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استاندار اعالم کرد؛

ح های آبرسانی  اختصاص  66میلیارد ریال اعتبار  برای  تکمیل طر

آستانهمحرمگزارشمیدهد؛ برنامههایاستاندر جامجماز

نگین توسعه بوشهر
ح های زیربنایی در مجتمع   در سال جهش تولید، عملیات اجرای طر
بندری نگین که نقش اساسی و مهمی در افزایش تخلیه بارگیری 

کاال، رونق اقتصادی و اشتغالزایی در جنوب کشور دارد با قوت و جدیت در حال 

انجام است.

و  آبرسانی  شبکه  معابر،  ساخت  شامل  زیربنایی  تاسیسات  و  ح ها  طر این   

برق رسانی است که  ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد. عملیات اجرایی مجتمع 

بندری نگین در سال ۱۳۹۳ با حضور رئیس جمهور آغاز و اکنون بخش هایی از 

آن تکمیل شده است. این مجتمع در زمینی به مساحت ۴۵۰ هکتار طراحی 

شده که اکنون عملیات ساخت اسکله، پایانه ها و زیرساخت های بندری در ۱۹۰ 

هکتار آن اجرا شده است.

مدیر کل بنادر و دریانوردی استان:

بوشهر
ماتماباعبدا...الحسین)ع( در
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لیست پروژه های قابل افتتاح منابع طبیعی 
و آبخیزداری استان بوشهر در   هفته دولت
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:رئیس کل دادگستری استان: مدیرکل مرکز بوشهر فراق دلسوخته اهل بیت)ع(؛ 
زنده یاد »حاج عبدالمحمد

 فرحبخش«

مطالبات کارگران عسلویه پرداخت 
شد

صدا و سیمای مرکز بوشهر در 
محرم حسینیه می شود 

444

7سالتالشبیوقفه؛
گزارشعملکردادارهکلراهوشهرسازیاستانبوشهر



اسـتان  شهرسـازی  و  راه  کل  مدیـر  رسـتمی،  فـرزاد  مهنـدس 
ح زیـر  بوشـهر در گفتگـو بـا جـام جـم عملکـرد 7سـاله را بـه شـر

کـرد: تشـریح 
بخش راهسازی  

 150 از  بیـش  احـداث  و  بـرداری  بهـره  راهسـازی  بخـش  در   -
 180 همچنیـن  و  اصلـی  راه  کیلومتـر   50 بزرگـراه،  کیلومتـر 
درصـد   ۹۹ کـه  شـده  انجـام  اسـتان  در  روسـتایی  راه  کیلومتـر 
راه هـای روسـتاهای بـاالی ۲۰ خانـوار اسـتان نیـز دارای آسـفالت 

. شـند می با
 طـول کل راه هـا از 4190 کیلومتـر بـه 4434 کیلومتـر ارتقـاء یافتـه 

اسـت.
-بالـغ بـر 250 کیلومتـر بزرگـراه نیـز بـا اعتبـار بیـش از 8000 میلیـارد 
ریـال و بـا پیشـرفت مناسـب در دسـت اجـرا می باشـد کـه تـاش 
بهره بـرداری  بـه  دوازدهـم  دولـت  پایـان  تـا  قسـمتی  می شـود 
بـر  بالـغ  بـا هزینـه ای  از 120 پـروژه  بـرداری بیـش  برسـید.   -بهـره 
6505 میلیـارد ریـال در دولـت یازدهـم و دوازدهـم تاکنـون انجـام 

گردیـده اسـت.
بخش مسکن مهر 

از تعـداد کل واحدهـای مسـکن مهـر اسـتان در شـهرهای بـاالی 
34715واحـد  کـه  جدیـد  شـهرهای  و  نفـر   25000 زیـر   ، نفـر  25000
می باشـد؛ حـدود32386 واحـد بـه بهـره برداری رسـیده کـه 19274 

واحـد بالـغ بـر 60درصـد افتتاحـات در دولـت یازدهـم و دوازدهـم 
انجـام گردیـده اسـت. الزم بـه ذکـر اسـت 615 واحـد مسـکن مهـر 
اسـتان نیـز بـه زودی  همزمـان بـا سراسـر کشـور بـه بهـره بـرداری 

خواهـد رسـید.
بخش حقوقی

بـه  در بخـش حقوقـی پرونده هـای مطروحـه در مراجـع قضایـی 
تعـداد 970 مـورد بـه مسـاحت 4242 هکتـار بـوده اسـت.

 آراء صـادر لـه دولـت بـه تعـداد 1200 مـورد و مسـاحت 1201 هکتـار 
بـر  بالـغ  شـهر  محـدوده  در  سـند  اخـذ  خصـوص  در  و  انجـام 
الزم  اقـدام  هکتـار   6373.5 شـهر  حریـم  در  و  هکتـار   3775.5

اسـت. گرفتـه  صـورت 
 بخش فنی و اجرایی

بهـره بـرداری بیـش از 6000 مترمربـع سـاختمان بـا اعتبـار هزینـه 
شـاخص  ه هـای  پـروژ  عنـوان  بـه  کـه  ریـال  میلیـارد   650 شـده 
کتابخانه هـای  معمـاری،  و  هنـر  دانشـکده  احـداث  بـه  می تـوان 
بخشـداری  آقـا،  نظـر  قرآنـی  کانـون  سـیراف،   ، بوشـهر بهمنـی 
و  کنـگان  فرمانـداری  عسـلویه،  جمعـه  امـام  دفتـر  سـعدآباد، 

بـرد. نـام  ریـز  هنـری  فرهنگـی  مجتمـع 
 بخش بازآفرینی شهری 

بافت هـای ناکارآمـد شـهری شـامل سـه محـدوده بافـت تاریخـی 
میانـی  بافت هـای  و  رسـمی  غیـر  سـکونتگاه های  قدیـم،  یـا 

فرسوده اسـت کـه در زمـان حاضـر یکهـزار و ۶۵۸ هکتـار در قالب 
اسـتان  در  ناکارآمـد  بافت هـای  مسـاحت  مجمـوع  محلـه   ۷۲

اسـت.  بوشـهر 
تاکنـون ۲۲ میلیـارد تومـان باکمـک شـرکت بازآفرینـی شـهری بـا 
سـکونتگاه های  و  شـهری  نابسـامان  بافت هـای  احیـای  هـدف 
غیـر رسـمی و در راسـتای رفـاه حـال مـردم  اسـتان بوشـهر هزینـه 

شـده اسـت.
ناکارآمـد شـهری در  بـرای احیـای بافت هـای  تاکنـون  از سـال ۹۴ 
ایـن اسـتان ۳۳ پـروژه عمرانـی از محـل اعتبـارات ملـی اجـرا شـد 
ح تکمیـل و تحویـل دسـتگاه بهره بـردار  کـه از ایـن شـمار ۲۰ طـر

شده اسـت.
 تصرف اراضی دولتی 

کـه  توجهـی  قابـل  تصرف هـای  رفـع  و  زیـاد  تخریب هـای  از  بعـد 
در سـال های گذشـته انجـام شـده امـروز ایـن اسـتان بـه عنـوان 
اسـتان برتـر در زمینـه رفـع تصرف هـا در کشـور شناسـایی شـده 
اسـت.  از سـال ۹۲ تاکنـون یـک هـزار و ۸۵۰ میلیـارد تومـان ارزش 
صـادر  آنهـا  بـرای  رای  بوشـهر  اسـتان  در  تصـرف  رفـع  زمین هـای 

شـده اسـت.
از ایـن میـزان ۲۴۷ هـزار مترمربـع بـه ارزش ۶۸۵ میلیـارد تومـان 
در سـال ۹۸ و ۲۴ هـزار مترمربـع بـه ارزش ۱۵۰ میلیـارد تومـان در 

سـال جـاری رفـع تصـرف شـده اسـت.

7سال تالش بی وقفه؛ 
گزارش عملکرد اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر 
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ماتماباعبدا...الحسین)ع( در بوشهر
 هیئت ها در سامانه بیرق ثبت نام کنند

به  اشاره  با  بوشهر  استان  اسامی  تبلیغات  مدیرکل 
تدوین دستورالعمل برگزاری مراسم عزاداری در ماه محرم 
سنتی،  سینه زنی  دستورالعمل  این  براساس  می گوید: 
بوشهر  استان  نقاط  تمامی  در  زنجیرزنی  و  تعزیه  مراسم 

ممنوع است.
بر  می کند:  اضافه  سروستانی  عبدالرضا  حجت االسام 
اساس برنامه تدوینی استفاده از فضای مجازی، شبکه های 
اجتماعی و صدا و سیما در ماه محرم در اولویت قرار دارد 
و در این راستا هیئت های مذهبی برای برگزاری برنامه های 

باید در سامانه بیرق ثبت نام کنند.
وی خاطرنشان می کند: در این راستا ثبت نام هیئت های 
مذهبی در سامانه بیرق و تکمیل فرم های مربوطه و اخذ 
 مجوز الزم برای برگزاری مراسم  در ایام ماه محرم به نشانی

https://beyragh.mobi الزامی است.
به  اشاره  با  بوشهر  استان  اسامی  تبلیغات  مدیرکل   
مراسم  اجرای  زمان  مدت  دستورالعمل،  این  جزئیات 
و  اعام  ساعت   2 حداکثر  را  خوانی  روضه  و  سخنرانی 
و  مغرب  نماز  اقامه  از  بعد  ترجیحا  مراسم  این  می گوید: 
ایستگاه  گونه  هر  برپایی  همچنین  می شود.  برگزار  عشاء 
و  نذورات  توزیع  برای  چادر  خیمه،  موکب،  مانند  صلواتی 

چای در تمامی نقاط استان بوشهر ممنوع است.
 افزون بر این ممنوع بودن استفاده از سنج، دمام و طبل 
و حرکت دستجات عزاداری در سطح خیابان ها و معابر در 
کنار توجه به ضدعفونی کردن محیط و تجهیزات مورد نیاز  
این  از دیگر مصوبات  اجرای مراسم  از  مراسم قبل و بعد 
شدن  فراهم  بر  تاکید  با  سروستانی  است.  دستورالعمل 

مساجد،  ورودی  در  ضدعفونی  مواد  و  بهداشتی  اقام 
افراد  می شود  توصیه  گفت:  مذهبی  هیئات  و  حسینیه ها 
حضور  مراسم  در  زمینه ای  بیماری  دارای  و  آسیب  پذیر 

نداشته باشند.
گفت:  هم  بوشهر  استان  اسامی  تبلیغات  کل   مدیر 
شروط  از  بیرق  سامانه  در  مذهبی  هیات های  نویسی  نام  

مهم برای برگزاری مراسم عزاداری است.
از  استفاده  افزود:  سروستانی  عبدالرضا  حجت االسام   
ایستگاه  هرگونه  برپایی  و  الزامی  عزاداران  برای  ماسک 
مورد  در  وی  است.   ممنوع  نیز  نذورات  توزیع  و  صلواتی 
سنتی،  زنی  سینه  مراسم  گفت:  هم  سنتی  عزاداری های 
و  است  ممنوع  استان  نقاط  تمام  در  زنی  زنجیر  و  تعزیه 
و  خشک  غذایی  مواد  قالب  در  نذورات  می شود  توصیه 
خام به صورت کمک های مومنانه در بین نیازمندان شود.

متمایز  و  متفاوت  محرمی  داریم.  قرار  محرم  ایام  به  نزدیک  روزهای  در 
نه در صندوقچه خاطرات  و  یاد نسل جوان  نه  در  که  از همه سال هایی 
آن پیدا کرد. در واقع  نسل های پیشین نمی توان شباهت یا مثلی برای 
از معضات پیش روی هیئت های مذهبی، شیوع ویروس  امسال یکی 
کروناست؛ به همین دلیل معیار برای چگونگی برگزاری مراسم ایام محرم 
باید  اساس  این  بر  که  بود  خواهد  کرونا  ملی  ستاد  اعام  اساس  بر  مذهبی  هیئت های  توسط 
تامین فضاهای باز و مورد نیاز برای برگزاری مراسم با رعایت پروتکل های بهداشتی صورت پذیرد. 
الحسین)ع(  اباعبداهلل  حضرت  شهادت  عزاداری  ماه  گرفتن  قرار  دلیل  به  بوشهر  استان  در  اما 
سختگیری های  با  بهداشتی  پروتکل های  رعایت  سال،  روزهای  گرم ترین  در  باوفایش  یاران  و 
انعطاف  قابلیت  بوشهر  استان  بومی  فرهنگ  با  متناسب  باید  قاعدتا  و  است  همراه  بیشتری 
هر  از  بیش  استان  روستاهای  و  شهرها  کرونا،  ویروس  شیوع  با  امروزه  باشد.  داشته  را  پذیری 
زمان دیگری به داشتن فضاهای عمومی و عرصه گشایی، پاتوق های محلی و قلمروهای عمومی 
از  بسیاری  و  است  بوده  همینطور  گذشته  در  نیز  ما  آیین های  و  سنت ها  حتی  است؛  نیازمند 
ایام محرم و عاشورا و تاسوعا مانند تعزیه خوانی، خیمه گردانی و... در  مراسم های مذهبی ما در 

فضاهای باز انجام می شده است.
 تخصیص فضاهای عمومی بیشتر ؛یک ضرورت جدی

برای  دنیا  شهرهای  در  کلی  دسته بندی  »یک  می گوید:  این باره  در  شهری  کارشناسان  از  یکی   
تخصیص فضاهای شهری وجود دارد؛ به این صورت که در شهرها 30 درصد به فضاهای مسکونی، 
ذخیره  آیندگان  برای  درصد   10 و  شهری  باز  فضاهای  به  درصد   30 خدماتی،  فضاهای  به  درصد   30
به  50درصد  تا   45 اغلب  می افتد.  اتفاقی  چنین  کمتر  ما  کشور  شهرهای  در  عموما  ولی  می شود، 
اراضی  ذخیره  10درصد  به  و  دارد  اختصاص  باز  فضاهای  به  20درصد  از  کمتر  و  مسکونی  فضاهای 
برای آیندگان نیز توجهی نمی شود.«  به گفته این کارشناس، اگر بر اساس 30 درصد اختصاص به 
فضاهای باز و قلمروهای عمومی و... در شهر عمل کنیم، شهر شکل زیبا و منحصر به فردی پیدا 
آن احساس دلبازی می کند. اتفاقات و رویدادهای تقویمی سال نیز مانند  می کند که شهروند در 
محرم، نوروز و... می تواند در این فضاها شکل بگیرد.  وی می افزاید: »در شهرهای مهم دنیا برای 
ارتقای فرهنگ از فضاهای باز استفاده می کنند؛ یعنی هرقدر فضاهای باز بیشتر باشد، مشارکت 

مردم در فعالیت های اجتماعی و فرهنگی بیشتر خواهد شد.«

 راه اندازی پویش هر خانه یک حسینیه
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر در نشست با مسئوالن نهاد های 
فرهنگی استان بوشهر با بیان این که اسام ، دینی سامت محور است و تمامی 
تکالیف دینی بر پایه سامت محوری انجام می شود گفت: با شیوع بیماری کرونا 
حفظ  با  را  محرم  ماه  مراسم  باید  بنابراین  است  افتاده  خطر  به  مردم  سامت 
آیت اهلل صفایی بوشهری، حفظ موارد  دستورالعمل های بهداشتی برگزار کنیم.   
مراسم  برگزاری  که  همان طور  کرد:  عنوان  و  دانست  معروف  به  امر  را  بهداشتی 
شرایط ویژه ای دارد، زمان و مکان برگزاری هم اهمیت دارد. مکان برگزاری مراسم 
باید کاما ضد عفونی و مراسم عزاداری در کوتاه ترین زمان بین یک تا دو ساعت 

بعد از نماز مغرب و عشاء برگزار شود.
 وی در این نشست بر استفاده حداکثری هیات های مذهبی از فضای مجازی برای 
ترویج فرهنگ حسینی، راه اندازی کارگروه نظارت بر دستورالعمل های بهداشتی و 
راه اندازی پویش هر خانه یک حسینیه تاکید کرد و از مدیران صدا و سیما خواست 

برای آگاهی مردم برنامه های آموزشی تهیه و از شبکه های مختلف پخش کنند.
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رئیس شورای شهر بوشهر اعالم کرد؛
ابالغ مصوبه تمدید قرارداد نیروهای شرکتی به شهرداری 

رئیس شورای شهر بوشهر با بیان این که مصوبه تمدید قرار داد 
پیمانکار نیروهای شرکتی شهرداری به شهرداری اباغ شده است 
 ، شهر شورای  در  مردم  نمایندگان  مصوبه  این  اساس  بر  گفت: 

قرارداد نیروهای شرکتی به مدت 3ماه تمدید خواهد شد. 

« افزود: بعد از رایزنی با دستگاه های  به گزارش جام جم »ابوذر دهدار
نظارتی، شورا با تمدید قرارداد پیمانکار نیروهای شرکتی شهرداری 
فرمانداری  انطباق  کمیته  به  مصوبه  و  موافقت  ماه  سه  مدت  به 
ارسال و در کمیته انطباق این مصوبه رد شد اما به منظور حمایت 

از نیروهای زحمتکش شهرداری، شورا بر  مصوبه خود اصرار نمود. 
این مصوبه به هیات حل اختاف استانداری ارسال شد که با توجه  
اتمام مهلت 20 روزه و عدم  ارسال پاسخ در مهلت قانونی  مصوبه 

شورا در مورد این نیروها قانونی و الزم االجرا خواهد بود.

مورد  در  شورا  مصوبه  گذشته  هفته  در  رو  این  از  داد:   ادامه  وی 
تمدید قرارداد  سه ماه نیروهای شرکتی به شهرداری اباغ نمودم 
شرکتی  خدوم  نیروهای  مورد  در  را  مصوبه  این  باید  شهرداری  و 

اجرایی کند .

سه شنبه  28 مرداد  1399   شماره 5734

3
ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان بوشهر

اجتماعی
اقتصادی

نگین توسعه بوشهر
جهش  سال  در 
تولید، عملیات اجرای 
در  زیربنایی  طرح های 
مجتمع بندری نگین 
و  اساسی  نقش  که 
افزایش  در  مهمی 
کاال،  بارگیری  تخلیه 
و  اقتصادی  رونق 
اشتغالزایی در جنوب 
و  قوت  با  دارد  کشور 
جدیت در حال انجام 

است.
و  ح ها  طر این   
 ، معابر ساخت  شامل  زیربنایی  تاسیسات 
شبکه آبرسانی و برق رسانی است که  ۶۰ درصد 

پیشرفت فیزیکی دارد.
اجرایی مجتمع بندری نگین در سال  عملیات 
اکنون  و  آغاز  جمهور  رئیس  حضور  با   ۱۳۹۳
این  است.  شده  تکمیل  آن  از  بخش هایی 
هکتار   ۴۵۰ مساحت  به  زمینی  در  مجتمع 
طراحی شده که اکنون عملیات ساخت اسکله، 
هکتار   ۱۹۰ در  بندری  زیرساخت های  و  پایانه ها 

آن اجرا شده است.
عملیات  در  بوشهر  بندر  سهم  حاضر  حال  در 
تخلیه و بارگیری کاال در بنادر کشور تنها5درصد 
مجتمع  از  بهره برداری  و  تکمیل  با  که  است 
11درصدی  افزایش  با  میزان  این  نگین  بندری 
تکمیل  با  یافت.  خواهد  افزایش  درصد   ۱۶ به  
پروژه ها در این مجتمع بندری زمینه پهلوگیری 
تنی  هزار   ۵۰ ظرفیت  با  پیکر  پهن  کشتی های 
بر ۴۵۰ میلیارد  افزون  فراهم می شود.  تاکنون 
هزینه  بندری  ح های  طر اجرای  در  تومان 
گرفته،  صورت  ریزی های  برنامه  با  که  شده 
تومان  میلیارد   ۹۰۰ از  بیش  خصوصی  بخش 
نگین  بندری  مجتمع  توسعه ای  ح های  طر در 

( سرمایه گذاری خواهد کرد. )بوشهر

یادداشت

استاندار بوشهر در نشست شورای آب با بیان این که پس از بروز مشکات آبرسانی در برازجان در سال 
۱۳۹۷ برای بررسی وضعیت آب آشامیدنی استان بوشهر هر ۲ هفته یک بار شورای آب تشکیل می شود 
گفت: با کارهای انجام شده تنش آبی در تابستان نداشته ایم البته معنی آن این نیست که در برخی 
از مناطق کمبود آب نبوده ولی این اقدامات باعث شده که تا امروز شاهد مشکات کمتری در حوزه 

تامین آب شرب باشیم.
آبرسانی در شهرها و  به گزارش جام جم عبدالکریم گراوند افزود: در این نشست برای رفع مشکات 
روستاهای استان بوشهر به صورت مستمر رصد و پروژه های مختلف اجراء می شود. با همه کمبودها 
ح های آبرسانی انجام شد که نقش مهمی در تامین آب  و محدودیت ها تاش های مهمی در اجرای طر

شهرها و روستاها داشته است.
استاندار بوشهر با بیان این که تنش تامین آب آشامیدنی در استان بوشهر برطرف شده است افزود: 
ممکن است برخی نقاط دارای کمبودهایی در تامین آب آشامیدنی باشد ولی تنش در حوزه آب 
ح های آبرسانی تامین آب شرب در  در تابستان گزارش نشده است و در این راستا با تکمیل طر

شهرها و روستاهای استان بوشهر به وضعیت پایداری می رسد.
به ویژه جنوب شهر  کرد: قبا  آبرسانی در شهر بوشهر تصریح  به مشکات  اشاره  با  گراوند 
بوشهر دارای مشکات آبرسانی بود و برخی نقاط با تانکر آبرسانی می  شد که با تصمیمات 
اتخاذ شده در نشست های شورای آب استان و کمک های دریافتی از آب و فاضاب 
، اکنون مشکل آبرسانی در نقاط جنوبی شهر بوشهر برطرف شده است.  وی،  کشور
ح های  از پایدار شدن تامین آب در همه نقاط شهر بوشهر خبر داد و بیان کرد: با اجرای طر
آب شرب در شهر بوشهر به حالت متعادلی می رسد.  تامین  آنها  آبرسانی و تکمیل 
ح های آب شیرین کن بوشهر،  استاندار بوشهر با تاکید بر تسریع در تکمیل اجرای طر
ح های  طر اجرای  در  تسریع  برای  افزود:  جم  سیراف-  آب  انتقال  خط  عسلویه، 

آبرسانی استان بوشهر اعتبار الزم تخصیص یافته است. گراوند از تخصیص ۶۶ میلیارد ریال اعتبار به 
ح ها خبر داد و تصریح کرد: در بررسی اجرای  شرکت آب و فاضاب استان بوشهر برای تسریع در اجرای طر
ح های آب منطقه ای بوشهر از جمله پروژه آبیاری نوین در ۲۴۰۰ هکتار نخیات سعدآباد ۳۷ میلیارد  طر
ح های آبرسانی از منابع  ریال تخصیص یافت. وی، با اشاره به این که عاوه بر اعتبارات استانی در اجرای طر
ح فاضاب بوشهر ۳۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات سفر  ملی هم تزریق می شود گفت: در اجرای طر
استانی رئیس جمهورمصوب شده که بزودی اباغ می شود و مطالبات پیمانکاران پرداخت و باقیمانده 
از  برخی  و  روستاها  در  آبرسانی  ح های  طر تکمیل  و  اجرا  بوشهر،  استاندار  می شود.  تکمیل  ح  طر این 
ح ها ضمن  شهرها را از دیگر مصوبات شورای آب استان دانست و خاطرنشان کرد: با تکمیل این طر
رفع کمبود آب استان مشکات فصل تابستانی که در حال گذر است برطرف می شود. گراوند با اشاره 
ح، اعتبارات  ح نکاشت از سال آینده متوقف می شود تصریح کرد: در اجرای این طر به این که اجرای طر
و مبالغی در اختیار کشاورزان شهرستان کازرون برای انتقال آب کشاورزی به خط آبرسانی بوشهر قرار 
می گرفت که در این راستا برای حل مشکات معیشتی، تولیدی کشاورزان کازرون و استفاده بهینه از 
ح های آب شیرین کن های استان بوشهر، قرار شد تابستان سال آینده از  منابع داخلی از جمله اجرای طر

ح نکاشت جلوگیری شود.  اجرای طر
گفت:  است  محفوظ  کازرون  شاهپور  رودخانه  از  بوشهر  استان  سهم  و  آبه  حق  این که  بیان  با  وی، 
ح نکاشت در انتقال به  آبی که در طر آینده کشاورزان شهرستان کازرون از  ان شااهلل از تابستان سال 
ح کشاورزی منطقه کازرون مورد استفاده  استان بوشهر برای آب شرب استفاده می شد، در راستای طر

قرار می دهند.
ح که در راستای تامین  استاندار بوشهر اجرای سد کلمه دشتستان را مورد اشاره قرار داد و گفت: این طر
ح خط انتقال و  آب آشامیدنی مردم منطقه اجرا شده پیش بینی می شود با آبگیری این سد و تکمیل طر

مخزن ذخیره ، امسال آب آن در اختیار مردم برای آشامیدنی قرار بگیرد.

استاندار اعالم کرد؛
ح های آبرسانی  اختصاص  66میلیارد ریال اعتبار برای تکمیل طر

سیاوش ارجمندزاده

مدیر کل بنادر و 
دریانوردی استان 

بوشهر

با تکمیل پروژه های کنترل سیاب شبانکاره، از بروز خسارت ساالنه 
40 میلیارد ریالی به تاسیسات زیربنایی جلوگیری به عمل می آید. 

آب  سهامی  شرکت  عمومی  روابط  از  نقل  به  جام جم  گزارش  به 
ح های کنترل سیاب شبانکاره  منطقه ای بوشهر، نماینده مجری طر
در حاشیه بازدید مدیرعامل این شرکت از بند محور 10 و بند محور 
ح  پیش بینی  14 شبانکاره اظهار کرد: این دو پروژه، بخشی از 18 طر

شده شده برای کنترل سیاب مسیل های شبانکاره می باشند.
مسیل ها،  این  در  سیاب  وقوع  با  ساله  همه  گفت:  زاده  عوض 
تاسیسات  زهکشی،  و  آبیاری  شبکه های  به  فراوانی  خسارات 

زیربنایی، خطوط آب و برق و جاده های منطقه وارد می شود.
وی افزود: در این راستا و اولویت بندی انجام شده، سه بند کنترل 

سیاب در محورهای 10، 12 و 14 به عنوان نخستین پروژه های این 
به  گذشته  سال  در   12 محور  بند  که  گرفت  قرار  تایید  مورد  ح   طر
انجام  بهره برداری رسید و عملیات اجرایی دو محور دیگر در حال 
ساختار  علت  به  منطقه  این  کرد:  تصریح  زاده  عوض  است.  
دارد  شدید  سیاب های  وقوع  برای  باالیی  پتانسیل  کوهستانی، 
، به طور میانگین ساالنه 40  این 3 محور و خسارت وارده سیاب 
میلیارد ریال است که با تکمیل این پروژه ها، این خسارات به صفر 
شبانکاره  سیاب  کنترل  ح های  طر مجری  نماینده  رسید.   خواهد 
اظهار کرد: بند محور 14 از نوع سنگ و ماتی است و تا کنون بیش 
از 9هزار و 500 مترمکعب عملیات سنگریزی آن انجام شده است.  
تراز بستر  از  نیز  ارتفاعی  از نظر  کرد:  زاده خاطرنشان  مهدی عوض 

تا تراز 74 انجام شده و تنها 8 متر دیگر تا تکمیل فاصله دارد. این 
بند با حجم مخزن 280 هزار مترمکعب و طول تاج 59 متر، پیشرفت 
فیزیکی 80 درصدی دارد و در صورت وقوع سیاب در ماه های آتی، 
می تواند عملکرد کنترلی خود را بخوبی انجام دهد.  وی با اشاره به 
مشخصات فنی بند محور 10 نیز گفت: بند بتنی )CSG(  محور 10 با 
پیشرفت  دارای  مترمکعب،  هزار   280 مخزن  حجم  و  متر   10 ارتفاع 

فیزیکی 35 درصد است.
ح های کنترل سیاب شبانکاره بیان کرد: حجم  نماینده مجری طر
کل CSG مورد نیاز این بند، 9 هزار و 500 مترمکعب است و تا کنون 

200 مترمکعب آن اجرا شده است.
در بخش دیگری از بازدید، مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه ای 
بوشهر روند پیشرفت پروژه بهسازی کانال های آبیاری دشت دالکی 

و همچنین ایستگاه پمپاژ حاج مهدی را مورد بررسی قرار داد.
ح بهسازی شبکه آبیاری دشت دالکی اظهار کرد:  نماینده مجری طر

ح به طول 15.5 کیلومتر و در قالب اصاح ساختار و پوشش  این طر
بتنی کانال های درجه 2 در حال انجام است.

درصد،   95 فیزیکی  پیشرفت  با  پروژه  این  گفت:  بحرانی  مجید 
کربایی  ای،  هلپه  بخوان  آقایی،  ای،  هلپه  نظرآقا،  کانال های 

محمدقلی و آل یوسفی را تحت پوشش قرار می دهد.
نیز  ح  طر این  گفت:  نخلستان  هکتاری   2400 ح  طر به  اشاره  با  وی 
پیشرفت مطلوبی را سپری می کند و با اتمام خط انتقال، ایستگاه 
پمپاژ نیز در حال سپری کردن آخرین مراحل ساختاری و فنی است.

تاسیسات  اجرای  الکتروموتورها،  نصب  کرد:  خاطرنشان  بحرانی 
مکانیکی، تابلو برق و ساخت سوله ایستگاه پمپاژ از جمله اقدامات 

انجام شده در ایستگاه پمپاژ حاج مهدی می باشد.
در  اشتغال  تثبیت  ضمن  پروژه  این  تکمیل  با  شد:  یادآور  وی 
افزایش  نیز  آب  از  برداری  بهره  و  توزیع  انتقال،  راندمان  منطقه، 

چشمگیری خواهد یافت.

تالش برای کنترل سیالب ها
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آبخیزداریاستانبوشهر
هفتهدولت در

آبخیــزداری اســتان  کل منابــع طبیعــی و  غالمرضــا منتظــری، مدیــر 
ح زیــر اعــالم کــرد: بوشــهر  برنامــه هــای هفتــه دولــت را بــه شــر

ح   ،طـر دولتـی  بانـک  ایـن  اشـتغالزایی  تسـهیات  از  اسـتفاده  بـا 
قبیـل  از  قاسـمی(   )عـادل  چوبـی   مصنوعـات  تولیـد  احـداث 
خـواب  سـرویس  اداری،  مبلمـان  خانگـی،  مبلمـان  سـاخت  
،تجهیـز دکوراسـیون داخلـی ماننـد کابینـت، کمـد دیـواری واقع در 
 بخـش مرکـزی بوشـهر روسـتای چاهکوتـاه مـورد بهره بـرداری قـرار 

گرفت.  
بـه گـزارش جام جـم بـه نقـل از  روابـط عمومـی بانـک توسـعه تعـاون 
ح صنعتی فوق الذکر در زمینی  مدیریت شـعب اسـتان بوشـهر طر
بـه مسـاحت  600 متـر مربـع دارای 580 متـر مربـع سـالن مسـقف  بـا 
پرداخـت تسـهیات 5 میلیـارد ریالـی  بانـک توسـعه تعـاون از محل 
ح اشـتغال پایـدار روسـتایی و عشـایری احـداث شـده و زمینـه  طـر
اشـتغالزایی 6 نفـر را بـه صـورت ثابـت در آن مجموعه فراهم نموده 

است. 
بانـک توسـعه تعـاون در آغـاز دوازدهمین سـال فعالیـت خود با در 
اختیـار داشـتن 11 واحـد بانکـی و یـک باجـه در اسـتان بوشـهر آماده 
ارائـه خدمـات تخصصـی بانکـی بـه تعاونگـران و همچنیـن خدمـات 

مالـی – اعتبـاری  بـه آحـاد افـراد جامعه می باشـد.

بانک توسعه تعاون  در مسیر اشتغالزایی؛
ح تولیدی مصنوعات چوبی در روستای چاهکوتاه  بهره برداری از طر

تدریسخصوصیپایهابتدایی

  شماره تماس: ۰917۰99۰672

قابل توجه اولیای گرامی دانش آموزان در مقطع ابتدایی
آموزش همه دروس در تمام پایه های مقطع ابتدایی فرزندان دختر و پسر با پیشرفته ترین متد و امکانات آموزشی 

با کمترین هزینه و بیشترین بهره وری پذیرفته می شود .

تحصیلی  آینده  تضمین  بگیرید  تصمیم  پس  است،  مدارس  تعطیلی  دوران  در  شما  برای  فرصت  بهترین  این 
فرزندانتان را به ما بسپارید .

: خانم دریسی با 20 سال سابقه در مقطع ابتدایی آموزگار
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خبرخبر

رئیس کل دادگستری استان:
مطالبات کارگران عسلویه 

پرداخت شد

از  بوشهر  استان  دادگستری  کل  رئیس 
شرکت   ۸ کارگران   مطالبات  پرداخت  تحقق 
در منطقه ویژه پارس جنوبی با ورود دستگاه 

قضایی خبر داد.
به  اشاره  با  جمادی  علی  جام جم  گزارش  به 
این که ۸ شرکت در مرحله بحرانی و مشکات 
دادستانی  ورود  با  گفت:  بودند،  گرفته  قرار 
شهرستان عسلویه  مشکات به وجود آمده 
مرتفع و حقوق کارگران به طور کامل پرداخت 
شد و کارگران که تعداد آن ها بیش از ۳ هزار و 
۸۰۰ نفر بود به روال کار عادی خود برگشتند. 

اجرای  و  قضایی  حمایت  کرد:  تصریح  وی 
حفظ   و  تولید   جهش  راستای  در  عدالت 
ملی  تولید  و  صنعت  و  کار  حوزه های  رونق 
کار  دستور  در  کارگری  جامعه  مطالبات  و 

دستگاه قضایی استان قرار دارد. 
و  قوانین  دقیق  اجرای  تاکید  ضمن  جمادی 
مقررات در حوزه صنعت و کار در این منطقه 
در  ویژه ای  اهتمام  مسئوالن  کرد:  تصریح 
جهت پیشگیری از مسائلی که موجب خلل 
صنعت  حوزه  این  در  تولید  و  کار  روند  در 

می شود داشته باشند.
روابط  بخش  اجرای  بر  نظارت  افزود:  جمادی 
و  کار  مدیریت  مقررات  و  کارفرمایان  و  کار 
از  پیشگیری  به  می تواند  اشتغال  خدمات 

مشکات کمک کند.

رئیس سازمان پسماند شهرداری 
بندر بوشهر خبر داد؛

جمع آوری پسماند ماهی و 
میگو 

رئیس سازمان پسماند شهرداری بندر بوشهر 
برای  شده  دیده  تدارک  برنامه های  به  اشاره  با 
این  در  میگو  و  ماهی  پسماندهای  آوری  جمع 
شهر گفت: با توجه به این که در فصل برداشت 
محصوالت شیاتی بویژه میگو، مردم در سطح 
ناشی  بد  از جمله بوی  فراوانی  با مشکل  شهر 
آغاز  از  روبه رو می شدند امسال پیش  از میگو 
ساماندهی  برای  الزم  تدابیر  میگو  برداشت 

پسماند ماهی و میگو انجام شد. 
یکی  افزود:  کردگار  عبداهلل  جم  جام  گزارش  به 
از مراکز عمده عرضه میگو بازار ماهی فروشان 
است که در این بازار سطل های ویژه نصب و در 
ارتباط با آن اطاع رسانی الزم انجام شده است. 

همچون  رود  می  انتظار  بازاریان  و  کسبه  از 
یاری  خود  شایسته  مشارکت های  با  گذشته 
ساماندهی  برای  پسماند  سازمان  رسان 

پسماندهای ماهی و میگو باشند. 
وی با اشاره به این که پاکسازی معابر شهری در 
فصل برداشت میگو با نظارت و دقت بیشتری 
نیز  شهروندان  سایر  گفت:  گیرد  می  صورت 
معابر  و  کوچه  ماندن  پاکیزه  منظور  به  باید 
را  میگو  و  ماهی  از  حاصل  پسماندهای  شهر 
 9 ساعت  و  مشکی  زباله های  کیسه های  در 
 شب روبه روی منازل خود بگذارند تا نسبت به

 جمع آوری آن اقدام شود.

این جـــــاهان که دعوى ارشاد می کنند 
در خرقه شان به غیر »منم« تحفه اى میاب

ما عیب و نقص خویش و کمال و جمال غیر  
امام خمینی - رهپنهــــــــان نموده ایم، چو پیرى پس خضاب

محرم  ماه  آستانه  در  گفت:  بوشهر  مرکز  سیمای  و  صدا  مدیرکل 
حسینیه صدا و سیمای مرکز بوشهر را با تدوین برنامه های این ایام، 

به خانه های مردم خواهیم برد.
تولید  آغاز  مراسم  در  ناظر  حسین  سید  جم،  جام  گزارش  به 
برنامه های معارفی ویژه محرم و صفر صدا و سیمای مرکز بوشهر با 
پوشش   برای  سیما  و  صدا  بخش های  همه  کامل  آمادگی  به   اشاره 
آغاز تولید برنامه های عزاداری  فراگیر رسانه ای این مناسبت بزرگ و 
»ماه  نام  با  شبانه  زنده  تلویزیونی  برنامه های  داشت:  اظهار  محرم 
 ،  » صبح  »سمت  تلویزیونی  برنامه   ، شب   13 مدت  به  حسین« 
 » هدایت  »چراغ  محرم  های  سخنرانی  موضوع  با   » حسینی  »شور 
بر  که   » عشق  های  »جلوه  برنامه  جمعه،  ائمه  با  گفتگو  موضوع  با 
برنامه  یک  و  است  مردمی  تصاویر  ارسال  و  مردم  مشارکت  اساس 
مستند تلویزیونی با موضوع عزاداری بوشهری در جبهه های جنگ، 
مرکز  سیمای  حسینیه  در  شده  دیده  تدارک  برنامه های  مجموعه 

بوشهر است.
وی با اشاره به  تولید برنامه های رادیویی در حوزه معارف خاطرنشان 
کرد: برنامه زنده رادیویی »ماه حسین« همه روزه در بخش عصرگاهی 
تاسوعای  تاب عطش «ویژه   « برنامه   ، روز  به مدت 13  اول محرم  از 
حسینی و برنامه »لبیک یا حسین « ویژه عاشورای حسینی در کنار 
پخش عزاداری های سالهای گذشته مردم بوشهر ، ویژه برنامه های 
حسینیه رادیو بوشهر است که در این ایام تقدیم مخاطبان خواهد 

شد.
مدیرکل صدا و سیمای مرکز بوشهر شرایط مقابله با ویروس کرونا 
و راه اندازی پویش هر خانه یک حسینیه را از ویژگی های برنامه های 
امسال عنوان کرد و گفت: با توجه به شرایط خاص امسال و بیماری 
با  تا  اند  کرده  را  خود  تاش  تمام  بوشهر  مرکز  سازان  برنامه   ، کرونا 
تولید و پخش برنامه های ویژه این ایام، حال و هوای محرم را به خانه 

های مردم عزادار سید و ساالر شهیدان ببرند.

: مدیرکل مرکز بوشهر

صدا و سیمای مرکز بوشهر در محرم حسینیه می شود 

عبدالمحمد  حاج  یاد  زنده  درباره  نوشتن 
این  امیدوارم  است.  سخت  خیلی  فرحبخش 
از خدمات،منش  متن کوتاه بتواند گوشه ای 
ماندگار  چهره  این  اخاقی  و  رفتاری  سلوک  و 
و بزرگمرد را بیان کند که آن هم خیلی سخت 

است.
بهبهانی  کوی  متولد  که  فرحبخش«  »حاجی   
قدیم  محل  چهار  جوانان  تمام  مثل  بود 
بوشهر که عشق به فوتبال داشتن و آن هم با 
یکی از تیم های  ایرانجوان یاشاهین تجربه می کردند  در مکتب فوتبال 
این  سرپرستی  تا  و  کشید   قد  روز  آن  اسطوره های  سایه  زیر  ایرانجوان 
 ، باشگاه در زمان مربیگری »زنده یاد چاهی بخش« پیش رفت. او مردمدار
مهربان، دوست داشتنی، عاشق اهل بیت علیهم السام و خدمتگزار در 
برپایی مراسمات این خاندان پاک بود. هرجا مراسم سنتی در محل بود 
یکی از پایه های خدمت، حاجی فرحبخش بود. از آشپزی تا سیاهپوشی 
عزاداران  از  مسجد  در  پذیرایی  و  مراسم  علم  و  کتل  تهیه  تا  مسجد 
حسینی. همیشه بر لبش لبخند بود و نمی گذاشت کسی بفهمد چقدر 

خسته شده است.  می گفت ما برای حسین)ع( کار می کنیم. اگر کسی 
خسته بود یا گایه می کرد لبخند حاجی و چند کلمه ای که با او صحبت 
می کرد آرامش می کرد؛ در سال هایی که با بعضی نامهربانی ها روبه رو شد 
حاجی دلسرد نشد و از عشق امام حسین علیه السام دست نکشید 
کوی  عزاداران  هیئت  در  نحو  همان  به  حسین)ع(  عزای  در   شور  با  و  
بهبهانی شرکت می کرد. بشدت به حضور جوانان در عزای امام حسین 
اهمیت می داد به طوری که محور حضور جوانان در اجتماعات حسینی 
بود. این اواخر در پایان مراسم جوانان را جمع می کرد و می گفت عکس 
دسته جمعی بگیریم. حاجی فرحبخش که به دلیل جسمی دچار کسالت 
شده و با قلبی رنجور و با کمک باتری همچنان پروپا قرص در مجالس و 
محافل عزای امام حسین)ع( فعاالنه شرکت می کرد تا این که سرانجام 
در آستانه فرارسیدن ماه عشاق حسین)ع(، چند روز مانده به محرم دل 
ماالمال از عشق حاجی تاب نیاورد و روح بلندش به سوی معشوقش 
حسین )ع(پرکشید و اهالی محل و دوستانش را تنها گذاشت. فقدان 
این مرد تکرار نشدنی و انسان دوست داشتنی را به خانواده محترمشان 

و تمامی اهالی کوی بهبهانی  تسلیت می گویم.
 روحش شاد و یادش گرامی.

فراق دلسوخته اهل بیت)ع(؛ 
زنده یاد »حاج عبدالمحمد فرحبخش«

محمدرضا چراغچی

یادداشت
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