویت شرکت و محتویات مطر

گهی، یقین حاصل کنید. شده در آ
توصیه  داشت:  اعالم  استان  فتا  پلیس  رئیس 
به  حضوری  صورت  به  اشتغال  جهت  می شود 
یا  و  مراجعه  داخلی  معتبر  مؤسسات  و  شرکت ها 
در آزمون های استخدامی که از طریق صداوسیما یا 
رسانه های چاپی کثیراالنتشار اعالم می گردد، اقدام 

نمایید.
رئیس پلیس فتا استان در خاتمه از هم استانی های 
هرگونه  مشاهده  صورت  در  کرد:  درخواست  عزیز 
موارد مشکوک در فضای مجازی، به سایت پلیس 
فتا به آدرس اینترنتی www.cyberpolice.ir مراجعه 
و در بخش گزارشات مردمی، موضوع را ثبت واعالم 
هموطنان  سایر  برای  آسیب  و  خسارت  ایجاد  از  تا 

خود  نیز جلوگیری نمایند.

یابی در استان بوشهر شناسایی کالهبردار  رایانه ای با شگرد کار

از چالش های مهم خدمات دهی مدیریت  فرسودگی و کمبود ماشین آالت و تجهیزات خدمت رسانی یکی 
شهری محسوب می شود. به همین دلیل و در راستای ارتقای کیفیت خدمت رسانی نهاد مدیریت شهری 
در برازجان، این شهرداری اخیرا اقدام به خرید سه دستگاه خودرو جدید نموده تا بتواند بخشی از خالهای 

موجود را پوشش دهد.
به گزارش جام جم، مرتض قدوسی گفت: با توجه به کمبودهای موجود در حوزه  ماشین آالت خدمت رسان 
سه  اخیر  روزهای  طی  خدا  لطف  به  که  گرفته  انجام  خودرو  تعدادی  خرید  برای  الزم  پیگیری های  شهرداری 

دستگاه وانت پادرا تحویل این شهرداری و طی روزهای آینده در چرخه خدمت قرار خواهند گرفت.
مکانیزه   )سیستم  پک  مینی  به  مجهز  وانت  دستگاه  دو  شامل  ماشین  سه  این  افزود:  برازجان  شهردار   
حمل زباله( است که در اختیار واحد خدمات شهری قرار می گیرد و یک دستگاه وانت نیز در اختیار واحد 

تاسیسات گذاشته می شود تا به حول و قوه  الهی شاهد بهبود کیفیت خدمات در این دو حوزه باشیم.

شهردار برازجان اعالم کرد:

تجهیز ناوگان خودرویی شهرداری 

بوشهر  استان  شهرسازی  و  راه  مدیرکل   
گفت: رهاورد سفر استانی هیات دولت به 
این استان ۲50 میلیارد تومان اعتبار برای 
بخش راه و شهرسازی است که در تعهد 
وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و 

بودجه است.
به گزارش اداره ارتباطات واطالع رسانی راه 
رستمی  فرزاد   ، بوشهر استان  وشهرسازی 
این  از  افـــزود:  خبرنگاران  بــا  نشست  در 
میزان 100 میلیارد تومان برای امسال و 150 
میلیارد تومان برای سال آینده پیش بینی 
زمینه ای  اعتبار  این  تخصیص  با  که  شده 
پروژه های  اجــرای  در  بخشی  سرعت  بــرای 

در دست اقدام راهسازی فراهم می شود.
تصویب 4۰۰ میلیون دالر و یورو برای راه   *

آهن بوشهر - شیراز
وی اضافه کرد: در ششمین سفر استانی 
سیزدهم  دولت  هیات  و  جمهوری  رئیس 
بــه اســتــان بــوشــهــر کــه 16 مــهــرمــاه جــاری 
ــد، تــامــیــن مــنــابــع مـــالـــی مـــورد  ــام شــ انـــجـ
بوشهر  ریــلــی  پـــروژه  خــط  نیاز قطعه های 
کار  دستور  در  مختلف  منابع  از  شیراز    -
میلیون   ۲00 ارتباط  ایــن  در  که  گرفت  قــرار 
بوشهر  اســتــان  در  ــروژه  ــ پ ایـــن  ــرای  بـ دالر 
و ۲00 میلیون یورو نیز از محل سفر رئیس 
جمهوری به استان فارس برای این پروژه 

تصویب شده است.
رستمی با اشاره به پیشرفت کلی حدود 13 

شیراز   - بــوشــهــر آهــن  راه  پـــروژه  درصـــدی 
 450 مــجــمــوع  از  ــرد:  کـ اضــافــه  عسلویه   -
کیلومتر  این  پــروژه 140  مسافت  کیلومتر 
در استان بوشهر و مابقی در استان فارس 
قرار دارد که در زمان حاضر قطعه 10 با ۲4 
درصد پیشرفت فیزیکی در بوشهر و یکی 
از قطعه ها نیز در شیراز در حال کار است. 

بوشهر  استان  شهرسازی  و  راه  مدیرکل 
جمهوری  رئیس  سفر  از  بعد  کــرد:  اظهار 
بـــا حـــضـــور مــســئــوالن  کـــه  در نــشــســتــی 
فــــارس در دفــتــر  و  بــوشــهــر  اســـتـــان هـــای 
قرار  شد  برگزار  جمهور  رئیس  اول  معاون 
- عسلویه  اهــرم  مسیر  کیلومتر   ۲05 شد 
آهـــن بــوشــهــر - شــیــراز اضــافــه   نــیــز بــه راه 

شود.
پیشنهادهای  بــراســاس  کــرد:  اضــافــه  وی 
ــرار بــر ایـــن شــد کــه مسیر پـــروژه  اولــیــه قـ
از  عسلویه  بــه  بوشهر  سمت  از  آهــن  راه 
همراهی  با  و  نفت  وزارت  مجموعه  سوی 
مسیر  و  شــــود  پـــتـــروشـــیـــمـــی هـــا احـــداث 
تهاتر  سهم  از  غیر  نیز  شــیــراز   - بوشهر 
ماده  اعتبارات  نفتی،  تهاتر  نفتی؛ سقف 
آینده  سال های  بــرای  بودجه  قانون  و   56

افزایش یابد.
رستمی گفت: در موضوع احداث راه آهن 
محل  از  آن  اعتبار  تامین  -شیراز  بوشهر
تهاتر نفت در دستور کار قرار دارد که تحق 
ایــن مهم باید بــا اصــالح قــانــون بــودجــه و 

امکان  تا  شود  انجام  قوا  سران  مصوبه  یا 
تهاتر نفتی برای سال های آینده نیز وجود 

داشته باشد.
 - بوشهر  راه آهـــن  ــرای  ب کنونی  ــرآورد  بـ وی 
بــرآورد  و  تومان  میلیارد  هــزار   ۲5 را  شیراز 
- بــوشــهــر -  ــروژه راه آهــــن شــیــراز ــ ــرای پ اجــ
را 33 هزار میلیارد تومان عنوان  عسلویه 
کرد و افزود: انتظار می رود در صورت تامین 
اعتبار مورد نیاز این پروژه در مدت چهار تا 

پنج سال مورد بهره برداری قرار گیرد.
به گفته رستمی اگر فاینانس و تهاتر نفتی 
بحث  در  چــون  شــود  انجام  دالر  براساس 
دالر تورم نداریم همین رقم ولی در بحث 
پــروژه در  بــرآورد ما برای ساخت این  ریالی 
هــزار   5۲ ســال  پنج  تــا  چهار  ساخت  دوره 

میلیارد تومان است.
بوشهر  استان  شهرسازی  و  راه  مدیرکل 
نیز  ــروژه  ــ ــ پ ــاران  ــک ــان ــم ــی پ ــا  بـ داد:  ــه  ــ ــ ادام
صحبت هایی برای استفاده از تهاتر انجام 
موافقت  گــرفــتــن  حـــال  در  و  اســـت  شـــده 

پیمانکاران با تهاتر هستیم.
اجــرای  بــرای  ــرآورد هزینه  ب کــرد:  وی اضافه 
بــوشــهــر و عــســلــویــه ۲   - ــن شـــیـــراز آهـ راه 
تهاتر  از  آن  مابقی  و  ــت  اس دالر  میلیارد 
ج  نفتی مصوبه ها گرفته شده اما چون خار
قــانــون چــارچــوب بــودجــه اســت مصوبات 
آورده  بــایــد در قــانــون بــودجــه  ــران قــوا  سـ
مشکل  دچار  آینده  سالهای  برای  تا  شود 

نشویم.
برای  بوشهر  استان  در  نفر   6۰4 ۲1هــزارو   *
نام  ثبت  مسکن  تولید  جهش  نهضت 

کردند
بوشهر  استان  شهرسازی  و  راه  مدیرکل 
نهضت  ــرای  بـ نــام  ثبت  ــتــدای  اب از  گــفــت: 
جهش تولید مسکن تاکنون ۲1هزار و 604 

نفر در این استان ثبت نام کردند.
ــرار اســـت دولــت  ــرد: قــ رســتــمــی اضــافــه کــ
ــال چــهــار  ــ ــدت چـــهـــار س ــ ســـیـــزدهـــم در م
احداث  کشور  در  مسکونی  واحد  میلیون 
ح  کند که سهم این استان از اجرای این طر
ساخت 54 هــزار واحد مسکونی در مدت 
چهار سال است اما هیچ محدودیتی برای 

ثبت نام وجود ندارد.

ح تاکنون  وی افـــزود: بــرای اجــرای ایــن طــر
ــد زمــیــن تــامــیــن شــده  ــ ــزار و 500 واحـ 1۲ هـ
است و در حال تامین زمین در شهرهای 
مختلف از طریق اراضی مازاد دستگاه های 
به  الحاقی  اراضـــی  کــاربــری،  تغییر  اجــرایــی، 
بیشتری  بتوان زمین  تا  هستیم  محدوده 

تامین کرد.
وی ادامه داد: براساس برنامه ریزی انجام 
ــــالش مــی شــود ســهــمــیــه ۲ ســال  ــده ت شــ
کــه شــامــل 30 هـــزار واحــد  اســتــان بوشهر 

می شود، همزمان پیگیری و اجرا شود.
بوشهر  استان  شهرسازی  و  راه  مدیرکل 
ــرادی  ــه ضــــرورت مــشــارکــت افــ ــا اشــــاره ب ب
شخصی  مالکان  ح  طــر در  ــد  دارن زمین  که 
توجه  بــا  افـــراد  ایــن  گفت:  خودمالکان  یــا 
ــاز را در  ــی ــن مــــورد ن ــی بـــه ایـــن کـــه خـــود زم
تــمــلــک  دارنــــد مــحــدودیــتــی در ثــبــت نــام 
ندارند و می توانند برای ساخت زمین خود 
با استفاده از تسهیالتی که برای زمین های 
ــتــی پــرداخــت مــی شــود بـــرای ساخت  دول
ــا سلیقه خـــود اســتــفــاده ب  زمــیــن مــطــابــق 

 کنند.
وی یادآور شد: یکی دیگر از مزایای ساخت 
این  کــه  ایــن اســت  واحــدهــای خودمالک 
اختیار  در  را  زیرساختی  امکانات  واحدها 

دارند و مشکلی در این بخش ندارند.
رستمی با بیان این که نهضت ملی جهش 
تــولــیــد مــســکــن شــامــل مــســکــن شــهــری 
بافت  و  خــصــوصــی  بــخــش  روســتــایــی،  و 
ــت: در زمــــان حــاضــر  ــف ــوده اســـت گ ــرسـ فـ
در  قبل  از  واحد  هزار  یک  اجرایی  عملیات 
اقــدام ملی مسکن و ۲هــزار و  ح  قالب طــر
تازگی در شهر جدید  به  که  نیز  589 واحد 
عالی شهر از سوی بنیاد مسکن آغاز شده 

است
ــانــکــی در  ب تــســهــیــالت  پـــرداخـــت  ــه  بـ وی 
نــهــضــت مـــلـــی جـــهـــش تـــولـــیـــد مــســکــن 
شرکت  متقاضیان  برای  افزود:  و  پرداخت 
دراین نهضت در مرکز استان 350 میلیون 
میلیون   300 شهرها  ســایــر  بـــرای  تــومــان، 
تومان و برای ساخت مسکن در روستاها 
پیش  تومان تسهیالت  میلیون   ۲50 نیز 

بینی و پرداخت می شود.

 ۲۵۰۰ به  بوشهر  استان  ــای  راه ه تکمیل   *
میلیارد تومان اعتبار نیاز دارند

بوشهر  استان  شهرسازی  و  راه  کل  مدیر 
همچنین در بخش جاده ای گفت: ساالنه 
استان  در  راهسازی  طرحهای  اجــرای  برای 
هزینه  اعــبــتــار  تــومــان  میلیارد   ۲50 تــا   ۲00
می شود که با توجه به پروژه های در دست 
در  راهسازی  ح های  طر تکمیل  برای  اجرای 
میلیارد   500 و  هــزار   ۲ بر  افــزون  به  استان 

تومان اعتبار نیاز است.
ــدور ساحلی  ــری ک بــه ایــن کــه  ــاره  بــا اشــ وی 
کیلومتر   ۲۲ طــول  بــه  بندو   - بــزبــاز بــزرگــراه 
از  یــکــی  تــومــان  50 مــیــلــیــارد  روز  ارزش  ــا  ب
عملیات  افـــــزود:  ــت  اسـ مــهــم  ح هـــای  طـــر
آســفــالــت ایــن  نــهــایــی و بــخــش جــزئــی از 
انجام  حــال  در  که  بــود  مانده  باقی  مسیر 
است و تنها ایمن سازی مسیر باقی مانده 
ح به  این طر پایان سال  یا  تا دهه فجر  که 

بهره برداری می رسد.
دوراهک   – کنگان  کنارگذر  افزود:  رستمی 
سوم  قطعه  که  ح هاست  طر از  دیگر  یکی 
زیرسازی  و  ابنیه   ، کیلومتر  13 طول  به  آن 
تقاطع غیرهمسطح ریز – دوراهک تکمیل 
شده و با تخصیص قیر مورد نیاز به زودی 
و  مــی شــود  شـــروع  آن  آســفــالــت  عملیات 
ایمن سازی مسیر در نیمه اول سال 1401 
انجام و این کنارگذر به صورت کامل زیربار 

ترافیک می رود.
این  از  کیلومتر   18 البته  داد:  ادامـــه  وی 
رفته  ترافیک  بــار  زیــر  ایــن  از  پیش  مسیر 
 13 آســفــالــت  از  عــمــده ای  بخش  و  اســت 
ایمن  تنها  و  شــده  انجام  نهایی  کیلومتر 
سازی مسیر مانده که در سال آینده انجام 

می شود.
کــرد: جــاده وفــاق حد فاصل  رستمی بیان 
دیر – کنگان به طول 9 کیلومتر و با هدف 
رونق گردشگری منطقه به صورت ساحلی 
ساخته شده که 90 درصد پیشرفت دارد و 
، امکان بهره برداری  در صورت تزریق اعتبار

از آن تا سال آینده فراهم می شود.
بوشهر  استان  شهرسازی  و  راه  مدیرکل 
ــرم – بـــرازجـــان از  ــ ــور اه ــح ــرد: م ــ عـــنـــوان ک
جــمــلــه مــحــورهــایــی اســـت کـــه بــخــشــی از 

آماده  کیلومتر   ۲0 و  یافته  تخصیص  قیرآن 
مقدار  دریافت  دنبال  به  و  است  آسفالت 
تمام  تا  هستیم  از وزارتــخــانــه  بیشتر  قیر 

مسیر آسفالت شود.
از  هــم  دیلم  شهر  ورودی  داد:  ادامـــه  وی 
ــورت  ــه در ص دیــگــر مــســیــرهــایــی اســـت ک
با  ــرارداد  ــ ــ ق بــســتــن  بــا   ، ــار ــب اعــت تخصیص 
عملیات  جدید  پیمانکار  یا  خاتم  قــرارگــاه 
گفت:  رستمی  کنیم.  شــروع  را  آن  اجرایی 
دیگر  از  گناوه  کمربندی  مسیر  دوم  باند 
اراضــی  تملک  مــوضــوع  کــه  مسیرهاست 
ح است و در صورتی که موفق  مسیر مطر
بشویم  مسیر  ایــن  مالکین  بــا  تــوافــق  بــه 

 ، بــا تــوجــه بــه زیــرســازی عــمــده ایــن مسیر
روسازی آن هم شروع می شود.

وی افزود: مسیر اتصالی بندر ریگ به گناوه 
ح هاست  طر دیگر  از  کیلومتر   13 طول  به 
هستیم  ایمنی  عالئم  نصب  مشغول  که 
و به زودی به بهره برداری می رسد و مسیر 
دالکی  جاده  و  –فیروزآباد  جم  جاده  دیگر 
به کنارتخته است که همزمان در حال کار 
است و  عملیات آسفالت جم به فیروزآباد 

هم به زودی شروع می شود.
کیلومتر   434 و  هــزار   4 بوشهر  استان  در 
راه داریم که 685 کیلومترآن بزرگراه و بقیه 

راه های اصلی، فرعی و روستایی است.

 اختصاص ۲۵۰ میلیارد تومان اعتبار  در بخش راه و شهرسازی
مدیر کل راه و شهرسازی استان بوشهر در نشست خبری اعالم کرد؛


