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: نماینده ولی فقیه استان بوشهر

ع شد: عملیات اجرایی خط انتقال آب  با حمایت همه جانبه استاندار بوشهر شرو

نسیم خدمت  در مناطق شمالی شهـر بوشهــر
پروژه عملیات اجرایی خط 
مناطق  آبــرســانــی  انــتــقــال 
شــمــالــی شــهــر بــوشــهــر با 
و  بوشهر  استاندار  حضور 
فاضالب  و  آب  مسئوالن 

استان بوشهر آغاز شد 
 در مراسم آغاز به کار این پروژه مهم که نقش زیادی 
در پایداری و توزیع مناسب آبشرب در مناطق شمالی 
با  بوشهر  استاندار   ، داشــت  خواهد  بوشهر  شهر 
قدردانی  از مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان 
بوشهر و کلیه دست اندرکاران این پروژه بر سرعت 

و تکمیل به موقع عملیات اجرایی آن تاکید نمود .
 حذف جیره بندی آب 

با  بوشهر  استاندار  عمرانی  امــور  معاون  همچنین  
تأکید بر تسریع اجرا طرح های آبرسانی اظهار داشت: 

که  کام مردم شیرین می شود  زمانی اجرا طرح ها به 
اجرا  رستمیان  محمدهادی  کنند.  بهره برداری  آن  از 
را  آب مناطق شمالی شهر بوشهر  طرح خط انتقال 
با  کرد: تسریع در اجرا  مورد اشــاره قرار داد و اضافه 
کیفیت این پروژه در اولویت قرار دارد که تالش برای 
راه  اندازی آن قبل از برنامه زمان بندی مورد توجه ویژه 

قرار دارد.
وی با بیان اینکه مردم شهر بوشهر سال ها است از 
کمبود آب شرب رنج می برند تصریح کرد: تکمیل این 
طرح آبرسانی نقش مهمی در رفع مشکالت آبرسانی 

بوشهر و حذف جیره بندی آب دارد.
ح جامع آبرسانی اجرای طر

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر نیز 
با تشریح وضعیت آبرسانی در شهر بوشهر بیان کرد: 
این شهر به سبب توپوگرافی و مسطح بودن زمین 

و فرسودگی شبکه  های آبرسانی، مشکالتی در تأمین 
آب مشترکان آب ایجاد کرده است.

ــا اشـــــاره بـــه مشکالت  عــبــدالــحــمــیــد حـــمـــزه پـــور بـ
 ۶۰۰ از  ــزود:  افـ بوشهر  آبرسانی  شبکه  هیدرولیکی 
آبرسانی شهر بوشهر بخش زیادی  کیلومتر شبکه 
از آن فرسوده و یا دارای مشکالت است که نیاز به 
تعویض و نوسازی شبکه آبرسانی است و عملیات 
در  بوشهر  شهر  شمالی  مناطق  آب  انــتــقــال  خــط 
راستای حل مشکالت آبرسانی در نقاط مختلف شهر 

بوشهر اجرا شده است. 
آبرسانی و شناسایی نقاط  وی از تدوین طرح جامع 
بحرانی شبکه آبرسانی شهر بوشهر خبر داد و تصریح 
آبرسانی بوشهر  اجــرایــی شــدن طــرح جامع  بــا  کــرد: 
شهر  ایــن  در  آب  عادالنه  توزیع  و  تأمین  مشکالت 

برطرف می شود.

یا شیرین سازی 80 هزار متر مکعب آب در
بوشهر  اســتــان  فــاضــالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
تأمین  در  آب شیرین کن  طرح های  اجــرا  به  اشــاره  با 
کــرد:  نشان  خاطر  بوشهری  شــهــرونــدان  شــرب  آب 
هم اکنون در شبانه روز ۲۲ هزار و ۵۰۰ مترمکعب آب 
بوشهر  آبرسانی  شبکه  در  دریــا  آب  شیرین سازی  با 
توزیع می شود که این میزان با تکمیل و بهره برداری 
آینده به ۸۰ هزار  از طرح های در دست اجــرا تا سال 

مترمکعب افزایش می یابد. 
حمزه پور با بیان اینکه عقب ماندگی تاریخی بوشهر 
هدر  افــزود:  می شود  برطرف  آبرسانی  مشکالت  در 
باال  بسیار  بوشهر  آبرسانی  شبکه  های  از  آب  رفــت 
است که با اجرا طرح خط انتقال آب مشکل دیرینه 

این شهر برطرف می شود.
مناطق  آب  انتقال  خط  اجــرایــی  عملیات  طــول  وی   

خاطر  و  دانست  کیلومتر  را ۴  بوشهر  شهر  شمالی 
کــرد: این طرح با هدف تقویت فشار شبکه  نشان 
 ۴۲۰ بــا  بوشهر  شهر  شمالی  مناطق  در  آب  تــوزیــع 

میلیارد ریال اعتبار در مدت یکسال اجرا می شود.
خدمت رسانی به 60هزار شهروند بوشهری

بوشهر  اســتــان  فــاضــالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
جمعیت تحت پوشش این طرح را ۶۰ هزار شهروند 
آب  تأمین  منبع  کــرد:  تصریح  و  دانست  بوشهری 
این طرح تأسیسات آبرسانی شهید ماهینی بوشهر 
است. حمزه پور با قدردانی از توجه استاندار بوشهر 
به حل مشکالت آبرسانی استان افزود: پیگیری های 
استاندار بوشهر در تحقق مطالبات مردم و تسریع در 

اجرا طرح های آبرسانی ستودنی است. 
آبرسانی استان بوشهر  از تحول مهم در عرصه  وی 
خبر داد و بیان کرد: امسال تحول و انقالب مهمی در 

عرصه آبرسانی استان به ویژه شهر بوشهر با تکمیل 
طرح های در دست اجرا ایجاد می شود و در این راستا 
اعتبارات قابل توجهی به این بخش اختصاص یافته 

است. 
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر رفع 
مشکل جیره بندی آب در شهر بوشهر را مورد اشاره 
قرار داد و تأکید کرد: با نوسازی شبکه های آبرسانی و 
تکمیل طرح ها از جمله آب شیرین کن ها جیره بندی 
و  می شود  برداشته  بوشهر  شهر  مختلف  نقاط  در 
در شبانه روز آب در شبکه های آبرسانی همه نقاط و 
محالت برقرار می شود.حمزه پور فعالیت جهادی و 
قرار  تأکید  را مورد  آبرسانی  اجرا طرح های  انقالبی در 
داد و گفت: برای تسریع در اجرا این خط انتقال نیاز به 
همکاری همه دستگاه  های اجرایی است تا مشکل 
تاریخی شهر بوشهر در عرصه آبرسانی برطرف شود. 
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: کارشناس روابط عمومی منطقه ۱۰ عملیات انتقال گاز

، تجربه زمستانی گرم مصرف بهینه گاز
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 : استاندار

مردم استان بوشهر باید عادالنه از 
2مواهب پارس جنوبی بهره مند شوند

رئیس اداره کتابخانه های عمومی دشتستان خبر داد؛

رتبه های برتر کتابخوانی 
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فـــرار نخل ها فـــرار نخل ها 
 انجمن ملی خرما  با هدف پیگیری صنفی  انجمن ملی خرما  با هدف پیگیری صنفی 

ع   فروش نخل ها ورود کرده است ع   فروش نخل ها ورود کرده استبه موضو به موضو

طــرحی برای تحول در نخلستان ها
 برازجان در مسیر تالش

 و سازندگی

 مدیر آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی استان 
بوشهر در گفتگو با جام جم استان می گوید:

سرپرست شهرداری برازجان در بازدید از ده پروژه 
عمرانی اعالم کرد:

ــروع هــمــزمــان ده پـــروژه عمرانی  توسعه بــرازجــان بــا شـ
سرعت گرفت سرپرست شــهــرداری بــرازجــان، از انجام 
ده پــروژه فعال که به صــورت همزمان در حــال اجراست خبر داد. 
امـــراهلل عباسی بــا اشـــاره بــه تــالش شــبــانــه  روزی همکاران خــود در 
حوزه های مختلف شــهــرداری، عملکرد خادمان مــردم را ستودنی 
خواند و در ایــن خصوص اعــالم کــرد: با برنامه ریزی های صــورت ...

صنعت خرما در استان بوشهر با وجود شش میلیون اصله 
نخل و  دارا بودن ۳۴هزار هکتار سطح زیرکشت و تولید ساالنه 
بیش از ۱۶۰هزار تن محصول نقش مهمی در ایجاد اشتغال پایدار و 
تامین معیشت بیش از ۱۶هزار نفر به صورت مستقیم ایفا می کند.

موضوعی که نشان می دهد ظرفیت تولید محصوالت کشاورزی در استان 
منجر به پویایی و شکوفایی اقتصاد خواهد شد  اما کم آبی و شرایط اقلیمی و ...
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 خارگ، کانون محرومیت 
و  مظلــومیت 

2

ُدر خلیج فارس همچنان یتیم است



: مردم استان بوشهر باید عادالنه از مواهب پارس جنوبی بهره مند شوند استاندار
گفت:  جنوبی  پارس  در  گسترده  سرمایه گذاری  به  اشاره  با  بوشهر  استاندار 

مردم استان بوشهر باید عادالنه از مواهب پارس جنوبی بهره مند شوند.
به گزارش جام جم احمد محمدی زاده در چهلمین همایش اتحادیه سراسری 
اساس  عدالت،  و  عدل  داشت:  اظهار  بوشهر  در  کشور  وکالی  های  کانون 
مملکت داری است و اهمیت آن در دین اسالم به نحوی بوده که در تشیع، 

در  وکال  خطیر  وظیفه  به  اشاره  با  وی  می شود.  شمرده  دین  اصول  از  عدل 
که در  کسانی  کرد: وکالت شغل نیست بلکه رسالت است و  کشور تصریح 
تالش  مردم  و  حاکمیت  اساس  تقویت  مسیر  در  دارند،  فعالیت  عرصه  این 
هیچ  مردم  طاغوت  رژیم  در  این که  به  اشاره  با  بوشهر  استاندار  می کنند. 
انقالب  از  پیش  با  انقالب  عملکرد  اختالف  کرد:  اضافه  نداشتند،  اهمیتی 

آسمان است اما همچنان حلقه گمشده  از زمین تا  در بخش های مختلف 
های  گذاری  سرمایه  وجود  با  افزود:  زاده  محمدی  است.  عدالت   ، کشور در 
کالن در کشور از جمله سرمایه گذاری 100 میلیارد دالری در پارس جنوبی، اما 
همچنان نتوانستیم عدالتی برقرار کنیم تا مردم از این ظرفیت ها به صورت 

یکسان بهره ببرند.
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فرهنگیفرهنگی
اقتصادیاقتصادی

کانون محرومیت و مظلومیت  خارگ،
در خلیج فارس همچنان یتیم است

جزیره خارگ، پایانه صادرات نفت ایران ،شاهرگ 
اقتصادی کشور در حوزه انرژی، زیستگاه اصلی 
آهو، دژ تسلیم ناپذیر در برابر حمالت موشکی 
و هوایی ارتش بعث عراق با بیش از ۲هزار و ۸۰۰ 

روز مقاومت همه جانبه.
 ۳۵ در  خارگ  جزیره  سرافراز  مردمان  افتخارات  از  بخشی  اینها   
و  مشکالت  از  دریایی  میان  در  ُدّری  همچون  که  است  بوشهر  مایلی 
نابسامانی ها یتیم مانده است .درد کهنه جزیره نشینان خارگ از آب 
و برق گرفته تا گاز و نبود امکانات درمانی و آموزشی دهه های متمادی 
است که عرصه را بر اهالی تنگ کرده و گوش شنوایی برای شنیدن آنها 

و اقدام عملی برای رفع آنها نه پیدا نمی کنند و نه می بینند.
که  جزیره  در  گاز  و  نفت  متعدد  مراکز  وجود  که  است  حالی  در  این 
خواسته های  تحقق  به  می تواند  هستند  درآمدزا  و  پولساز  نوعی  به 
حداقلی ساکنان و اهالی بومی جزیره پایان بدهند. این در حالی است 
که در ششمین سفر استانی دولت به استان بوشهر مشکالت جزیره 
خارگ و مردمان باصفایش به هیات دولت منعکس و با رقه ای از امید 

در دل مردم روشن شد.
یره ای پر از مشکل * جز

حسین جعفری که سال هاست ساکن این جزیره است و با مشکالت 
به  و  سرگذاشته  پشت  را  خود  کودکی  جزیره  این  رنج های  و  درد  و 
انبوهی  حجم  به  اشاره  با  جم  جام  با  گفتگو  در  است  رسانیده  جوانی 
روایت  گونه  این  خارگ  جزیره  اهالی  و  مردم  مطالبات  و  مشکالت  از 
آن  هر  یا  درمانی  و  آموزشی  مراکز  و  بیمارستان  و  برق  و  می کند:آب 
گذران  آن  بدون  و  است  انسان  حیات  برای  الزم  حداقل های  که  چه 
محال آرزوی  به  تبدیل  جزیره  این  در  فرسا  طاقت  و  سخت   زندگی 

 شده است.
جمعیت ساکن و بومی جزیره حدود ۸ هزار نفر است که از این تعداد ۶ 
هزار نفر شیعه و۲هزار اهل تسنن هستند و سالیان سال است که در 

کنار هم زندگی مسالمت آمیز و آرامی سپری می کنند.
کارکنان مستقر در جزیره غیر  از  افزون بر این حدود ۱۲ تا ۱۴ هزار نفر 
بومی و شناور هستند که به صورت اقماری و در شیفت های ۱۴ روز کار 
۱۴ روز استراحت یا کمتر و بیشتر در صنایع نفت و گاز و شرکت های 

پتروشیمی ها مستقر در جزیره مشغول به کار و فعالیت هستند.
* قطع مداوم برق؛ دغدغه همیشگی اهالی

کاهش  دلیل  به  اخیر  دوسال  یکی  در  چه  می کند:اگر  اضافه  وی 
کشور شاهد قطعی  نقاط  افزایش مصرف، ساکنان تمام  و  بارندگی ها 
برق و خاموشی های ادامه دار بودند اما برای ساکنان بومی جزیره اصال 
موضوع جدید و تازه ای نیست زیرا تا یاد دارم برق جزیره در شبانه روز 
بین ۲ تا ۴ ساعت قطعی دارد و اهالی جزیره با این وضعیت بی برقی و 

شرایط گرم و شرجی و رطوبت بسیار باالی جزیره عادت کرده اند.
در حال حاضر برق جزیره توسط نیروگاه های مستقر در جزیره تامین 
می شود یعنی در واقع هر شرکت نفتی یا پتروشیمی برای خود نیروگاه 
مستقل و جداگانه دارد.این در حالی است که تمام برق شهر به وسیله 
با مالکیت وزارت نیرو به صورت جداگانه تامین می شود  یک نیروگاه 

ولی از آن جایی که این نیروگاه قدیمی ، فرسوده و ظرفیت تولید پایینی 
دارد جوابگوی مصارف خانگی اهالی جزیره نیست. این موضوع باعث 
شده تا در طول روز و آن هم در اوج گرمای طاقت فرسای تابستان قطع 

برق داشته باشیم.
جعفری ادامه می دهد:برای رفع  این مشکل ۲راه حل وجود دارد اول به 
شبکه سراسری برق کشور متصل شویم که آن هم از طریق کابل اندازی از 

مسیر دریایی و خطوط لوله های نفت این کار امکانپذیر است . 
اما در این میان با تحقیقات و مطالعاتی که خودم داشتم روش بهتر 
بهم  مجموعه  یک  جزیره  در  مستقر  نیروگاه های  تمام  که  است  این 
پیوسته را تشکیل بدهند و با لینک کردن کل نیروگاه های مستقر در 
ج شدن  جزیره خارک، مرکز دیسپچ ایجاد تا در مواقع لزوم و از مدار خار
از نیروگاه جایگزین برای تامین برق جزیره و ساکنانش  نیروگاه شهر 

استفاده و بکارگیری شود.
با این روش یک نیروگاه از نیروگاه های موجود مثال پتروشیمی روشن 
نیروگاههای  این که  بدون  کرد   تامین  را  جزیره  برق  می توان  باشد 
پایانه ها یا فالت قاره یا نیروگاه وزارت نیرو روشن باشد و اتفاقا صرفه 

جویی هم خواهد شد.
* آبرسانی با تانکر در محالت خارگ

از  نیاز مصارف عمومی شهروندان جزیره خارگ  آشامیدنی و مورد  آب 
آن  به  خارگ  جزیره  در  ساکن  شهروند  این  که  است  مشکالتی  دیگر 
اشاره می کند .حسین جعفری در این باره می گوید :آبی که در خانه ها 
االن مورد استفاده قرار می گیرد از طریق سد کوثر و به وسیله خطوط 
انتقال آب از بستر دریا به جزیره منتقل و پس از فیلتراسیون و زنگ 
زدایی و گندزدایی در تصفیه خانه شرکت پایانه ها در مخازن ذخیره و 

به صورت نوبتی وارد شبکه شهری جزیره می شود.
بنابراین هر محله به طور میانگین ۲ساعت در روز و نه بیشتر آب دارد.

البته در بعضی از نقاط آبرسانی با تانکر انجام می شود.
آبفا در جزیره وجود ندارد که بخش عمده ای  به همین دلیل شرکت 
از مشکالت آب جزیره از همین جا ناشی می شود.در حالی که تصفیه 
آراو می تواند آب مورد نیاز اهالی را از طریق شیرین سازی  خانه شرکت 
برای  ولی  است  هزینه  صرف  نیازمند  مهم  نماید.این  تامین  دریا  آب 
آر او   آن کسی یا دولت پیش قدم نمی شود البته تصفیه خانه  انجام 
که  است  نرسیده  برداری  بهره  به  ولی  شده  احداث  پایانه ها  شرکت 

دلیل آن مشخص نیست.
* مشکل سند مالکیت مردم را حل کنید

یکی دیگر از اهالی بومی جزیره خارگ با اشاره به مشکل سند مالکیت 
جم  جام  به  حقیقی  اشخاص  توسط  شده  ساخته  مسکونی  منازل 
این  ساکن  مان  نیاکان  و  اجداد  که  است  درازی  سالیان  می گوید:ما 
جزیره هستیم و با تمام محرومیت ها،نداشته ها و کمبودهایش حتی 
و  هوایی  و  موشکی  حمالت  آماج  جزیره  این  که  عراق  جنگ  زمان  در 
هواپیماهای دشمن بود حاضر نشدیم جزیره را ترک کنیم اما شرکت 
ح این ادعا که تمام اراضی جزیره متعلق به وزارت نفت است  نفت با طر
از صدور سند مالکیت جزیره سرباز می زند و اجازه این کار را به ساکنان 

نمی دهد.
یم * شبکه گاز ندار

عبدالواحد انصاری اضافه می کند:قصه پرغصه محرومیت و فقر جزیره 
خارگ به همین جا ختم نمی شود بلکه خیلی تاسف بار است که در 
گاز  از  مندی  بهره  نعمت  از  اما  باشیم  ایران  انرژی  صادرات  مرکز  کنار 
خانگی و شبکه شهری محروم باشیم و همچنان گاز مورد نیاز مصارف 
تامین  ۱۱کیلویی  سیلندر های  و  کپسول ها  طریق  از  را  خود  خانه های 
بی  تاکنون  ما  پیگیری های  و  است  نشده  انجام  کشی  می کنیم.لوله 

نتیجه مانده است.
* ساکنان گرفتار در آب

ج از محدوده یعنی مرکز استان با سختی  ))تردد ساکنان جزیره به خار
انجام می شود و در این سال ها فکر اساسی برای حل این مشکل مردم 
نشده است و این مشکل همچنان باقیست((. بنا به گفته یکی دیگر 
از اهالی جزیره، مشکل تردد در سال های اخیر موجب ناراحتی و زحمت 
مسافربری  کشتی های  نبود  زمان  در  که  طوری  به  است  شده  مردم 

مردم ناچارند با لنج ها و قایق های کوچک که ایمنی الزم را ندارند برای 
انجام کارهای روزمره خود به بنادر گناوه یا بوشهر رفت و آمد کنند.االن 
کارکنان  ذهاب  و  ایاب  و  تردد  برای  قاره  فالت  مثل  نفتی  شرکت های 
به جابجایی  اقدام  پرواز  از طریق  واحدهای صنعتی موجود در جزیره 
 می کند ولی مردم عادی و اهالی جزیره از این امکان برای تردد برخوردار 

نیستند. 
و  امکانات  از  استفاده  با  و  بیایند  کار  پای  نفتی  شرکت های  چنانچه 
منابع مالی که در اختیار دارند می توانند با راه اندازی خطوط مسافربری 
تردد  مشکالت  مسافری  کشتی  فروند   ۳ یا   ۲ از  استفاده  با  و  دریایی 
اهالی را با اخذ هزینه متناسب و متعارف حل کنند یا این که وزارت راه 
با پرداخت تسهیالت ارزان قیمت بخش خصوصی را مجاب به سرمایه 

گذاری در این حوزه کند .
 با این کار مشکل تاریخی مردم مقاوم خارگ هم حل خواهد شد.

* کمبود مراکز درمانی مجهز
جزیره  ساکنان  درمانی  مشکالت  و  کمبودها  بیان  با  جعفری  حسین 
متخصص  پزشکان  و  مجهز  درمانی  مرکز  یک  می گوید:نبود  خارگ 
سبب شده است تا بیماران و مصدومان حوادث برای امکانات اولیه 
ای همچون سی تی اسکن به سایر مراکز درمانی در سایر نقاط استان 
امکان  اورژانسی  و  بدحال  بیماران  برای  که  است  حالی  در  این  بروند 
تردد در خیلی از مواقع که نیازمند پرواز بالگرد و استفاده از اورژانس 

هوایی است مقدور نیست و ممکن است موجب فوت بیمار شود.
یره * پای لنگ تربیت و آموزش در جز

وی در ادامه مشکالت ریشه دار جزیره خارگ می افزاید:۲تا از واحدهای 
به  و  اند  شده  تخریب  ساختمان  فرسودگی  دلیل  به  جزیره  آموزشی 
آموزان را در یک مدرسه به صورت ۲ نوبته جا داده اند و  ناچار دانش 
آموزان پسر و یک  حتی در یک مدرسه به صورت یک شیفت دانش 
شیفت هم دانش آموزان دختر تحصیل می کنند که الزم است فکری 
برای احداث واحدهای آموزشی جدید متناسب با تعداد دانش آموزان 

بومی جزیره کنند.
  بنا به این گزارش، نبود دفتر ثبت اسناد برای انجام امور ثبتی مردم، 
دفاتر پیشخوان دولت ،عدم فعالیت باجه بانک صادرات برای مراجعه 
بازنشستگان شهرداری و وزارت کشور و اداره برق از دیگر مشکالتی 

است که برای ساکنان و مردم دست نیافتنی شده است.

 محمد رضا برازجانی

خبرنگار

پرونده ویژه

ُ



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

، تجربه زمستانی گرم  مصرف بهینه گاز
همزمان با شروع فصل سرد سال و کاهش دما، صنعت گاز رنگ وبویی دیگر به خود می گیرد. 
حساسیت ها برای تامین پایدار گاز در همه بخش ها به ویژه واحد های خانگی با اولویت بیشتری 

از سوی شرکت ملی گاز ایران دنبال می شود.
گاز در روزهای سرد سال می شود، باید بدانیم که در مسیر  از سرما و نیاز به   وقتی صحبت 
تامین این انرژی پاک اقدام ها و تالشهای زیادی صورت گرفته و دسترسی آسان به آن با انجام 

فعالیت های مهمی همراه بوده است. مردانی سخت کوش به طورشبانه روز درتالش هستند تا 
گاز طبیعی که با سختی و مشقت فراوان ازهزاران کیلومتر زیرزمین استخراج می شود، گرمابخش 
خانه های همه ما در روزهای سرد سال باشد.  آنچه که مهم است،  لزوم صرفه جویی در مصرف 
این نعمت خدادای بیش از پیش احساس می شود. چرا که با مصرف بهینه همه مردم می توانند 
از گاز طبیعی بهره مند شوند و صنایع نیز به تولید بپردازد. بدون شک همه ما می توانیم در این 

امر سهیم باشیم و با یک صرفه جویی کوچک ازجمله؛ استفاده از پوشش مناسب، استفاده 
از پرده های ضخیم، رعایت دمای رفاه )۱۸ تا ۲۱ درجه سانتی گراد(، دوجداره و عایق کردن در و 
پنجره ها و ... تاثیر بسزایی در حفظ منابع انرژی  و از همه مهم تر محیط زیست داشته باشیم. 
بنابراین با رعایت نکات ایمنی و نیز بهره برداری صحیح در مصرف گاز کوشا  باشیم و زمستانی 

آرام و گرم را تجربه کنیم.  عباس نعمتی/کارشناس روابط عمومی منطقه 10 عملیات انتقال گاز
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صنعت خرما در استان بوشهر با وجود 
شش میلیون اصله نخل و  دارا بودن 
۳۴هزار هکتار سطح زیرکشت و تولید 
ــزار تــن محصول  از ۱۶۰هــ ســاالنــه بیش 
نقش مهمی در ایجاد اشتغال پایدار و تامین معیشت بیش از 

۱۶هزار نفر به صورت مستقیم ایفا می کند.
موضوعی که نشان می دهد ظرفیت تولید محصوالت کشاورزی 
در استان منجر به پویایی و شکوفایی اقتصاد خواهد شد  اما 
آبی و شرایط اقلیمی و آب و هوایی استان بوشهر به شدت  کم 
بر میزان تولید در سالیان اخیر تاثیر گذاشته است. چاره کار هم 
اتخاذ تدابیر راهبردی و نقشه راه جامع برای مقابله با این پدیده 
است در همین راستا چند سالی است که  طرح تحول کشاورزی 
جهاد  مسئوالن  و  مــدیــران  تــوســط  نــویــن  آبــیــاری  ــرای  اجـ برپایه 
کشاورزی استان در دستور کار قرار گرفته است .برای اطالع از کم 
و کیف این موضوع با مهندس مسعود خوارزمی نیا،مدیر آب و 
خاک سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر به گفتگو نشسته ایم 

که در ادامه  می خوانید.

پوشش  تحت  استان  نخلستان های  از  وسعت  چه  کنون   *تا 
آبیاری نوین  قرار گرفته اند؟ چه تعداد اصله؟ 

ای(  مزرعه  چــاه  بصورت   ( استان  نخلستان های  از  هکتار    7۰۰۰
کشاورزی  تحول  طرح  در  موجود  نخلستان های  از  هکتار   ۵۰۰ و 
دشتستان تا کنون به سیستم های نوین آبیاری مجهز شده اند 
که معادل     ۱.۱7۰.۰۰۰ ) یک میلیون و یکصد و هفتاد هزار (  اصله 

نخل میباشد.
چه  بــه  بـــوده؟  شهرستان  ــدام  ک در  ــده  ش ــرا  اج ح  ــر ط  *بیشترین 

میزان؟
بیشترین سطح اجرا شده متعلق به شهرستان دشتستان بوده 

که در سطح ۳7۰۰ هکتار می باشد
ح ها؟  *میزان اعتبار صرف شده برای این طر

در ۴ سال اخیر بالغ بر ۱۰9۰  میلیون ریال جهت اجرای سیستم های 
آبیاری در بخش درون مزرعه هزینه شده است و در بقیه  نوین 

سالها بسته به نرخ کمک بالعوض دولتی متغیر بوده.
ح اجرا شده است؟  *در امسال و سال های گذشته چه مقدار طر

ع و باغات استان به صورت چاه  امسال حدود ۴۰۰ هکتار از مزار
گرفته  قرار  آبیاری  نوین  سیستم های  پوشش  تحت  ایی  مزرعه 
است  و در سال های گذشته نیز بالغ بر ۳۸7۰۰ هکتار طرح اجرا 

گریده است..
ح آبیاری نوین در سطح نخیالت چیست؟  *هدف نهایی از طر

افزایش راندمان آب آبیاری-مدیریت منابع آبی موجود- افزایش 
عملکرد و کیفیت محصول تولیدی- اشتغال پایدار-ثبات تولید

و  امسال  دارد  قــرار  ــدام  اق دست  در  نخلستان ها  از  مقدار   *چه 
سال آینده؟

بر اساس برنامه ریزی انجام شده و در صورت تأمین اعتبار مورد 
 ۲۴۰۰ 

ٌ
آینده در طرح تحول کشاورزی مجموعا نیاز امسال و سال 

هکتار از نخیالت سعدآباد و ۱۰۵۰ هکتار از نخیالت آبپخش به این 
سامانه تجهیز خواهند شد.

 *نحوه اجرای آبیاری نوین توضیح بفرمایید.
در این روش بر اساس مطالعات فنی صورت گرفته با استفاده 
از ایجاد فشار در سیستم و قرار گیری لوله های اصلی و فرعی در 
سطح باغ و لوله های آبده و قطره چکان ها در پای درخت، آبیاری 
در  روز  الــی ۵  آبــیــاری ۴  دور  و  گیاه  واقعی  نیاز  اســاس  بر  باغات 

زمان های مشخص انجام میگیرد.
ح باید چه شرایطی داشته   *متقاضیان برای بهره مندی از این طر

باشند؟
و  رسمی  حقابه  یا  و  چــاه  از  بهره برداری  پروانه  زمین،  سند  ارایــه 

مدارک شخصی از سوی متقاضی الزامی است.
* نحوه تخصیص تسهیالت اعطایی بفرمایید.

این طرح از محل کمک های فنی اعتباری ) بالعوض دولتی( و به 
صورت مشارکتی با نسبت ۸۵:۱۵ اجرا میشود بطوریکه ۸۵ درصد 
هزینه های اجرای طرح از سوی دولت پرداخت میشود و ۱۵ درصد 

ما بقی توسط مشارکت بهره بردار صورت می گیرد.
ح تحول کشاورزی  دشتستان:  طر

اهداف: 
این طرح با محوریت تامین آب مطمئن، افزایش راندمان و ارتقا 
بهره وری آب از طریق انتقال آب با لوله و تغییر شیوه آبیاری سنتی 
آبیاری، اصــالح  و نوسازی نخیالت موجود و  به روش هــای نوین 
در  پایدار  اشتغال  ایجاد  و  بــازده  کم  نخیالت  جایگزینی  و  حذف 

منطقه هدف گذاری شده است. 
دشتستان  شهرستان  باغات  و  اراضــی  از  هکتار  در ۳۴۲۵۰  طرح 

می باشد. 

ح:  خالصه طر
- اجرای شیوه های نوین آبیاری  به میزان ۳۴۲۵۰ هکتار

- اصالح و بازسازی نخیالت درجه ۲ به میزان 7۴۲۲ هکتار
- نوسازی و احیاء ارقام نخیالت درجه ۳ به میزان ۱۱۱۳۳ هکتار

- تدوین الگوی کشت در سطح ۱۵۶9۵ هکتار
- تشکیل ۵۰ گروه آب بر جهت مدیریت توزیع و مصرف آب

هکتار   ۳۴۲۵۰ از  هکتار   ۱۰۱۰۰ سطح  در  طــرح  اجـــرای  اول  مرحله 
وزارت  نمایندگان  استانداری،  بین  نامه  تفاهم  طرح  اهــداف  کل 

خانه های جهاد کشاورزی و نیرو و سازمان مدیریت منعقد گردیده 
است که شامل مناطق سعد آباد ) ۲۴۰۰ هکتار ( آبپخش ) ۶۵۰۰ ( و 

کلل ) ۱۲۰۰ هکتار ( می باشد. 
وضعیت موجود آبیاری در منطقه:

غرقابی  بصورت  منطقه  در  نخیالت  آبیاری  شیوه  حاضر  حال  در 
به روش استخری مصطلح می باشد.  گویش محلی  که در  بوده 
در این روش محدوده زمین توسط یک بند خاکی به ارتفاع ۲ متر 
محصور شده و کشاورزان با توجه به میزان آب دریافتی از شبکه 
آبیاری ۴ الی ۶ ماه می باشد اقدام به پر نمودن  که حدودا با دور 
سطح باغ خود می نماید به نحوی که شبیه یک استخر پر از آب 

می شود. 
ح ذیل می باشد: مشکالت حاصل از اعمال این گونه آبیاری به شر

* مصرف بی رویه آب با حجم غیر معمول در سطح باغ   
* کوبیدگی خاک بر اثر فشار حجم آب بر روی خاک  

* خفگی ریشه درخت و افت محصول   
* ایجاد زه آب و هزینه بسیار زیاد زهکشی

* کمبود آب جهت آبیاری در اراضی پایین دست  
 *

افزایش آفت گیاهی 
* بروز مشکالت زیست محیطی در پایین دست .

که در نهایت همه عوامل فوق سبب کاهش محصول در واحد 
سطح، کاهش منابع آبی موجود و بروز فقر و مشکالت اقتصادی 
برای کشاورزان منطقه گردیده و پدیده مهارجرت را در پی خواهد 

داشت.
ضرورت اصالح روش آبیاری:

با نگاهی اجمالی به شرایط پیشرو و موجود نهایتا به این نتیجه 
آبیاری کنونی یک ضرورت است و لذا  می رسیم که اصالح روش 
می بایست شرایط آبیاری حال حاضر منطقه را با روش های نوین 
آبیاری تحت فشار تطبیق داد که پیش بینی می شود نتایج مثبت 

ذیل را به همراه داشته باشد:
* افزایش راندمان آبیاری به ۸۵ درصد 

* کاهش هدر رفت آب
* کاهش مشکالت زهکشی 

* استفاده بهینه از منابع آبی موجود
وضعیت  بهبود  و  سطح  واحـــد  در  محصول  تولید  افــزایــش   *

اقتصادی کشاورزان و جلوگیری از مهاجرت کشاوزان 
اقدامات انجام شده:

آبیاری تحت فشار   ۱- مطالعه و طراحی و شروع عملیات اجرایی 
پروژه ۲۴۰۰ هکتاری نخیالت سعدآباد 

۲- انجام مطالعات آبیاری تحت فشار شبکه ۸7۰۰  هکتاری اراضی 
شبانکاره

نخیالت  هکتاری   77۰۰ فشار  تحت  آبــیــاری  مطالعات  انجام   -۳
شبکه آبپخش و کلل 

۴- اجرای پایلوت ۱7۰ هکتاری اصالح شیوه آبیاری نخیالت منطقه 
آبپخش

۵– انجام مطالعات اجتماعی طرح در سطح 79۶۰ هکتار شامل:
الف: سعدآباد ۲۴۰۰ هکتار
ب: آبپخش: ۳۱۶۰ هکتار 
ج: شبانکاره ۲۴۰۰ هکتار

   د: ایجاد شرکتهای تعاونی تولید در مناطق آبپخش و سعدآباد
الف ( اقدامات انجام شده در پروژه  سعدآباد 

آبیاری تحت فشار   اجرایی  و شــروع عملیات  و طراحی  - مطالعه 
پروژه ۲۴۰۰ هکتاری نخیالت سعدآباد 

شامل:
اجرای ۵.۴ کیلومتر خط انتقال آب، احداث ایستگاه پمپاژ،خرید و 

نصب تجهیزات برقی 
- اجرای۱9۰۰ هکتار از شبکه فرعی آبیاری تحت فشار پروژه 

- اجرای۵۰۰ هکتار از بخش درون مزرعه پروژه
- نوع عملیات: لوله گذاری با استفاده از لوله پلی اتیلن از سایز ۱۲۵ 

میلیمتر الی ۱۶ میلیمتر
- نوع عملیات: لوله گذاری با استفاده از لوله UPVC از سایز ۱۶۰ 

میلیمتر الی ۵۰۰ میلیمتر
ب ( اقدامات انجام شده در پروژه  آبپخش 

احداث شبکه آبیاری تحت فشار طرح ۱۰۵۰ هکتاری آبپخش:
آبپخش  از مجموع 77۰۰ هکتار مطالعات انجام شده در منطقه 
آن به مساحت ۱۰۵۰ هکتار با  و کلل احــداث شبکه فرعی  فاز ۲ 

مشخصات ذیل اجرا خواهد شد. 
ــواری و بند  از سد رئیسعلی دل از طرح  آب مــورد نیاز این بخش 
میلیمتر)   ۱۶۰۰ قطر  به  انتقال  خط  دو  توسط  شبانکاره  انحرافی 
توسط شرکت آب منطقه ای (  به طول ۱۲.۵ کیلومتر محدوده طرح 
توزیع می شود.  منتقل و بصورت تحت فشار در محدوده طرح 
طرح شامل احداث شبکه فرعی ) ۳ و ۴ ( آبیاری با لوله پلی اتیلن 

بطول ۸۵ کیلومتر می باشد. 
 مساحت: ۱۰۵۰ هکتار مجموع طول شبکه: ۸۰ کیلومتر

 تعداد بهره بردار: 9۶۲ نفر تعداد نخیالت: ۱۵7۰۰ اصله
شبانکاره  دشت  اراضــی  فشار  تحت  آبیاری  شبکه  مطالعات  ج( 

دشتستان 
ــی دشــت شبانکاره  اراض در  به مساحت ۸7۰۰ هکتار  ــروژه  پ ایــن 
مطالعه گردیده و بزودی عملیات اجرایی فاز ۱ آن به مساحت۱۰۰۰ 

هکتار آن آغاز خواهد شد. 

 مدیر آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر در گفتگو با جام جم استان می گوید:

طــرحی برای تحول در نخلستان ها
علیرضا برازجانی

روزنامه نگار

مــــــــــعــــــــــروف اســــــت 
ــا   ــ ــی هـ ــ ــوبـ ــ ــنـ ــ کـــــــــــه  جـ
هم  را  نــخــل هــایــشــان 
ــان  ــــدان شــ ــرزن ــزو فــ ــ جـ
و  مــی آورنــد  به حساب 
معتقدند این درخت را حضرت آدم از بهشت 
کــه بــه همین  آورده اســت؛ درخــتــی  بــه زمین 
و  ارتــزاق  جاودانگی،  زندگی،  درخت  مناسبت 
معیشت نام گرفته و به دلیل همین جایگاه، 
سرمایه ارزشمندی چه در نگاه نخل دار و چه 
در نگاه ملی محسوب می شود. حاال اما چند 
ارزشمند  ســرمــایــه هــای  همین  اســت  ســالــی 
حوزه  کشورهای  به  و  شده  درآورده  ریشه  از 
خلیج فارس قاچاق می شوند. در آخرین نمونه 
آبیاری  تــوان  که  دشتستان  از  نخل داری  هم 
و  کند  دل  آنها  از  نداشت،  را  خــود  نخل های 
کــرد.  عــربــی   کــشــورهــای  ــه  روانـ را  نخل هایش 
سطح  در  که  دارد  نخل  نفر  ایــران ۵۰میلیون 
۲۶۲هزار هکتار نخیالت خوزستان، هرمزگان، 

ــان، فــــــارس، ســیــســتــان و بــلــوچــســتــان  ــرمــ ــ ک
و بــوشــهــر پــراکــنــده انــد و بـــا تــولــیــد ســاالنــه 
یک میلیون و۳۰۰هزار تن خرما در ۴۰۰رقم، نان 

بیش از یک میلیون نفر را می دهند.
* فروش نخل از روی ناچاری

هرچند تعداد ارقام دارای توجیه تجاری ۱۸رقم 
خشکسالی،  اخــیــر،  ســـال هـــای  در  و  اســـت 
ریــزگــردهــا، گــرانــی نــهــاده هــای کــشــاورزی و... 
مشکالت زیادی را برای نخل داران ایجاد کرده، 
اما نخل داران معتقدند کار از کار گذشته است 
که یک کشاورز حاضر می شود نخل خود را از 
ریشه درآورد. یکی از نخل داران دشتستان که 
طی سال های گذشته حدود ۵۰نفر نخل خود 
را به همین شیوه فروخته است به می گوید:  
نخل تنها درختی است که اگر پاجوش و حتی 
از زمین دربــیــاوریــم و دوبـــاره  را  خــود درخـــت 
بکاریم، سبز می شود. از ریشه درآوردن نخل 
و فروختن آن دیگر اتفاق عجیبی نیست و در 

۵-۴سال گذشته باب شده است.

رحمان  عابدی با بیان این که نخل ها با توجه 
بــه نـــوع، ســن و ســـال و ثــمــردهــی شــان بین 
۱تــا ۱۲مــیــلــیــون تــومــان بــه فـــروش می رسند، 
خبر  دیــگــر  شهرهای  وضعیت  از  مــی افــزایــد: 
دشتستان  شهرستان  همین  در  امــا  نـــدارم 
حدود یک دهه است که جهادکشاورزی هیچ 
با  نــخــل داران  اغلب  و  نمی کند  ما  از  حمایتی 
بحران مواجه هستند به طوری که بسیاری در 
کرده اند.  ترک   را  نخل داری  گذشته  سال های 
او تــصــریــح مــی کــنــد: مــن یــکــی از نــخــل داران 
سعدآباد  منطقه  در  کــه  هستم  دشتستان 
نخل  ۵۰نفر  تاکنون  دارم.  ۳۵۰۰نخل  از  بیش 
خود را فروخته ام و اگر مشتری خوبی باشد باز 
هم این کار را می کنم. ناچار به این کار هستیم. 
کشاورزان  کــرد.  کتمان  نمی توان  را  واقعیت 
به دلیل حمایت نشدن در حوزه های مختلف 
کــار  جــهــادکــشــاورزی  و  هستند  تــحــت فــشــار 
قیمت  کــاهــش  آب،  تــامــیــن  بــــرای  مـــوثـــری 
ــاز ما  ــی ــورد ن نــهــاده هــا و تــامــیــن تــجــهــیــزات م

نمی کند. این نخل دار با بیان این که نگهداری 
اگر  می گوید:  دارد،  هزینه  ســال  در  نخل  هــر 
آب، کـــود و رســیــدگــی خـــوب بــاشــد نــخــل در 
سال ۱۰۰تا۱۲۰کیلوگرم محصول می دهد اما در 
به ۳۰کیلوگرم  ما  تولید  اخیر میزان  سال های 
در سال کاهش یافته است. خرما را کیلویی 
کارگر،  هزینه  درحالی که  می خرند  7هزارتومان 
کــود و... ســربــه فلک مـــی گـــذارد. در   تــراکــتــور، 
فـــروش نخل حــداقــل می تواند  ــن شــرایــط  ای
سرمایه ای برای باغدار فراهم کند تا به دنبال 

کار جدیدی برود.
* وعده همکاری جهادکشاورزی

فـــروش نــخــل هــا گــرچــه اتــفــاقــی اســـت کــه در 
ــال اخــیــر تــکــرار شـــده امـــا هــنــوز به گفته  ۵سـ
می توان  و  اســت  نشده  همه گیر  مسئوالن 
جلوی آن را گرفت؛  در روزهای گذشته فیلمی 
کـــوتـــاه در فــضــای مـــجـــازی دســـت بــه دســت 
می شود که در آن فردی خبر از ریشه کن کردن 
منطقه  کشورهای  به  آنها  فــروش  و  نخل ها 
به دلیل کم آبی و خشکسالی می دهد. انجمن 
که  اســت  گفته  پاسخ  در  ایـــران  ملی خــرمــای 
این  نخل ها که عمر و هزینه طوالنی بــرای به 
ــرای زینت  ثمر رســیــدن شــان صــرف شـــده، بـ
شهرها و خانه های کشورهای منطقه از کشور 
ــال همین فــروش  ــن ح خـــارج مــی شــود. بــا ای
را منجر شده  زیــادی  محدود هم نگرانی های 
به طوری که انجمن ملی خرما به عنوان متولی 
بخش خصوصی و به آن ورود کرده و قرار است 
همزمان با جشنواره ملی خرما که در نیمه اول 
پیگیری هایی  ایــن بــاره  در  می شود  برگزار  آذر 
انجمن ملی  را رئیس  این خبر  انجام دهد.  را 
خرمای ایران می دهد و می گوید: انجمن ملی 

حساسیت  مسئله  ایــن  روی  به عنوان  خرما 
زیادی دارد و به همین دلیل با جهادکشاورزی 
در  بوشهر  خــرمــای  انجمن  گرفتیم،  تــمــاس 
آنطور که جهادکشاورزی  محل حاضر شده و 
بــه مــا اعـــالم کـــرده اســـت نــخــل هــایــی بــودنــد 
ــوز داشـــتـــه انـــد و  ــج ــک ژن م ــان کـــه از طـــرف ب
ژنتیک  نــظــر  از  ــا  ی غیرمثمر  نــخــل هــای  گــویــا 
بیان  بــا  رشید فرخی  محسن  نبودند.  بومی 
قانونی،  نظر  از  می تواند  موضوع  ایــن  این که 
چالش های  طبیعی  منابع  و  محیط زیست 
من  می افزاید:  کند،  ایجاد  کشور  بــرای  زیــادی 
به عنوان مسئول بخش خصوصی و یک ایرانی 
این  شرمسارم.  اســت،  داده  رخ  که  اتفاقی  از 
نخل ها منابع ملی و محیط زیست ما هستند 
و نمی توانیم به دلیل صرفه اقتصادی نداشتن 
از مشکالت  البته  او  تــاراج بگذاریم.  را به  آنها 
ما  می کند:  تأکید  و  نیست  ناآگاه  نــخــل داران 
می کنیم.  درک  و  حس  را  نــخــل داران  مشکل 
ما  و  دولتی  بخش  به عنوان  جهادکشاورزی 
به عنوان بخش خصوصی باید همراهی کنیم تا 
مشکل را حل کنیم نه این که صورت مسئله 
پاک شود. رشیدفرخی با بیان این که با تخریب 
نخل ها مشکالت عظیمی مثل ریزگردها تکرار 
و گسترده می شود، می گوید: این مسئله فقط 
در بوشهر دیده شده است و در سطح کمی 
که ۱۰آذر در  بود. قرار است در میز عالی خرما 
بوشهر برگزار می شود به طور جدی این مسئله 
را عنوان و پیگیری کنیم. از جهادکشاورزی هم 
قول گرفته ایم که اعالم کرده اند به هر صورتی 

که بتوانند کمک می کنند.
* هدررفت سرمایه 10ساله

تأکید  هــم  ــران  ــ ای خــرمــای  ملی  انجمن  دبــیــر 

می کند که فروش نخل ها از ۱۰ تا ۱۲سال پیش 
رواج داشته است. مقداد تکلوزاده می گوید:  
نخل های  هستیم  شاهد  اخیر  سال های  در 
کشورهای  شهرداران  و  ثروتمندان  به  کشور 
شمالی مانند آذربایجان و ارمنستان و با حجم 
جنوبی  مناطق  عــرب  کــشــورهــای  بــه  بیشتر 
ــال پیش  ــدود ۲س فروخته مــی شــود امــا از ح
فروش نخل ها شتاب گرفته و شکل آن تغییر 

کرده است. 
کم ثمر  نخل های  نخلستان داران  گذشته  در 
و ضعیف را ریشه کن می کردند و می فروختند 
اما اکنون نخل های پرثمر و جوان نیز قربانی 

می شوند. 
آب در پی  افزایش شــوری  این که  با بیان  وی 
کاهش بارندگی ها مهم ترین عامل این اتفاق 
آب شور  که  است، اظهار می کند: در مناطقی 
شاهد  و  بنشینند  باید  یا  نــخــل داران  شــده، 

مرگ درختان نخل خود باشند یا برای  فروش 
کشورهای  شــهــرداران  و  ثروتمندان  بــه  آنها 

منطقه تصمیم بگیرند. 
تکلوزاده با بیان این که برای اقتصادی شدن 
هر نخل نیاز به صرف ۸ تا ۱۰سال عمر و هزینه 
است، ادامه می دهد: خروج هر نخل از کشور 
به معنی از دست رفتن سرمایه ۸ تا ۱۰ساله ای 
آب و خــاک کشور  بـــاارزش  از منابع  اســت که 

برای آن صرف شده.

فـــرار نخل ها 
ع   فروش نخل ها ورود کرده است انجمن ملی خرما  با هدف پیگیری صنفی  به موضو

سیده زهرا عباسی

خبرنگار

مکث:
ممنوعیت فروش نخل قانون می شود 

دولتی  مسئوالن  و  نخل داران  حضور  با  خرما  انجمن  شورای عالی  جلسه 
برگزار  بوشهر  در  ۱۰آذر  تاریخ  در  خرما  ملی  جشنواره  با  همزمان  است  قرار 
پیگیری های  با  می کنند  اعالم  خرما  ملی  انجمن  مسئوالن  که  آنطور  شود. 
فعال  موضوع،  تکلیف  تعیین  و  جلسه  این  برگزاری  زمان  تا  گرفته  صورت 
خروج نخل قاچاق محسوب می شود و هر فردی این کار را کند، تحت پیگرد 
قرار می گیرد.  مدیرکل دفتر امور میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری وزارت 
جهادکشاورزی نیز با بیان این که صادرات نخل شرایط ویژه ای دارد  می گوید: 
نخل داران فقط می توانند ارقام غیربومی و غیرمثمر یا رقم مثمری که بانک ژن 
گیاهی تشخیص دهد قابلیت تولید پاجوش ندارد و برای آن با نصب برچسب 
دیجیتال مجوز صادرات بدهد و البته نخل دار آن را با نخل دیگری جایگزین 

کرده باشد، صادر کنند.
این  از  ج  در غیراین صورت، هر نخلی خار که  تأکید می کند  زهرا جلیلی مقدم 
ج شود، غیرمجاز است، قاچاق محسوب می شود و با آن،  چرخه از کشور خار
جایگزین  بدون  و  بومی  ارقام  صادرات  وی،  به گفته  می شود.  قانونی  برخورد 

تحت هر شرایطی ممنوع است.
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فــــــــوالد دلی که آه، نرمش نکند        
یا ناله دلسوخته گرمش نکند

طوقی ز جفا فکنده بر گردن خویش       
امام خمینی )ره(آزار دلم، دچــار شرمش نکند

عمومی  کتابخانه های  اداره  رئیس 
دشتستان خبر داد؛

رتبه های برتر کتابخوانی 
عمومی  کتابخانه های  کتابخوانان  و  کتابداران 
کتاب  هفته  همایش  در  دشتستان  شهرستان 

درخشیدند.
به گزارش جام جم در همایش هفته کتاب که به 
مناسبت بیست و نهمین دوره هفته کتاب سال 
جمهوری اسالمی در سالن همایش کتابخانه خلیج 
استانی  برگزیدگان  از  گردید،  برگزار  بوشهر  فارس 
در حوزه های مرتبط با کتاب،کتابخوانی و کتابداری 
تقدیر شد که در این میان شهرستان دشتستان 
سنی  رده  در  برتر  کتابخوان  عضو  حوزه های  در 
بزرگسال و جوان ،کتابدار نمونه ، مسئول نمونه 
شد  برتر  رتبه  صاحب  خالق  کتابدار  و  کتابخانه 
مجتبی عباسی رئیس اداره کتابخانه های عمومی 
 : افزود  خبر  این  عنوان  با  دشتستان  شهرستان 
خوشبختانه امسال در حوزه های مختلف شاهد 
کسب رتبه های برتر استانی توسط کتابداران و عضو 
برتر بوده ایم که این امر نشان دهنده رشد کیفی 
و کمی در خدمات کتابخانه های عمومی در سطح 

شهرستان است . 
خانم  سرکار  برتر   کتابخانه  مسئول  بخش  در 
ع کارشناس ارشد علم اطالعات و دانش  طیبه زار
خامنه  امام  عمومی  کتابخانه  مسئول  و  شناسی 
حوزه  در  استانی  برگزیده  عنوان  به  شبانکاره  ای 
حوزه  در   . شد  انتخاب   » برتر  کتابخانه  مسئول   «
کارشناس  کاووسی  فاطمه  خانم  سرکار  کتابداری 
مشاوره و کتابدار کتابخانه عمومی شهید بهشتی 
انتخاب  استانی  برتر«  کتابدار   « عنوان  به  برازجان 

شدند .
از  دهقان  علی  آقای   ، خالقیت  شاخص  حوزه  در 
کتابخانه امام محمد باقر )ع( آب پخش حائز رتبه 
رتبه عضو   ، کتابخوانی و اعضا  .در زمینه  برتر شد 
کتابخوان برتر در رده سنی بزرگسال به آقای سید 
موسی موسوی از اعضای قدیمی و فعال کتابخانه 

عمومی شهید بهشتی برازجان رسید .
از  پور  حسینی  محمد   ، نوجوان  سنی  رده  در 
کتابخانه آب پخش رتبه برتر کتابخوان استان را از 

آن خود کرد .

خبر

پرست شهرداری برازجان در بازدید از ده پروژه عمرانی اعالم کرد: سر

سازندگی و  تالش  مسیر  در  سازندگیبرازجان  و  تالش  مسیر  در  برازجان 

توسعه برازجان با شروع همزمان ده پروژه عمرانی سرعت گرفت.
 سرپرست شهرداری برازجان، از انجام ده پروژه فعال که به صورت همزمان در حال اجراست 

خبر داد. 
امراهلل عباسی با اشاره به تالش شبانه  روزی همکاران خود در حوزه های مختلف شهرداری، 
عملکرد خادمان مردم را ستودنی خواند و در این خصوص اعالم کرد: با برنامه ریزی های صورت 
گرفته توسط مجموعه مدیریت شهری و با همراهی دلسوزانه و پیگیری مجموعه  ارجمند 
شورای اسالمی شهر طی هفته جاری شاهد استارت عملیات اجرایی  ده پروژه  مختلف در 

شهر هستیم.
 امید می رود با همراهی و همدلی موجود بتوانیم طبق برنامه زمانی از پیش تعیین شده به 
اهداف مورد نظر دست یابیم. همچنین جلسات متعدد فنی  را در راستای تسریع در طراحی 
فنی پروژه ها،  توسط حوزه فنی داشتیم که نتیجه آن اجرایی شدن پروژه ها در کمترین زمان 

ممکن بود  و امیدواریم این پروژه ها را با سرعت و کیفیت هرچه بیشتر به پایان برسانیم.
سرپرست شهرداری برازجان  افزود:

 پروژه های مذکور که تعدادشان به 10 مورد می رسد  شامل:
 احداث مخزن ذخیره آب در پارک شهید رجائی

 اجرای گذر ۱۲ متری حد شرق بازارچه ماهی و میگو
  پیاده روسازی حدفاصل چهارراه مخابرات تا میدان امام خمینی )ره(

 پیاده روسازی ضلع غربی بلوار بسیج
 زیرسازی و آسفالت کوچه های محله های کمتر توسعه یافته

 زیرسازی و آسفالت کوچه های شهر در سه فاز )که هر سه فاز بصورت همزمان استارت 
خورده اند(

 اجرای فضای سبز محله ای خیابان امام )ره( بهسازی پارک واقع در خیابان شهید دستغیب 
می باشد.

امراهلل عباسی همچنین در ادامه بیان داشت: این پروژه ها در حالی آغاز می گردند که اکیپ های 
مختلف اجرایی و عمرانی شهرداری همچنان در حال ادامه فعالیت های خود در پروژه هایی 
غ از  هستند که پیش از این فعال بوده اند و شروع فعالیت ها و پروژه های عمرانی  جدید فار
طرح های در حال اجرای شهرداری می باشد. همچنین این نوید را به شهروندان خواهیم داد که 

هفته های آتی نیز شاهد شروع به کار پروژه های متعدد دیگری نیز خواهیم بود.
سرپرست شهرداری برازجان در پایان صحبت های خود ضمن تشکر از شهروندان عزیز برازجانی 
که با همفکری و همراهی ارزشمندشان یاریگر مجموعه مدیریت شهری هستند ابراز امیدواری 
کرد؛ فعالیت های صورت گرفته مورد رضایت همشهریان و گامی موثر در بهبود کیفیت زندگی 

شهری در شهر عزیزمان برازجان باشد.

گروه معماریگروه معماری
 عمارت خورشید عمارت خورشید

* طراح، نظارت و اجرای پروژه های لوکس ساختمانی 
* طراحی دکوراسیون داخلی

* طراحی محوطه
* ببازسازی و نوسازی

شماره تماس:   - 0۹1۲۲۴0۲۲۹۳
Hossein.Amouzad.khalili

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر با بیان این که 
بوشهر تنها استانی است که آب آشامیدنی آن حتی 
در مرکز استان به صورت نوبت بندی توزیع می شود 
گفت: قرار داشتن در کنار دریا و نیازمند بودن به 
آب آشامیدنی در شان مردم استان بوشهر نیست.
به  ــاره  اشـ بــا  بوشهری  صفایی  غالمعلی  ــت اهلل  آیـ
این که کارهای بسیار خوبی در تأمین آب آشامیدنی 
استان بوشهر صورت گرفته است تصریح کرد: در 
این راستا آب شیرین کن ها طراحی شد و در عرصه 
ــرای تسریع در بــهــره بــرداری از ایــن پــروژه هــا  اجــرا ب
عملیات  تا  کند  همکاری  دولــت  و  مسئوالن  باید 
پروژه های آب شیرین کن هر چه زودتر تکمیل شود 
آینده دچار  تا مردم در فصل گرما و تابستان سال 
جدید  راکتورهای  از  استفاده  وی  نباشند.  کمبود 
را  آشامیدنی  آب  تولید  بــرای  بوشهر  اتمی  نیروگاه 
از  کــرد:  تصریح  و  دانست  مهم  راهکارهای  از  یکی 
قبل تقاضا شده بود که از نیروگاه اتمی آب شیرین 
اتمی  نیروگاه  کارکنان  و  مهندسان  و  شود  تولید 
قول دادند از این ظرفیت برای تولید آب آشامیدنی 
آیــت اهلل رئیسی رئیس جمهور هم  اقــدام شــود و 
را صادر  پــروژه  در سفر به بوشهر دستور اجرا این 
نیاز  که  می شود  شنیده  زمزمه های   

ً
اخیرا ولی  کرد 

بوشهر  جمعه  امـــام  اســـت.  اشتباه  ایــن  نیست، 
ایــران برق  اگر بوشهر برای  اضافه کرد: 

تــولــیــد مــی کــنــد، شــایــســتــه اســت 
ــردم  مـ ــه  کـ دارد  ــن  ــ ای ــیــاقــت  ل و 
آب  کمبود  دارای  بوشهر  استان 
آشامیدنی نباشند، چرا شما مانع  

رئــیــس جمهور  ــرا دســتــور  ــ اج
می شوید.

این که  بــیــان  بــا  وی 
در  جمهور  رئیس 

بوشهر  بــه  ســفــر 
بــــرای تــولــیــد 7۰ 
هزار مترمکعب 
از  شــــــرب  آب 
اتمی  نــیــروگــاه 
ــرد  ــ ــد ک ــ ــی ــ ــأک ــ ت

درحالی  این  شده اند  مانع  افراد  برخی   
ً
اخیرا گفت: 

اســـت ایـــن هــمــه خــدمــات از اســتــان بــوشــهــر به 
جغرافیای ملی ارائه می شود آیا شایسته است که 
با  آشامیدنی  آب  تأمین  در  بوشهر  استان  مــردم 

مشکل مواجه باشند و شما مانع می شوید.
تأمین  برای  قباًل  این که  بیان  با  بوشهری،  صفایی 
از  ج  ــار آبــخــیــزداری خــ ح هـــای  از طـــر کـــشـــاورزی  آب 
استان برنامه ریزی شده بود تصریح کرد: اکنون با 
از  که  شده  متوقف  ح  طر این  اجرا  برنامه ریزی  یک 
استاندار بوشهر در پیگیری برگرداندن این ظرفیت 

به استان قدردانی می شود.
بر  تأکید  بــا  بوشهر  اســتــان  در  ولی فقیه  نماینده 
تأمین و جبران کمبود آب کشاورزی استان بوشهر 
تصریح کرد: در عرصه آب شرب شایسته نیست که 
آب خلیج فارس، صدها کیلومتر آن طرف تر انتقال 
داده شود و مردم استان بوشهر کنار خلیج فارس 

تشنه باشند. 
با تذکر به مسئوالن   ، خطیب نماز جمعه بوشهر
نشان  خــاطــر  کـــشـــاورزی  و  شـــرب  آب  تــأمــیــن  در 
آب در بخش  کرد: اگر با استان بوشهر در تأمین 
نــشــود، نسبت به  کــشــاورزی و شــرب هــمــکــاری 
مواجه  مــردم  و  مسئوالن  اعــتــراض  بــا  مهم  ایــن 
این که  بــیــان  بــا  بوشهر  جمعه  امـــام  مــی شــونــد.  
حــال  در  ــی آبـــی  بـ از  بــوشــهــر  ــان  ــتـ اسـ ســرزمــیــن 
بی  آبی  سبب  به  افــزود:  است  شدن  خشکیده 
ــرار  نــخــل هــا در مــعــرض فــــروش و نـــابـــودی ق
آب کشاورزی  انتقال  از  گرفته، بعد شما مانع 
به استان بوشهر می شوید، اگر این کار نکنید 
با  اعتراض آمیز  و  منطقی  بــرخــورد  استان   

ً
قطعا

مسئوالن ذیربط می کنند.
وی باتأکید بر تالش مسئوالن  در تأمین 
آب کشاورزی و شرب استان بوشهر 
تصریح کرد: تحقق مطالبات مردم 
ــگــاه مــقــام معظم  ــاس ن ــ بـــر اس
آیــــــت اهلل رئــیــســی  ــری و  ــبـ رهـ
رئــیــس جــمــهــور اســـت که 
مسئوالن ذیربط باید آن 

را اجرایی کنند.

نیروگاه اتمی آب بوشهر را تامین کند 


