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بوشهر

شهردار برازجان خبر داد:
رنگ ایثار بر رخسار شهر
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چادرنشینهایی
باویالهایلوکس

در مراسمی با حضور استاندار بوشهر انجام شد؛

 بهره برداری از آب شیرین کن
 جزیره شیف

؛ نخستین بندر الکترونیک کشور بوشهر

رشد 22 درصدی پرداخت  
تسهیالت در  سال جاری
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»شوصحرا« سبکی از زندگی مردم گناوه است که زیستن در شب های 
زمستانی با حال و هوای بهاری را در چادرها تجربه می کنند.

مدیر شعب بانک توسعه تعاون استان بوشهر اعالم کرد؛
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بندر بوشهر طی ۹ ماهه امسال با طراحی و به کارگیری    
۶ سامانه الکترونیک و در دستور کار قرار دادن به 

کارگیری پنج سامانه جدید دیگر، گامی بلند برای معرفی به عنوان 
نخستین بندر الکترونیک و هوشمند کشور برداشته است...



اولین مــذاکــره«،  فنون  و  اصــول  »مدیریت   کتاب 
در178صفحه و  جلد  هزار  تیراژ  با  بزرگمهر  رضا   اثر 
  تــوســط انــتــشــارات زرنـــوشـــت روانــــه بــــازار کتاب

شد.
ــز عــلــمــی و ــراکـ ــدریـــس در مــقــاطــع مــخــتــلــف مـ  تـ

مسئولیت های بــوشــهــر،  اســتــان   دانــشــگــاهــی 
 متعدد در مدیریت شهری برازجان و بندر بوشهر
در یـــادداشـــت  و  مـــقـــاالت  ــتــشــار  ان همچنین   و 
 حوزه های مختلف اجتماعی و فرهنگی و مدیریت
 شهری در رسانه های استانی و کشوری در سابقه

 کاری این مدرس دانشگاه و نویسنده ثبت شده
است.

کتاب از  رونمایی  مراسم  گــزارش،  این  اســاس   بر 
 »مدیریت اصول و فنون مذاکره« در دی با حضور

مسئوالن شهرداری برگزار شد.

اثر جدید رضا بزرگمهر منتشر شد اقتصادیاقتصادی2
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است.  چادر  فصِل  فصل،  این  گناوه ای ها،  به اصطالح 
مسیر اندیمشک تا اهواز را اگر در بهمن با قطار طی کنید، 
حتما ردیفی از چادرنشینانی را پشت سر خواهید گذاشت 
که یا مشغول به کشاورزی هستند یا دام خود را به چرا 
آورده  یا در زمین های کشاورزیشان بساطی گسترده اند. 
از  کوچک  گروهی  زندگی  فقط  اما  چادرنشینی  نوع  این 
در   ، کشور جنوِب  مردم  از  بسیاری  نیست.  جنوب  مردم 
ماه هایی که بهار می نامندش و کمی فصل بندی شان با 
دیگر نقاط کشور متفاوت است، در چادر زندگی می کنند؛ 
اگر  تازه   . نوروز تعطیالت  روز  آخرین  تا  آذر  میانه  از  یعنی 
از موعد نرسد. اگر نه،  بخت یارشان باشد و گرما پیش 
فقط بهمن و اسفند را وقت دارند که از بهار دلکش لذت 
ببرند. همین است که این ماه ها واله و شیدا به چادرها 
پناه می برند. چادرهایی که گاهی در کنار ویال، گاه خانه و 

گاه در دل کوه بنا شده است. 
*چادرنشینیسنتخوشنشینها

سنتی  دشت،  و  چادر  در  شب نشینی  یا  صحرا«  »شو 
درصد   80 چون  مردساالرانه  می گوییم  است.  مردساالر 
جمعیت چادرنشین های خوش نشین را مردان تشکیل 
می دهند. آنها از چند روز تا چند ماه این فصل را در چادر 

می گذرانند. 
سر  روزانه  و  می گیرند  نظر  در  چادر  برای  نگهبان  یک 
چادر  به  شب ها  و  می شوند  حاضر  شهر  در  خود  کار 
و  برمی گردند  منزل  به  شب  آخر  بعضی   برمی گردند. 
بعضی که مجردند، شب را همانجا می گذرانند. آن دسته 
لذت  هم  صبحدم  بهاری  هوای  از  مانده اند،  شب  که 
، از اهالی گناوه می گوید که این  می برند. محمدرضا هنرکار
شهر مثل خیلی از شهرهای جنوبی 2 فصل دارد: بهار و 
تابستان. بهار از آبان  آغاز و تا نیمه فروردین ادامه دارد، 
از فروردین  را تشکیل می دهد.  تابستان هم باقی سال 
یعنی  دارد؛  جریان  هم  موسمی  بادهای  جوی  وضعیت 
وزیدن  به  شروع  یک بار  5روز  هر   که  110روزه  بادهای 
هوا  که  بادی  می گویند.  هم  ضربه  بادها  این  به  می کند. 
می شود.  شرجی   هوا  نیز  آبان   تا  تیر  از  می کند.  خوش  را 
اعراب  و  اطراف  از  این شهر هم  فرهنگ چادرنشینی در 
این  مردم  به  کهگیلویه  و  لرستان  عشایر  و  خوزستان 

بندر ارث رسیده است.
خانه از *کشاورزاننزدیکزمینودامدارانکمیدورتر

ایل های  و  عشایر  دسته  آن  جنوب  چادرنشین های 
که  نیستند  بختیاری ها  و  شاهسوند  چون  مهمی 
کسانی  بعضی هایشان  می کنند.  کوچ  فصلی  به صورت 
خود  دام  و  مانده اند  اطراف  روستاهای  در  که  هستند 
کرده اند  دور  خانه  از  کیلومتر  چند  فصلی  چرای  برای  را 
بهره  بیشترین  ماه ها  این  در  زمین  داشته های  از  تا 
و  زنان  بیشتر  هم  می مانند  روستا  در  که  آنها  ببرند.  را 
می کنند.  مراقبت  خانه  از  که  هستند  سالمندی  مردان 
جوان ترها برای چرای دام به کشتزارهای اطراف می روند؛ 
 . کار هم  و  است  خوشگذرانی  هم  برایشان،  فصل  این 
همین  به  گرما،  گرفتن  شدت  از  پیش  کارشان  معموال 
2 ماه خالصه می شود. باقی سال کار چندانی برای انجام 
توابع  از  اهالی روستای شول،  از  آتشی،  نیست. حسین 
گناوه می گوید: »تقریبا این مردم با دام خود به اندازه  یک 
روز از روستا دور می شوند و جایی بین کوه و بیابان برای 
چرای دام پیدا می کنند. همانجا هم چادر را دایر می کنند. 
کسی  کمتر  و  است  چادر  و  ییالق  برای  خوشی  فصل 
دوست دارد به خانه برگردد.« شول معموال در این فصل 
روستا  در  جوانی  اگر  و  می شود  جوان  جمعیت  از  خالی 

باشد، با موتور یا ماشین به روستا بازمی گردد تا نیاز چادر 
را  از روستا برآورده کند.

 اینگونه است که هر روز چند کیلومتر تغییر در چرای دام 
داده و چادر را برپا می کنند تا گوسفندان اطراف چادر با 
جوان ها  مدت  این  در  کنند.  چرا  گله  سگ های  مراقبت 
گشت  اجتماعی  شبکه های  در  به دست  موبایل  هم 

می زنند و در آفتاب بهاری و زیر آسمان پاک یله می کنند.
جوانترهاوادامهخوشگذرانیمردانه *چادر

سقف  به  و  می کند  لوله  را  چادر  درهای  افراد  از  یکی 
که  پشتی هایی  و  فرش  با  که  بزرگی  چادرهای  می بندد. 
دور تا دور چیده شده، میزبان آن دسته از مردم است که 
تاب زندگی در چهاردیواری های معمول را ندارند. بعضی 
شخصی  باغ های  در  بعضی  و  شده اند  ساکن  دریا  کنار 
خود. همه امکانات هم فراهم است. عالقه مندان جدید 
برای  که  می دهند  تشکیل  دسته  آن  را  چادرنشینی  به 
در  است  ممکن  آنها  می کنند.  برپا  چادر  خوشگذرانی 
حیاط ویالهای لوکس خود چادر را دایر کنند یا در خانه 
یا چند کوچه باالتر از منزل شان. مردان در فصلی از سال 
که همین روزها را شامل می شود، به خاطر هوای مطبوع 

ج از چهاردیواری های معمول وقت می گذرانند. خار
 هرچند ماشاءاهلل جوهری، از اهالی گناوه، چنین اعتقادی 
استفاده  روزها  این  از  خانواده  همه  می گوید  و  ندارد 
چهاردیواری  در  روزها  این  در  است  »حیف  می کنند: 
بمانیم. خیلی از خانواده ها با بچه هایشان چادر می زنند 

و آخر هفته را در چادر می گذرانند.
 باقی هفته هم باغ در اختیار نگهبان است.« او که با چند 
می کند؛  پذیرایی  ما  از  خود  باغ  درخت  میوه های  از  نوع 
، کاهو، پرتقال و کیوی را در ظرفی چیده و می گوید: »ما  کنار
معموال در همین باغ و بیرون از ویال چادر می زنیم. بعضی 
بعضی  و  می کنند  برپا  چادر  خانه هایشان  از  ج  خار هم 
کمی از خانه دور می شوند و گاه در فاصله 10دقیقه ای با 
مردانه  شب نشینی های  می مانند.«  روستایی  در   ، شهر

در روزهای منتهی به تعطیلی تا سحر ادامه دارد و به بازی 
می گذرد. اینگونه است که در این فصل، مردان وسایل 
خود را جمع می کنند و برای روز یا هفته ای به چادرها پناه 

می برند. 
است.  چادر  وقت  زمان  چه  که  می کند  مشخص  هوا 
معموال در این نوع جمع ها مردان در پی احیای روزهای 
و  روزمره  زندگی  در  که  هستند  رفتارهایی  و  مجردی 
آن  بروز  به  تمایلی  چندان  خانواده  در  خود  جایگاه  در 
آپارتمان ها  در  امروز  »زندگی   می گوید:  جوهری  ندارند. 
خیلی ها  بهتر  روحیه  و  تنوع  برای  و  است  خسته کننده 
ندارد  سکنه  بودن  چارنشین  به  ربطی  این  دارند.  چادر 
آخر  یعنی، هم مقطعی است و هم  تفریح است.  برای  و 

هفته هاست.«
تفریحمیکنند چادر *80درصدمردمگناوهدر

فاضل سیفی یکی دیگر از اهالی گناوه می گوید که بیشتر 
از 25سال است که در گناوه چادر برپا می کنند و در محله 
زمستان  فصل  شروع  »با  است:  رایج  کار  این  امام  عبد 
جوان ها به چادرها پناه می برند. 80درصد مردم گناوه به 

چادرنشینی و این تفریح عالقه مندند.
بنا  باغ ها  در  باغ  دارند و ساختمان های مجهزی  اگر چه   
ما  چادر  باشند.  چادر  در  می دهند  ترجیح  اما  کرده اند، 
، برپاست.  آخرین روز تعطیلی نوروز آذرماه تا  نیز از نیمه 
چادرگردی  کامل  تجهیزات  با  خانه باغ ها،  از  پیش  اصال 
می کردیم.« منظور سیفی از امکانات نصب موتور برق کنار 

چادر و جانمایی منبع آب و نصب آنتن تلویزیون است. 
کرده،  انتخاب  را برای چادرنشینی  او که روستای چاهک 
می گوید: »دلیل این انتخاب طبیعت جنگلی و صخره ای 
درختانی  و  ماسه ای  پوشش  با  روستا  این  روستاست.  
امکانات  با  هم  ما  چادر  زیباست.  بسیار  صدر  چون 
محیط زیست  دوستان  میزبان  وقت ها  خیلی  کامل، 
است.  برنامه هایی برای پاکسازی محیط اجرا می کنیم.« 
سیفی توضیح می دهد که حضور گردشگران در طبیعت 
و رهاسازی زباله باعث شده گردش باد، زباله ها را به شاخ 
که اغلب خاردار هستند، بچسباند. بعد  و برگ درختان 
می گوید که روزهای یکشنبه یا دوشنبه هر هفته با همت 

این دوستان محیط پاکسازی می شود.
اتفاق هایی  از  گذشته  یاد  و  خاطره گویی  بازدید،  و  دید 
این چادرها جریان دارد. نواختن موسیقی،  که در  است 
تفریح  لری  موسیقی  و  بندری خوانی  خیام خوانی، 
آسمان شب بدون واسطه و  چادرنشین هاست. دیدن 
سکوت در دل طبیعت باعث می شود این چادرنشینی 
محلی  خوراک  بگذارد.  جا  به  مردم  برای  خوشی  خاطرات 
از گیاهان این فصل برای تهیه غذا هم یکی  و استفاده 
مثال  است؛  فصلی  چادرنشینی  خصوصیات  از  دیگر 
خیلی ها در این فصل با سبزی پنیرک که محلی ها به آن 
چ و سیر محلی غذاهایی مخصوص  توله می گویند، یا قار

فصل تهیه می کنند.
هیأتامنا *برنامهچادرهاباتدبیر

مخصوص  چادر،  چهارشنبه  تا  »شنبه  می گوید:  سیفی 
مجردهاست و 2 روز پایان هفته خانوادگی می شود. این 
چادرها در مالکیت یک شخص است، اما هیأت امنایی 

اداره می شوند.
 هزینه های جاری، هیأت امنایی و هزینه های اساسی چادر 
به  عهده مالک است. چادر ما نیز با مالکیت بنده 7نفر 
عضو هیأت امنا دارد، با برگزاری جلسه، هزینه های هفتگی 
می شود.  تقسیم  مبالغ  این  سپس  و  محاسبه  چادر 
گاهی نیز 20نفر در این چادرها سر سفره می نشینند. این 

چادرها همیشه خاطرات خوشی برایمان داشته است.«
داریوش خواجه گیری، از اهالی گناوه است.

 او چادرنشینی را با نام گله ُبنی استفاده می کند و می گوید 
می بردند  کوه  به  را  خود  گوسفندان  مردم  پیش تر  که 
برپا  چادر  بمانند،  امان  در  حیوانات  شر  از  آنکه  برای  و 
گوسفندان  اطراف  سنگ  با  گاه  زمان  این  در  می کردند. 
و  مو  از  چادرها  جنس  روزگار  آن  می کردند.  مستور  را 
پارچه های ضد آب ساخته  و  برزنت  از  اما حاال  بود،  پشم 
می شود. بعد توضیح می دهد: »هنوز جمع شدن آدم ها 

دور هم از زیبایی های چادرنشینی است.
این رو  از  می کند.   آسان تر  را  جابجایی  چادر  سویی  از   
کشاورزان با این که زندگی شان شهری شده است، برای 

کشت راحت و  حمل ونقل راحت تر چادر برپا می کنند. 
بسیار  است،  فرهنگی  سنتی،  چادرنشینی  که  آنجایی  از 
پیش آمده که چادری برپا شده و با این که نمی شناختیم 
به آن جمع سر زده و در آن مهمان شده ایم.« نکته مهم 
و قابل توجه این سبک از زندگی آن است که چادرها حتی 
در ویالهایی برپا می شوند که به تراس و فضاهایی چون 
کردن چادر  دایر  این که  باغچه مجهز هستند.  و  آالچیق 
در چنین محیطی و در فاصله اندکی از منزل بتواند اهالی 
را سر ذوق بیاورد، اگر چه برای ما نوعی پیک نیک به نظر 
می رسد، اما برای اهالی وجه نوستالوژیک و در عین حال 
و  بگذرند  آن  از  نیستند  حاضر  که  دارد  اعیانی  تفریحی 

وقت را در بهترین روزهای سال از دست بدهند.

چادرنشین هایی با ویالهای لوکس

تازه های
 نشر

گزارش ویژه
»شوصحرا« سبکی از زندگی مردم گناوه است که زیستن در شب های زمستانی با حال و هوای بهاری را در چادرها تجربه می کنند.
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با پیگیری شهردار و مصوبه شورای شهر، تابلوهای منقش به 
تمثال مبارک شهدای این شهر به زودی تولید و در معابر مهم 

برازجان نصب خواهد شد.
به گزارش جام جم،  مرتضی قدوسی می گوید: بر کسی پوشیده 
نیست که شهدا به عنوان قهرمانان بی بدیل تاریخ میهن حق 

اسالمی مان  کشور  نسل های  تمامی  و  ما  همه  گردن  بر  بزرگی 
دارند. به همین سبب پاسداشت یاد و خاطره  شهدا و گسترش 
فرهنگ ایثار و شهادت به عنوان یک وظیفه  دینی و ملی از جمله 
اسالمی  جمهوری  مقدس  نظام  در  که  است  کسی  هر  وظایف 
ایران توفیق قبول مسئولیت و خدمت به مردم مومن و انقالبی 

ایران را می یابد.
قدوسی افزود: شهرداری برازجان در حال آماده سازی تابلوهایی 
شهر  گرانقدر  شهدای  مبارک  تمثال  به  منقش  زیبا  و  شکیل 
تاریخی،  شهر  فضای  الهی  قوه  و  حول  به  تا  هستیم  برازجان 

انقالبی و زیبای مان جلوه ای زیباتر و فرهنگی تر به خود ببیند.

3شهردار برازجان خبر داد: رنگ ایثار بر رخسار شهر اجتماعیاجتماعی

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

خبر

نیروی  آزمـــون  نــام  ثبت 
در  ــاتـــی  ــیـــسـ ــاسـ تـ فـــنـــی 

استان بوشهر 1400

ــرکــــت مـــهـــنـــدســـی تـــاســـیـــســـات  شــ
به  دارد  نــظــر  در  ــامــیــن  ت انـــــرژی  و 
مـــنـــظـــورتـــامـــیـــن نــــیــــروی انـــســـانـــی 
تابعه  مــراکــز  تاسیسات  نــیــاز  ــورد  م
اجتماعی  تامین  ــان  درمـ مــدیــریــت 
قـــرارداد  صـــورت  بــه  بوشهر  اســتــان 
 ) کــار قــانــون  مــقــررات  )تــابــع  شرکتی 
شرایط  واجــد  افــراد  آزمــون  طریق  از 
و  کتبی  آزمـــون  بــا  را  ذیــل  ح  شــر بــه 

نماید.  جذب  مصاحبه 
بــنــابــرایــن کــلــیــه مــتــقــاضــیــان واجــد 
ح ذیل می توانند طبق  شرایط به شر
گهی  آ مفاد شرایط تعیین شده این 
ــروی تــاســیــســات  ــیـ جــهــت شــغــل نـ
 1400/11/14 خ  از مور مراکز ذکر شده 
خ 1400/11/30 جهت ثبت  لغایت مور
مهندسی  ــت  ــرک ش ــت  ــای س بـــه  نـــام 
انرژی تامین به نشانی   تاسیسات و 
مـــراجعه    w w w . t a m i n - e n g . i r

. نمایند 
بــنــابــرایــن کــلــیــه مــتــقــاضــیــان واجــد 
شرایط  مفاد  طبق  می توانند  شرایط 
دقیق  خواندن  از  بعد  شده  تعیین 
از  نام  ثبت  به  اقدام  آزمون  دفترچه 

طریق پر کردن فرم زیر نمایند.
ــام حــتــمــا  دفــتــرچــه  قــبــل از ثــبــت نـ

فرمایید. مطالعه  را  آزمون 
به  نسبت  کــه  فرمایید  دقــت  لطفا 
کنید. نام  نیاز ثبت  رشته های مورد 

رشــتــه  ــا  ــ ب ــام  ــ نـ ثـــبـــت  صــــــورت  )در 
اعــالم  رشــتــه هــای  از  غــیــر  تحصیلی 
»بررسی  مرحله  در  دفترچه  در  شده 
آزمــون«  کنندگان  نــام  ثبت  ــدارک  م
ثبت  هزینه  و  شــد  خــواهــیــد  حــذف 

نام عودت داده نمی شود.(
شما  ســن  کــه  فرمایید  دقــت  لطفا 
قرار  دفترچه  در  شده  اعالم  بازه  در 

باشد. گرفته 
تر  بــاال  بــا ســن  نــام  )در صــورت ثبت 
اعــالم  سنی  مــحــدوده  از  پایینتر  یــا 
دفترچه  در  آزمون  دفترچه  در  شده 
نام  ثبت  مــدارک  "بررسی  مرحله  در 
کــنــنــدگــان آزمــــون" حـــذف خــواهــیــد 
داده  عــودت  نام  ثبت  هزینه  و  شد 

نمی شود.(
قبل  دوره  در  که  کنندگانی  شرکت   
آزمـــون  ــودن و  ــ ثــبــت نـــام نـــمـــوده ب
آزمـــون خــود به  حــذف شــد در ایــن 

خود ثبت نام شده اند.

همزمان با 22 بهمن سالروز پیروزی انقالب اسالمی با حضور 
استاندار بوشهر آب شیرین کن  هزار مترمکعبی جزیره شیف 

مورد بهره برداری قرار گرفت.
استاندار بوشهر در مراسم افتتاح این پروژه با تبریک سالروز 
پیروزی انقالب اسالمی و قدردانی از تالش مجریان پروژه های 
اسالمی  انقالب  دستاوردهای  به  محرومیت زدایی  و  عمرانی 
پرداخت و اظهار داشت: یکی از بزرگترین دستاوردهای انقالب 
اسالمی شکل گیری نظام اسالمی است که منشا تمام خدمات 

و تحوالت در حوزه های مختلف است.
انقالب  این که  بیان  با  محمدی زاده  احمد  جام جم،  گزارش  به 
کرد:  تصریح  است  داشته  مختلفی  دستاوردهای  اسالمی 
اجتماعی،  سیاسی،  عمرانی،  حوزه های  در  شگرف  تحوالت 
سال   43 در  محرومیت زدایی  و  آبادانی  و  عمران  فرهنگی، 
گذشته ایجاد شده است. استاندار بوشهر شکل گیری نیروی 
انقالب  دستاوردهای  دیگر  از  آسیا  غرب  منطقه  در  مقاومت 
اسالمی دانست و افزود: حمایت جهان اسالم از فلسطین در 
مقابله با ظلم و ستم رژیم اشغال گر قدس و اسرائیل غاصب 
محمدی زاده  است.  اسالمی  انقالب  دستاوردهای  دیگر  از 
این  و  آنها،  شمردن  کوچک  ابرقدرت ها،  برابر  در  ایستادگی 
باور رسیدن که می تواند آنها را به زانو درآورد را از دستاوردهای 
انقالب اسالمی دانست و خاطر نشان کرد: گرایش ملت ها به 
معنویت و فرار از مادی گری و کارهای زشت غیراخالقی به عنوان 
اسالمی  انقالب  دستاوردهای  دیگر  از  جهان  مردم  مطالبات 
است. وی تحول در منابع انسانی را از بزرگترین دستاوردهای 
انقالب اسالمی دانست و بیان کرد: در حوزه عمرانی در منطقه 
شیف بوشهر قبل از انقالب در محرومیت مطلق قرار داشت 
و  شده  ایجاد  خدماتی  و  رفاهی  زیرساخت های  تمام  اکنون  و 

اکنون شاهد افتتاح پروژه آب شیرین کن هستیم .

استاندار بوشهر از افتتاح پروژه های عمرانی و اقتصادی در ایام 
دهه فجر خبر داد و تصریح کرد: در ایام اهلل دهه فجر 500 پروژه 
عمرانی و اقتصادی با سرمایه گذاری 2 هزار و 800 میلیارد تومان 

در شهرها و روستاهای استان بوشهر افتتاح شد.
افتتاح  پروژه هایی  تنها  ایام  این  در  کرد:  اضافه  محمدی زاده 
برخی  و  است  شده  تکمیل  درصد   100 به صورت  که  می شود 
پروژه های دیگر که بیش از ۹0 درصد پیشرفت دارد بر اساس 

برنامه زمان بندی مورد بهره برداری قرار می گیرد.
برای  جدی  عزم  جهادی  و  انقالبی  دولت  این که  بیان  با  وی 
خدمات رسانی به عموم مردم دارد تصریح کرد: خدمات شرکت 
از  و  است  تحسین  درخور  بوشهر  استان  در  فاضالب  و  آب 
تالش جهادی مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر 
مردم  نماینده  می شود.  قدردانی  آبرسانی  ح های  طر اجرا  در 
ایام اهلل دهه فجر  با تبریک  گناوه و دیلم در مجلس  بوشهر، 
و قدردانی از تالش شرکت آب و فاضالب استان بوشهر افزود: 
نظام جمهوری اسالمی ایران پس از انقالب خدمات گوناگون 
که  کرده  مختلف  نقاط  به  آبادانی  و  عمران  و  محرومیت زدایی 

افتتاح آب شیرین کن شیف در همین راستا  است.عبدالکریم 
جمیری با بیان این که انقالب اسالمی دستاوردهای مهمی در 
انقالبی  دولت  کرد:  تصریح  است  داشته  گوناگون  عرصه های 
آیت اهلل رئیسی اقدامات جهادی خود را آغاز کرده است که امید 
می رود مشکالت جامعه برطرف و مطالبات مردم محقق شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر نیز با تبریک 
قدردانی  و  اسالمی  انقالب  پیروزی  سالگرد  سومین  و  چهل 
ح های  طر تکمیل  تسریع  برای  پیگیری  در  استاندار  توجه  از 
با  بوشهر  شیف  جزیره  آب شیرین کن  پروژه  افزود:  آبرسانی 
هزار  یک  تولید  ظرفیت  با  سرمایه گذاری  تومان  میلیارد   12

مترمکعب آب در شبانه روز راه اندازی شده است.
پروژه  آب،  مترمکعب  هر  هزینه  حمزه پور  عبدالحمید 
آب شیرین کن را 11 هزار تومان دانست و بیان کرد: فروش هر 
مترمکعب آب بسیار اندک است که قابل قیاس با هزینه تمام 
شده نیست. وی با بیان این که هم اکنون 40 هزار متر مکعب 
دریا  آب  شیرین سازی  طریق  از  بوشهر  استان  آشامیدنی  آب 
به  آب شیرین کن  پروژه های  کرد:  نشان  خاطر  می شود  تولید 
ظرفیت 130 هزار مترمکعب در نقاط مختلف استان بوشهر در 
آنها مشکالت شهرها و روستاها  حال اجراست که با تکمیل 
آب و  در تأمین اب شرب برطرف می شود. مدیرعامل شرکت 
آب شیرین کن  نخست  فاز  افتتاح  از  بوشهر  استان  فاضالب 
آینده  در  بوشهر  مترمکعب  هزار   35 و  مترمکعب  هزار   17
نزدیک خبر داد و خاطر نشان کرد: پروژه آب شیرین کن 28 هزار 
مترمکعب سیراف - جم به زودی افتتاح و وارد مدار بهره برداری 
شیف  آب شیرین کن  پروژه  کرد:  اضافه  حمزه پور   می شود. 
محسوب  بوشهر  استان  روستایی  سایت  دومین  به عنوان 
می شود که دیگر پروژه ها بر اساس برنامه زمانبندی تکمیل و 

افتتاح می شود.

در مراسمی با حضور استاندار بوشهر انجام شد؛

بهره برداری از آب شیرین کن جزیره شیف

   

امسال  ماهه   ۹ طی  بوشهر  بندر 
سامانه   ۶ کارگیری  به  و  طراحی  با 
قــرار  کــار  دســتــور  در  و  الکترونیک 
ســامــانــه  پــنــج  کــارگــیــری  بــه  دادن 
ــرای  ، گـــامـــی بــلــنــد بـ ــر ــگـ جـــدیـــد دیـ
بندر  نخستین  عــنــوان  بــه  معرفی 
کشور  هــوشــمــنــد  و  الــکــتــرونــیــک 

برداشته است.
بارگیری  و  سامانه مدیریت تخلیه 
مــاه اخیر  از دســتــاوردهــای مهم ۹ 
اداره کل بنادر و دریانوردی استان 
بندر  ایــجــاد  راســـتـــای  در  بــوشــهــر 
ــه جــلــوگــیــری  ــت کـ ــ هــوشــمــنــد اس
تعلیق  ــای  ــت ه ــرک ش فــعــالــیــت  از 
شـــده، ســامــانــدهــی نــیــروهــای کــار 
ــارگــیــری،  شــرکــت هــای تــخــلــیــه و ب
تخلیه  شرکت های  تخلفات  ثبت 

وضعیت  داشـــبـــورد  و  بــارگــیــری  و 
ــیــه و  ــای تــخــل ــرکــــت هــ حـــضـــور شــ
قابلیت های  از  اسکله  در  بارگیری 
مهم این سامانه به شمار می رود. 
تولید  ســامــانــه هــای  از  دیــگــر  یکی 
شده در ۹ ماه اخیر شامل سامانه 
که  است  مقررات  و  قوانین  بانک 
شامل  سامانه  ایــن  قابلیت های 
ج و نگهداری آرشیو الکترونیکی  در
امــکــان  مـــقـــررات،  و  قــوانــیــن  کلیه 
افزودن پیوست به قانون، قابلیت 
تفکیک  پــیــشــرفــتــه،  جــســتــجــوی 
ادارات  اســـاس  ــر  ب بــانــک قــوانــیــن 
قــوانــیــن  ج  در امـــکـــان  و  مختلف 
است.  ادارات  کلیه  بــرای  اشتراکی 
توسعه و تکامل سامانه مدیریت 
ــردد کــامــیــون از دیــگــر اقــدامــات  تـ
انجام شده است که در این اقدام 
تکامل سامانه به میزان 50 درصد، 
بیرونی-  ســرویــس هــای  ــزایــش  اف
افـــزایـــش  هــمــچــنــیــن  و  درونــــــــی 
بخوبی  پوشش  تحت  فرایندهای 
همچنین  اســــت.  ــده  شــ مــحــقــق 
و  مدیریت  سامانه  انـــدازی  راه  بــا 
و  ثبت  امکان  لنج ها  ساماندهی 
لنج ها،  ــات  ــالع اط کلیه  مــدیــریــت 

ــده اســـت. بــا راه انــــدازی  فــراهــم ش
ــه احـــــراز هــویــت خــدمــات  ــان ــام س
بندری امکان نگهداری کلیه اسناد 
رهگیری  امــکــان   ، معتبر هــویــتــی 
وضعیت هویتی اشخاص نیازمند 
اسناد  تفکیک  و  بــنــدری  خــدمــات 

نامه  معرفی  دسته  سه  به  هویتی 
شده  محقق  توقیف  و  وکالتنامه 
زیــرســامــانــه هــای  از  یــکــی  اســــت. 
ــورد  ــ ــ ــب ــ ــ ــل داش ــ ــامـ ــ تــــولــــیــــدی شـ
مدیریتی(  ــار  ی مدیریتی)تصمیم 
است که گزارش گیری در بازه زمانی 
نمودارهای  اســاس  بر  را  مختلف 
دایره ای، خطی و میله ای را انجام 
تولید  زیرسامانه  دیگر  مــی دهــد. 
بندر  عملیات  آنالین  نقشه  شده 

که پایش لحظه ای عملیات  است 
انــجــام  نــقــشــه  روی  بـــر  را  بـــنـــدری 
احــراز  سامانه  ســرویــس  مــی دهــد. 
تردد  مدیریت  سامانه  به  هویت 
که عدم ارائه خدمات به توقیفی ها 
مــوجــب  و  ــد  ــ ــی دهـ ــ مـ ــام  ــ ــجـ ــ انـ را 

ــده، از  ــ هــوشــمــنــدی فــرایــنــدهــا ش
دیگر سرویس های ایجاد شده در 
اداره کل بنادر و دریانوردی استان 

بوشهر است. 
تولیدی  زیــرســامــانــه هــای  دیــگــر  از 
ــه تـــوســـعـــه خـــدمـــات  ــ مــــی تــــوان ب
هویت  ــراز  اح سامانه  الکترونیک 
حذف  قابلیت  )با  بندری  خدمات 
و  کاال  صاحبان  حضوری  مراجعات 
بخش  توسعه  و  آنها(  نمایندگان 

کانتینری و  غیر 
خدمات دریایی 

در سامانه احراز هویت اشاره کرد.
تـــی بـــرای  آ در حــــوزه بــرنــامــه هــای 
هوشمند،  ســامــانــه هــای  توسعه 
کـــالن  »رویــــــکــــــرد  ــای  ــ ــ ــت ــ ــ راس در 
حذف  و  عملیات  هوشمندسازی 
رجــوع«؛  ــاب  ارب حضوری  مراجعات 
سامانه مدیریت هوشمند اسکله 
بر اساس  )لیست بندی شناورها 
، بــررســی  ظــرفــیــت، آبــخــور و مــتــراژ
وضعیت انبار و نوبت های تخلیه و 
بارگیری از انبارها، ارتباط با سامانه 
سامانه  و  کامیون  تــردد  مدیریت 
تخلیه و بارگیری و ایجاد هماهنگی 
ــن بــخــش هــای  ــی ب یــکــپــارچــگــی  و 
جابجایی  عملیات  جهت  ذینفع 
( در دستور کار قرار دارد. در  شناور
اسکله  هوشمند  مدیریت  حــوزه 
دهی  نوبت  ــدازی  انـ راه  همچنین 
هوشمند در اسکله، پایش انبارها 
و  هوشمند  ابــزارهــای  با  اسکله  و 
سامانه های  بین  ارتــبــاط  بــرقــراری 
هــوشــمــنــدســازی  جــهــت  مختلف 
قرار  کار  دستور  در  فرایندها  کامل 

گرفته است.

؛ نخستین بندر الکترونیک کشور بوشهر

سیاوش ارجمندزاده

مدیرکل بنادر و 
دریانوردی استان 

بوشهر 

یادداشت



ضمیمه رایگان روزنامه د  ر  استان بوشهر

اى دوست، به عشق تو دچاریم، همه    
در یاد ُرخ تو داغداریم، همه

گـــــر دور کنــــی یـــــــا بپذیرى ما را      
در کوى غم تو پایداریم، همه 

امام خمینی - ره
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روستای   3۹ شرب  آب  تامین  پایداری  اجرایی  عملیات 
در  اعتبار   تومان  میلیارد   ۹5 با  بوشهر  استان  محروم 
آئینی با حضور استاندار بوشهر، نماینده مردم شهرستان 
شورای  مجلس  در  دشتی  شهرستان  و  تنگستان 
ع معاون هماهنگی نیروى دریایی سپاه،  اسالمی،سردار زار

فرماندهان سپاه و سایر مسئوالن محلی آغاز شد.
استان  فاضالب  و  آب  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
بوشهر، مدیرعامل این شرکت در مراسم یاد شده گفت: 
و 38  پنج هزار  طرح  این  پوشش  زیر  خانواده های  شمار 
از  پس  که  است  جممعیت  نفر  و 815  هزار   1۶ با  خانوار 
اتمام طرح تثبیت، وضعیت تامین آب شرب این روستا به 

پایداری مطلوبی خواهد رسید.
شبکه  و  انتقال  خط  طول  افزود:  حمزه پور  عبدالحمید 
حجم  و  کیلومتر  و 22  ترتیب 44  به  طرح  این  آب  توزیع 
پیش بینی  مترمکعب  هزار  نیز  طرح  این  بتنی  مخزن 
و  سازندگی  جهاد  قرارگاه  افزود:  حمزه پور  است.  شده 
آبرسانی  محرومیت زدایی نیروی دریایی سپاه پروژه های 
و  سود  کسب  بدون  را  بوشهر  استان  روستاهای 
چشم داشت و تنها با هدف رفع نیاز مردم اجرایی می کند 
که این خدمتی بزرگ برای جامعه تالش گر روستایی است. 
حمزه پور اظهار کرد: در این پروژه نوسازی با وجود این که 
از استان های دیگر تامین می شود در کمترین زمان  آب 

ممکن به روستاهای استان خواهد رسید.
وی گفت: در ارتباط با مجتمع نیمه تمام آبرسانی فاز دوم 
طراحی  با  است  انتظار  بوشهر  استان  روستاهای  برخی 
برای  زمینه  تومانی  اعتبار 1۶0 میلیارد  و اختصاص  نقشه 

شتاب دهی جهت اجرا پروژه فراهم شود.
حمزه پور ادامه داد: انتظار می رود با مساعدت و همکاری 
دستگاه های ذیربط پروژه های مدنظر با بهترین کیفیت 
و کمترین زمان ممکن اجرایی شود.  پس از تکمیل فاز 
در  روستا  یکصد  از  بیش  ظرفیت  با  هم  دوم  فاز   ، اول 

سایر شهرستان هاى استان با کمك قرارگاه امام حسن 
انجام  نظر  مورد  اجرایی  عملیات  و  اجرایی  مجتبی)ع( 
انقالب  از  پیش  گفت:  نیز  بوشهر  استاندار  شد  خواهد 
چیزی  مردم  دشتی  و  تنگستان  بویژه  و  ساحلی  نوار  در 
به نام آب بهداشتی نمی شناختند و حتی گاز برای مردم 
ناشناخته بود. احمد محمدی زاده افزود: برخی از چاه های 
گاز در چند کیلومتری دریا بود ولی حتی یک درصد مردم 
فساد  و  فقر  جز  پهلوی  رژیم  و  نبودند  برخوردار  گاز  از 

دستاوردی برای مردم نداشته است.
به  امام  با رهبری  و  رژیم توسط مردم  این  ادامه داد:  وی 
زباله دان تاریخ انداخته شد اما غربی ها امروزه به گونه ای 
برخورد می کنند که رژیم پهلوی دستاوردهای قابل توجهی 
رژیم  گفت:  استاندار بوشهر  ایرانیان داشته است.  برای 
از  دستی  دو  صورت  به  را  بحرین  این که  وجود  با  پهلوی 
ایران جدا کرده غربی ها آنان را به نام خادم خطاب کرده ولی  
خائن  بنام  را  اسالمی  جمهوری  مقدس  نظام  مسئوالن 

معرفی می کنند.
جهاد  با  باید  رسانه ای  فعاالن  راستا   این  در  افزود:  وی 
با  چراکه  کنند  تببین  را  نظام  مطلوب  عملکرد  رسانه ای 
وجب  یک  حتی  اسالمی  جمهوری  مقدس  نظام  برکت 
نشده  دشمنان  تقدیم  دشمن  مقدس  و  پاک  خاک  از 
نیز  پاسداران  سپاه  از  داد:  ادامه  محمدی زاده  است. 
برای  آفرینی  قدرت  منشاء  همواره  که  می شود  قدردانی 

نظام و انقالب بوده و ضروری است که سپاه امروز با هدف 
محرومیت زدایی همچنان پرقدرت و با صالبت ادامه دهد. 
وی ضمن تقدیر و تشکر از خدمات شرکت آب و فاضالب 
روستاهای  به  آبرسانی  پروژه  با  ارتباط  در  بوشهر  استان 
محروم استان بوشهر گفت: این پروژه در مجنوع شامل 
حداقل 170 روستاست که برخی در شهرستان های دشتی 
شهرستان های  سایر  در  دیگر  بخشی  و  تنگستان  و 
شود  تالش  کرد:  تاکید  محمدی زاده  است.  واقع  استان 
سرعت این پروژه بیش از آنچه که در پیمان دیده شده 
اجرایی و به بهره برداری برسد. وی افزود: تمام این استان 
باید تبدیل به کارگاه شود و به حوزه های مرتبط با صنایع 
نیز تاکید شده کسی حق ندارد که زمینی تحویل بگیرد و 
آن را بدون انجام کار رها کند. فرمانده منطقه دوم دریایی 
بسیج  و  سپاه  گفت:  نیز  اسالم  انقالب  پاسداران  سپاه 
قرارگاهی به نام امام حسن )ع( تشکیل داده تا در راستای 
کمک به مردم، محرومیت زدایی، عدالت به تحقق شعار 
دولت مردمی کمک کند. دریادوم پاسدار رمضان زیرایی 
افزود: فاز نخست این پروژه مهم آبرسانی به 3۹ روستای 
استان بوشهر است که در خط لوله احداثی به 110 روستا 
آبرسانی خواهد شد. وی ادامه داد: در فاز دوم نیز پایداری 
آبرسانی به 115 روستاست که مقرر شده این فازها در  و 
مجموع ظرف مدت 30 ماه اجرا و به بهره برداری خواهند 
در  تنگستان  و  دشتی  شهرستان های  نماینده  رسید. 

استان  مرزی  بخش  گفت:  نیز  اسالمی  شورای  مجلس 
همواره  چراکه  داشته  نظام  برای  هزینه  کمترین  بوشهر 
با عشق به والیت و رهبری برای مرزداری از ایران اسالمی 
پای کار هستند. غالمحسین کرمی افزود: پروژه ارزشمند 
سپاه در این خطه برای آبرسانی به روستاهای شهرستان 
بیشترین سوددهی برای نظام دارد و گامی مهم برای رفع 
از شهرستان تنگستان است.وی همچنین  محرومیت 
تبریک پرتاب موفق موشک خیبرشکن توسط سپاه  با 
و  کیان  از  دفاع  در  اسالمی  ایران  کرد:  اظهار  پاسداران 
با  موشکی  قدرت  با  ارتباط  در  هیچگاه  خود  سرزمین 
هماهنگ  معاون  شد.  نخواهد  مذاکره  وارد  دشمنان 
با  سپاه  گفت:  نیز  پاسداران  سپاه  دریایی  نیروی  کننده 
و  جدی  عزمی  با  مجتبی)ع(  حسن  امام  قرارگاه  تسکیل 
سردار  است.  کارآمده  پای  گرانی  با  مقابله  برای  مصمم 
از  متمادی  سالیان  که  حال  بود  نیاز  افزود:  ع  زار مرتضی 
برای محرومیت  گذشته حرکتی جدید و جهادی  انقالب 
محرومیت زدایی  قرارگاه  تشکیل  که  گیرد  صورت  زدایی 
در همین راستا شکل گرفته است. وی ادامه داد: انتظار 
می رود این قرارگاه بتواند در رفع نیازهای اصلی روستاییان 
محروم با موفقیت هر چه تمام تر ظاهر شود و منجر به 
فرماندار شهرستان تنگستان  آنان شود.  رضایت مندی 
نیز گفت: صمیمانه از حضور سپاه قهرمان و شرکت آب 
و فاضالب استان بوشهر برای ورود مشترک به پروژه های 
و  تشکر  تنگستانی  شهرستان  روستاهای  به  آبرسانی 
در  پاسداران  سپاه  افزود:  لطفی  می شود.احمد  قدردانی 
استان بوشهر در بحث ساخت مسکن برای افراد نیازمند 

تالش و کارنامه درخشانی از خود برجا گذاشته است.
وی یادآور شد: اکنون در شهرستان تنگستان 300 کیلومتر 
خطوط انتقال آب وجود دارد که حدود 30 کیلومتر آن کامال 
آبرسانی  با اجرا پروژه جدید  لطفی افزود:  فرسوده است. 
شهرستان  روستاهای  آب  کمبود  و  هدررفت  مشکل 
تنگستان برطرف خواهد شد. فرماندار شهرستان دشتی 
تامین  برای  آبفا  و  پاسداران  سپاه  جدی  عزم  گفت:  نیز 
آب پایدار روستاها اقدامی ارزشمند است که نویدبخش 
آبادانی روزافزون روستاها می شود. علی بحرانی  عمران و 
افزود: امید است با تحقق هر چه زودتر این پروژه مشکل 

کمبود آب روستاهای منطقه هرچه زودتر برطرف شود.
صورت  به  سپاه  کمک  با  مردمی  دولت  کرد:  عنوان  وی 
جهادی برای حل مشکالت مردم پیشگام شده که ایت 

رویکرد قابل تقدیر است.

راستای  ــارس در  پـ پتروشیمی  شرکت  آزمایشگاه 
کیفیت  کــنــتــرل  ســالــیــانــه  ــای  ــه هـ ــامـ ــرنـ بـ اجــــــرای 
ــارجــــی جـــهـــت حـــصـــول اطـــمـــیـــنـــان از صـــحـــت و  خــ
آزمـــون  آزمــایــشــگــاه ، در  آزمـــون هـــای  ــرای  دقـــت اجــ
ــارت بــیــن الــمــلــلــی انــدازه گـــیـــری ســولــفــور در  ــهـ مـ
نــــمــــونــــه LPG  2021 از مــوســســه iis هــلــنــد شــرکــت 
از 2۶  آزمایشگاه  بین 38  در  این رقابت  و  در  نمود 
آماری z  بعنوان تنها  ارزیابی شاخص  دنیا با  کشور 
آزمایشگاه شرکت کننده از میهن اسالمی موفق به 

کسب رتبه نخست جهانی شد.

رتبهجهانیپتروشیمیپارس

با حضور مسئوالن استانی انجام شد؛

آبرسانی به 39 روستای محروم

رشد  از  بوشهر  استان  تعاون  توسعه  بانک  شعب  مدیر 
22  درصدی پرداخت تسهیالت این بانک دولتی در استان 

بوشهر خبر داد.
تبریک  ضمن  حسینی  مجتبی  سید  جام جم،  گزارش  به 

فرارسیدن دهه مبارک فجر با تشریح اقدامات 
بوشهر   استان  تعاون  توسعه  بانک  مؤثر 
افزود: طی 10 ماهه اول امسال  بیش از  سه 
در  تسهیالت  فقره  پنجاه  و  وسیصد  هزار  
پرداخت  متقاضیان  به  مختلف  بخش های 

تسهیالت  این  کل  ارزش  که  شده 
بوده  ریال  میلیارد   2430 به  نزدیک 

است.
تعاون  توسعه  بانک  مدیرشعب 

تسهیالت  میزان  کرد:  تصریح 

پرداخت شده از ابتدای امسال تا پایان دی به لحاظ ارزش 
سال  در  مشابه  مدت  به  نسبت  درصدی   22 رشد  ریالی 
برابر  از خود نشان می دهد. حسینی  اظهار داشت:   1399
اساسنامه مصوب، بانک توسعه تعاون موظف است 70 
درصد از تسهیالت اعطایی پرداختی را در چرخه فعالیت 
اقتصادی بخش تعاون استان تخصیص داده  که رقم 
تسهیالت پرداختی این  بانک به تعاونگران در  استان 

بوشهر  1750میلیارد ریال تا پایان دی می باشد.
تسهیالت  حوزه  در  همچنین  کرد:  بیان  وی 
ح اشتغال پایدار روستایی و عشایری  طر
این بانک در استان  از ابتدای  سال 
ریال  میلیارد  دو   هفتادو  تاکنون 
تسهیالت  پرونده  فقره   3۶ برای 

پرداخت شده است.

رشد 22 درصدی پرداخت  تسهیالت  در  سال جاری
مدیر شعب بانک توسعه تعاون استان بوشهر اعالم کرد؛
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