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افتتاح و کلنگ زنی 433 پروژه 
در هفته دولت

دبیر ستاد بزرگداشت هفته دولت استان بوشهر گفت: 433 طرح با اعتبار 11 هزار و 680 میلیارد ریال برای بهره برداری و آغاز عملیات 
اجرایی در هفته دولت امســال در این اســتان آماده شده است.

عــادل دهدشــتی افــزود: از ایــن میزان یکهزار و 540 میلیارد ریال اعتبار تخصیصــی برای آغاز عملیات اجرایی طرح های جدید و بقیه 
هزینه ها و ســرمایه گذاری هایی اســت که برای اجرا و تکمیل پروژه های افتتاحی هزینه شــده است.

وی اضافه کرد: طرح های افتتاحی هفته دولت ســال جاری در اســتان بوشــهر در مقایســه با مدت مشــابه سال گذشته با توجه به تمرکز 
بر تکمیل پروژه های نیمه تمام 96 درصد رشــد نشــان می دهد.

دبیر ستاد بزرگداشت هفته دولت استان بوشهر گفت: در پروژه های افتتاحی هفته دولت سهم شهرستان های بوشهر یکهزار و 880، 
دشــتی چهار هزار و 130و تنگســتان یکهزار و 240 میلیارد ریال است.

دهدشــتی، ســهم شهرســتان های دیر، کنگان، گناوه و دیلم را از این طرح ها به ترتیب 380، 210، 350 و 190 میلیارد ریال عنوان 
کرد.

وی افزود: در شهرســتان های عســلویه، دشتســتان و جم نیز ارزش طرح های افتتاحی و آغاز عملیات اجرایی به ترتیب یکهزار و 140 
،310 و 260 میلیارد ریال اســت. 

دبیر ســتاد بزرگداشــت هفته دولت در اســتان بوشــهر اظهار داشــت: با توجه به ضعف دولت در اطالع رسانی با هدف انعکاس مطلوب 
خدمات دولت ســاخت کلیپ، تیزر و اینفوگرافی پیرامون پروژه های هفته دولت در اســتان بوشــهر مورد توجه ویژه قرار گرفته اســت.

 صفحه2

 صفحه3

 خدمات ماندگار در روستای 
ذکریایی؛ روایت تالش و شکوفاییزیارت

بشیرآباد، روی خط آبادانی 

روستای بشیرآباد از توابع بخش سعدآباد با 365 خانوار، 1366 
نفــر جمعیت دارد. این روســتا مردمانی انقالبی و معتقد دارد 
که 7 شــهید و 11 جانباز را به نظام اســالمی تقدیم نموده اند. 
ایــن دهیــاری به پاس لیاقت و شایســتگی این مردم، با تمام 
توان در جهت پیشرفت این آبادی که اهالی آن افتخار خادمی 
 بقعــه متبرکــه بی بی ســیده خاتــون)ع( را دارند گام خواهد 

نهاد.
 الزم به تاکید می باشــد عمده برنامه این دهیاری برای ســال 
های آینده ، ایجاد بســتر مناســب جهت اشتغالزایی جوانان و 
بهبود معیشــت خانوارها می باشــد و به اعتقاد این دهیاری ، 
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سرکره، در مسیر 
توسعه

 زنجیره ای از خدمت 
در فروشگاه جنوب

فروشگاه زنجیره ای جنوب با پراکندگی شعب مناسب 
در اقصی نقاط شهر برازجان از مبادی اصلی و تاثیرگذار 
 شــبکه توزیــع بــرای مصرف کنندگان محســوب 

می شــود که با عمل به اصول و معیارهای...
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تالش در عرصه خدمت
صفحه 4

فروشــگاه زنجیره ای جنوب با پراکندگی شــعب 
مناســب در اقصی نقاط شــهر برازجان از مبادی 
اصلــی و تاثیرگذار شــبکه توزیــع برای مصرف 
کنندگان محسوب می شود که با عمل به اصول و 
معیارهــای اقتصــادی توانســته اســت در مدت 
خدمــت رســانی خــود تاثیــری مثبــت در ذهــن 

مشتریان پرشمار برجای بگذارد. 
مدیــر فروشــگاه زنجیره ای جنــوب با بیان اینکه 
کیفیت، قیمت و تنوع از اصول و معیارهایی است 
که کارکنان شعبات فروشگاه در راستای مشتری 
مداری و در نهایت صداقت و درســتی متعهد به 
ارائه خدمات به همشــهریان عزیزمان هســتند 
گفت: در شرایط نابسامان اقتصادی کنونی، وظیفه 
بنگاه هــای اقتصادی این اســت که با رصد بازار، 
شرایطی را برای مردم فراهم آورند که نوسانات 
قیمت ها موجب برهم زدن آرامش آنها نشــود و 
در همیــن راســتا فروشــگاه زنجیــره ای جنوب 
توانسته است گام های خوبی بردارد.  امروز مردم 
تمایل دارند وقتی وارد فروشگاهی می شوند آن 

مــکان امکانــات رفاهــی داشــته باشــد تــا همه 
نیازمندیهایشــان را تامین کند. امروز ایجاب می 
کنــد مــردم خرید خود را راحت تــر انجام دهند. 
آنچــه را جــزو مطالبات مردم می دانیم آن امنیتی 
اســت کــه در محیــط فروشــگاهی وجــود دارد، 
همچنیــن قیمــت کاال و کیفیــت آن و خدماتی که 
پیرامون آن کاال وجود دارد از مطالبات بحق مردم 

است.
رســول خزاعــی بــا اشــاره به تاریخچه تاســیس 
فروشــگاه جنوب افزود: ســال 92 کشور شرایط 
اقتصادی مناســبی نداشــت بر همین اســاس با 
همفکــری و مشــورت فرزنــدم یاســر خزاعــی و 
همراهی دوست عزیزم آقای ابراهیم بهروزی با 
هــدف کمک به اقتصاد خانوارهای دشتســتانی 
هسته اولیه فروشگاه جنوب را در خیابان جمهوری 
اسالمی)حسین آباد( تشکیل دادیم که به دنبال 
تحقق این شعار بودیم: اجناس را با قیمت و کیفیت 
مناســب به دست مشــتری و مردم برسانیم. هر 
چنــد برپایــی فروشــگاه در خیابان فردوســی یا 
ســازمانی از نظر اقتصادی ســودآورتر به نظر می 
رسید ولی راه اندازی فروشگاه در خیابان حسین 
آباد که از محالت کم برخوردار برازجان اســت به 
هــدف و نیــت بانیــان که همان کمــک به اقتصاد 

خانوارها بود نزدیک تر به نظر می رسید.
وی اضافــه کــرد: با توجه به رضایتمندی و حمایت  
مردم در ســال 1395 شــعبه دوم را در خیابان 
رودکی افتتاح کردیم و ســال 1396 شعبه سوم 
در خیابان فنی و حرفه ای به بهره برداری رســید 
و امسال هم موفق شدیم در خیابان بهمنی بوشهر 

شعبه دیگری را با هدف کمک به اقتصاد خانواده 
و تحقق شعار صداقت و راستی افتتاح کنیم. بعد 
از ما فروشگاههای مشابه در شهر خودمان و جاهای 
دیگر شهرستان چون آبپخش و شبانکاره شروع 
به کار کرده اند . در حال حاضر کاالهایی که عرضه 
می کنیم با حداقل ســود به دســت مصرف کننده 
می رسانیم. برای مثال یک کیسه برنج محسن که 
در بــازار 80 هــزار تومــان اســت بــا قیمت 72 
هزارتومــان یعنــی با ســود تنها هــزار تومان به 
فروش می رســد.مدیر فروشگاه جنوب تصریح 
کرد: افزون بر تســهیالت مناســب در عرضه کاال 
بــرای شــهروندان در مجمــوع در 4 شــعبه برای 
حداقل 40 نفر اشتغالزایی شده است و به همین 
تعداد هم به صورت غیرمستقیم موقعیت شغلی 
و امکان پرداخت حقوق و مزایا فراهم شده است. 
همچنیــن بزودی کارگاه بســته بنــدی حبوبات و 
ادویه جات با برند فروشــگاه جنوب که مجوزهای 
قانونی آن اخذ شده است در روستای زیارت راه 
انــدازی می شــود که عالوه بــر عرضه محصوالت 
باکیفیت موجب ایجاد فرصت های شغلی بیشتری 
هم خواهد شد.خزاعی ادامه داد: با تدبیر صورت 
گرفتــه و بــا توجه به موفقیــت در ارائه خدمات و 
عرضه کاال و اســتقبال مردم به دنبال توســعه و 
گشــایش شــعبه جدید فروشــگاه در برج شکوه 
دشتستان با حداقل 1500 مترمربع مساحت که 
در آن نانوایی، تره بار، قصابی و غرفه های ماهی 
و میگو جانمایی و پیش بینی شده است هستیم 
که در همین جا شایســته اســت از هم افزایی و 
همکاری برادر عزیزم آقای نادر استوار که زحمات 

زیادی برای تغییر مبلمان شهری برازجان متحمل 
شــده اند قدردانی کنم.مدیر فروشگاه جنوب با 
قدردانی از حمایت دکتر ارسالن زارع فرماندار 
دشتســتان و معاونــان وی مهنــدس عبدالحمید 
کریــم آزاد و محمدجــواد زراعت گر و آقای قایدی 
رئیــس اداره صنعــت، معــدن و تجــارت و آقــای 
اســماعیلی رئیس مجمع صنفی و سایر مسئوالن 
شهری و شهرستان اظهار امیدواری کرد با فراهم 
شــدن بســتر الزم توسط مســئوالن احداث و راه 
انــدازی فروشــگاه چند منظــوره جنوب در زمین 
پشــت پارک الله برازجان ابتدای خیابان شــهید 

اسدی پس از سالها محقق شود. 

زنجیره ای از خدمت در فروشگاه جنوب

شــعبه 1: برازجــان- خیابان 
جمهوری اسالمی) حسین آباد(- 

جنــب ایســتگاه شــماره یــک آتش 
نشانی

شعبه 2: برازجان- خیابان رودکی- 
رو به روی پارک رضوان

شــعبه 3: برازجــان- خیابــان فنی 
حرفــه ای- پشــت دانشــگاه آزاد 

اسالمی
شعبه 4: بوشهر- بهمنی - روبه روی 

سه راه دواس 
شماره تماس: 09171722786  

مدیر فروشگاه: رسول خزاعی

با بیش از 11 هزار میلیارد ریال انجام می شود؛
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2ضمیمه رایگان روزنامه در استان بوشهر

خدمات ماندگار در روستای زیارت

روستای بشیرآباد از توابع بخش سعدآباد با 365 
خانــوار، 1366 نفــر جمعیــت دارد. ایــن روســتا 
مردمانی انقالبی و معتقد دارد که 7 شــهید و 11 
جانبــاز را به نظام اســالمی تقدیــم نموده اند. این 
دهیاری به پاس لیاقت و شایســتگی این مردم، با 
تمام توان در جهت پیشــرفت این آبادی که اهالی 
آن افتخــار خادمــی بقعــه متبرکــه بــی بی ســیده 
خاتون)ع( را دارند گام خواهد نهاد. الزم به تاکید 
می باشد عمده برنامه این دهیاری برای سال های 
آینــده ، ایجاد بســتر مناســب جهت اشــتغالزایی 
جوانان و بهبود معیشــت خانوارها می باشــد و به 
اعتقاد این دهیاری ، حل مشکل معیشتی و اشتغال 
، توسعه آفرین بوده و ارجح بر فعالیت های عمرانی 
می باشد . به همین دلیل طرح ها و پروژه های آتی 
عمرانی این دهیاری ، اجرای طرح هایی اشــتغالزا 
در روســتا خواهد بود . الزم می دانم سپاســگزار 
حمایــت هــا و هدایت های بخشــدار محترم بخش 
ســعدآباد جناب آقای رزمجو باشــم که انصافا همه 
اوقات دلســوزانه و مجدانه پیگیر امور روســتاها 

بویژه روستای بشیرآباد بوده و هستند.
رضا دهقان آزاد -  دهیار روستای بشیرآباد بخش 
ســعدآباد دشتستان - کارشناس ارشد مدیریت 

اجرایی)استراتژیک(- مدرس دانشگاه
 گــزارش عملکــرد 6 ماهــه ســال 97 دهیــاری 

بشیرآباد:
- زیرسازی 6  هزار متر مربع معابر جهت آسفالت 
- تعریض خیابان اصلی روستا جهت احداث میدان 

مرکزی امام حسین)ع(
- 1900مترمربع اجرای موزائیک

- 1300متر رنگ آمیزی جداول
-  شناســایی نقاط آســیب پذیر و به تبع آن اجرای 
یک کیلومتر لوله گذاری جهت حل بحران بی آبی ) 

مدیریت بحران آب (
-  نوســازی و تعمیر شــیرآالت و اتصاالت حوضچه 
های انتقال آب و اجرای الین بندی در روستا جهت 
جلوگیری از آسیب پذیری مردم در فصل کم آبی 

) مدیریت بحران آب (
-  نصب 5 روشنایی جدید و تعویض یا تعمیر بیش 

از 100 مورد روشنایی معابر روستا
-  اجرای طرح بیمه جامع روســتایی ) آتش ســوزی 
. سیل . زلزله . طوفان . صاعقه ( و بیمه مسئولیت 
دهیاری ها در قبال افراد و بهره مندی تعدادی از 

اهالی روستا از این طرح تا کنون
- احداث خانه ورزش روســتایی جهت اســتفاده 
بهینه جوانان و بخصوص بانوان روســتا در اوقات 

فراغت خود
-  برنامــه ریــزی جهــت توســعه گلــزار شــهدا و 
آرامســتان با مشــارکت مردم و اجرای 25 درصد 

این طرح
-  رفع مشکل سیالبی با بهسازی و زیرسازی کوچه 

ها و معابر به طول 650 متر مربع
-  برگزاری مراسمات ملی - مذهبی در روستا 

-  پیگیری جهت تکمیل بوســتان امید روســتا بعد 
از توقف ســه ســاله و شــروع به کار پیمانکار جدید 

جهت اتمام در سال 97
-  پیگیری های متعدد جهت اتمام احداث مدرسه 

6 کالسه روستا جهت افتتاح در مهر 97

-  نصب وسایل ورزشی جهت بزرگساالن و مجموعه 
بازی کودکان در خیابان اصلی روستا )پارک کودک(
-  صدور 52 فقره مجوز آب، برق و گاز برای اهالی 

روستا
- پیگیری و اخذ مجوز تسهیالت خرید ماشین آالت 

عمرانی ) لودر، کمپرسی ( برای دهیاری
-  واگذاری ماشین آالت و اماکن در تملک دهیاری 
به بخش خصوصی جهت کاهش هزینه و درآمدزایی
-  حمایت از ورزشــکاران نخبه روســتا جهت اعزام 
به مسابقات منطقه ای و ملی و کسب موفقیت این 
ورزشکاران و راهیابی به اردوهای تیم ملی توسط 

آن عزیزان
-  شناســایی نیازهای اجتماعی و بهداشــتی روستا 
، اقدام و برنامه ریزی جهت رفع نیازها و مشکالت 

موجود 
-  تقدیر از معلمان )روز معلم( و پیگیری مســائل 
و مشــکالت آموزشــی و فیزیکی مدارس چهارگانه 
روستا و جلوگیری از انحالل یکی از مقاطع تحصیلی 
روســتا )به دلیل کاهش جمعیت دانش آموزی( با 

ترغیب و جذب دانش آموز از روستاهای همجوار 
بعد از رایزنی با دهیاران و شوراهای آن روستاها

- بیــش از 200 مکاتبــه کتبــی، حضوری، تلفنی با 
ادارات و نهادهــای مختلــف بخــش، شهرســتان و 

استان جهت برنامه ریزی و حل مشکالت روستا
-  پرداخت 208 میلیون تومان ، معادل 80 درصد 
، بدهی های عمرانی و جاری معوق سالهای گذشته 

طی 6 ماه اخیر 
- وقــف و اهــداء 2 هــزار مترمربــع زمین از طرف 
خیرین به دهیاری جهت استفاده و بهره بردای عام 

المنفعه از آن امالک
-  برنامــه ریــزی جهت اشــتغال حداقل 10 نفر در 
روستا در سال 97 به طور مستقیم از طریق توسعه 
اماکن و افزایش ماشین آالت و تسهیلگری جانبی 

و بانکی
از  وحمایــت  برگــزاری مســابقات ورزشــی   -
باشــگاههای ورزشــی فعال روستا جهت حضور در 

مسابقات منطقه ای و شهرستانی
- نقاشی و دیوار نویسی جهت زیباسازی روستا

گزارش عملکرد یکساله دهیاری و شورای اسالمی روستای زیارت به شرح زیر اعالم شد:
- دوبانده کردن ورودی روستا به طول 1400 متر

- دوبانده کردن خروجی روستا به طول 600 متر
- زیرسازی کوچه و جدول گذاری به طول 3500 متر

- نصب روشنایی ورودی و خروجی روستا
- نصب المان فرهنگی در میدان اصلی

- ساماندهی و ترمیم گلزار شهدا
- ساماندهی مشکالت و تامین آب شرب مردم

- پیگیری مسائل و مشکالت مردم در تمامی روزهای هفته 
- تعمیر و نگهداری روشنایی تمام کوچه ها و معابر روستا

- همکاری جدی و نزدیک با تیم های ورزشی روستا
- آماده سازی محل نصب چمن مصنوعی و نصب چمن و بهره برداری از آن

- حمایت جدی از بخش فرهنگی روستا
- برگزاری مراسمات در ایام خاص

- نگهداری و پیگیری وضعیت شبکه برق
- پیگیری و برنامه ریزی ارتقای فضای ورزشی روستا با کمک خیر 

- تکمیل پروژه ایجاد جایگاه نماز در آرامگاه زیارت
- برگزاری جشن نوروز زیارت و تکریم و بزرگداشت نخبگان و افتخارآفرینان زیارتی

- کمک در برگزاری جشنواره غذای نوروزی زیارت 
- نصب امکانات تفریحی ورزشی در پارک ورودی زیارت

- برنامه ریزی و ایجاد زیرساخت الزم جهت زمین چمن فوتبال از طریق پیمانکار 
- تکمیل پروژه بازسازی و نصب تندیس نمادین میدان امام حسین)ع(

- تکمیل پروژه روشنایی بلوار خروجی زیارت به سمت بنار آبشیرین و افزایش روشنایی معابر روستا
- کمک به برگزاری مسابقات فوتسال جام رمضان

- برگزاری طرح افطاری تغذیه سالم با همکاری مرکز خدمات جامع سالمت زیارت

حسن گرگین پور

موسی پورخدر  ناصر ممنون ، دهیار زیارت

حیدر صداقت داراب ممنون محمود قدرتی

بشیرآباد، روی خط آبادانی 
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روایت دهیار جره وسطی از یک سال خدمت

روســتای جره وســطی در شمال شهر وحدتیه به طرف سد 
رئیســعلی دلواری با جمعیت حدود 200 نفر و 55 خانوار  
که شغل اکثر مردم آن کشاورزی است قرار دارد. با همه 
تالش های صورت گرفته و خدمات انجام شده که شایسته 
قدردانی اســت مطالبه اصلی مردم، شــورای اســالمی و 
دهیــاری اجــرای پــروژه گازرســانی به روســتا به طول 7 
کیلومتر و همچنین پروژه خط انتقال آب از روستای میلک 
به روستای جره وسطی است که جهت تحقق آرزوی دیرین 
مردم این سامان نیاز به مساعدت و همت مسئوالن محترم 
اســتان دارد. از همــکاری و تــالش هــای رئیس و اعضای 
محترم شــورای اسالمی روســتای جره آقایان سیدمحمد 
دانشــیار، ســید غالمعلــی بهبهانــی و کیومــرث یزدانی و 
همچنین فرماندار محترم دشتســتان و بخشــدار محترم 

سعدآباد کمال امتنان را دارم.
مهرزاد یزدانی- دهیار جره وسطی

اقدامات انجام شده توسط دهیاری
- اجرای طرح هادی در خیابان اصلی ورودی به روســتا تا 
آخریــن نقطــه خروجــی روســتا از قبیــل عقب نشــینی و 
بازگشایی مسیر همچنین زیرسازی و آسفالت آن به مقدار 

5500 مترمربع
- اجرای طرح هادی در کوچه شــهید مدرس شــامل عقب 
نشــینی، زیرســازی و آسفالت به مقدار 3300مترمربع و 

نوسازی کامل خط لوله آب شرب این کوچه
- عقب نشــینی و تملک 10 پالک امالک در مســیر اجرای 

طرح هادی و کمک به بازسازی آنها 
- تعریض و جابه جایی چندین پایه برق که در مســیر طرح 

هادی قرار داشته اند و روشنایی معابر
- برگــزاری مراســمات مختلــف در مناســبت هــای ملی و 
مذهبــی همچنیــن پیگیــری مطالبات مردمی و مشــکالت 

روستا از طریق بخشداری، فرمانداری و مرکز استان

ذکریایی؛ روایت تالش و شکوفایی

عملکرد یکســاله دهیاری ذکریایی 
در دوره شــورای جدید به شرح زیر 

تقدیم می شود.
- آســفالت خیابــان آرامــگاه بــه 
مســاحت 4 هــزار مترمربع به مبلغ 
یــک میلیارد ریال از محل اعتبارات 

دهیاری 
- عقــب نشــینی و تعریــض کوچه و 

خیابان ها به طول 200 متر 
- پیگیــری تــا مرحلــه اجــرای راه 
ارتباطــی روســتا به جــاده اصلی به 
طــول 1200 متر از محل اعتبارات 

استانی به مبلغ 7 میلیارد ریال 
- پیگیــری تــا مرحله اجــرای زمین 
چمــن ورزشــی مصنوعی روســتا با 
اعتبــار 2 میلیــارد و 500 میلیــون 

ریال از محل اعتبارات استانی 
- سنگفرش پیاده روها به مساحت 
700 مترمربــع بــا اعتبــار 210 
میلیــون ریــال از محــل اعتبــارات 

دهیاری ها 
- ســنگ جدول و کانیوای خیابان و 
کوچــه ها بــه طول 600 متر از محل 

اعتبارات دهیاری 

- پیگیــری تا مرحله اجرای بازبینی 
نقشه طرح هادی روستایی

- همــکاری بــا کارآفریــن نمونــه 
ســرکارخانم تابان فر جهت ســاخت 
کارگاه تولیدی صنایع دستی روستا 

و اشتغالزایی روستایی 
- پیگیری و حمایت از شرکت تعاونی 
ارزش آفرینان ســبز جهت ســاخت 
کارگاه تولیدی صنایع دستی روستا 

و اشتغالزایی روستایی
کورش مرادنژاد، دهیار روســتای 
ذکریایی بخش شبانکاره دشتستان

پیام مشترک دهیار و رئیس شورای اسالمی 
روستای سرکره به مناسبت هفته دولت 

هفتــه دولــت فرصــت پاسداشــت آرمــان 
شهیدان واالمقام رجایی و باهنر است، مردان 
بی ادعایی که خدمتگزاری صادقانه و تالش بی 
وقفــه و خدمت بــی منت را به عنوان فرهنگ 
خدمتگزاری حاکمیتی ترویج دادند. شهیدان 
رجایی و باهنر با نثار خونشــان برگ زرینی بر 
افتخارات ایران اســالمی ملت شــهیدپرور و 

عزت آفرین ایران اسالمی افزودند.
امیــد اســت با تــالش و همدلی مســئوالن و 
همراهی مردم شــریف در ســالی که مزین به 
ســال حمایــت از کاالی ایرانی اســت شــاهد 
ســربلندی و توســعه و عمران و آبادی بیش از 
پیش روستای سرکره در همه زمینه ها و حوزه 

ها باشیم.

سهراب مرد دهیار روستای سرکره - غالمرضا 
مهربــان رئیس شــورای اســالمی روســتای 

سرکره
گزارش عملکرد دهیاری و شــورای اســالمی 

روستای سرکره به این شرح اعالم شد:
- زیرسازی و جدول گذاری و آسفالت محوطه 
اطراف مسجد امام حسین)ع( روستای سرکره 
و کوچه کنار مسجد به متراژ 5 هزار مترمربع

- ســاماندهی و آســفالت رمپ ورود و خروج 
جاده ورودی روستا جهت جلوگیری از حوادث 

رانندگی
- بهسازی تمام کوچه های محله جدید واگذاری 
بنیاد مســکن به تعداد 7 کوچه زیرســازی و 
جــدول گذاری و آســفالت بــه متراژ 12 هزار 

مترمربع
- احیاء مســیر آرامگاه و مســیر دسترســی به 

زمین چمن مصنوعی 
- زیرســازی و جدول گذاری کوچه های ایثار، 
آیــت، بهمــن، احســان، قائم، حجــت، نبوت و 

امامت
- تعویض لوله های شبکه آب کوچه های ایثار، 
آیت، احسان، بهمن و قسمتی از کوچه حجت و 

امامت به متراژ 1800 متر
- احداث 2 پارک محله ای در قسمت های غربی 
و شرقی روستا به ترتیب جنب خانه بهداشت 

و جنب خانه عالم
- پیگیری تکمیل پارک امید روســتا و انعقاد 
قــرارداد بــا بنیاد مســکن توســط دهیاری و 

شورای اسالمی
- حصارکشــی اطــراف زمیــن چمن مصنوعی 

جهت جلوگیری از ماسه های روان 
- خریــد و نصــب 100 ســطل زباله و پیگیری 

ساخت 50 سطل زباله
- جا به جایی 10 پایه برق در معابر عمومی 

- تعویــض 20 پایه برق فرســوده با همکاری 
اداره برق 

- پیگیری واگذاری و نصب 40 پایه برق توسط 
اداره برق روستای سرکره

- خرید و نصب 30 پایه روشنایی معابرعمومی
- زیرســازی محوطه داخل مســجد روســتا به 

متراژ 700 متر
- ســاماندهی و نظــارت بــر جمــع آوری و دفع 

پسماندهای روستا
- برق رسانی به بوستان امید

- پیگیری برق رسانی به آرامگاه
- درختکاری ورودی آرامگاه

- مخلوط ریزی و تسطیح محوطه ورودی آرامگاه 
و جمع آوری ماسه های روان اطراف مقبره ها 

- پیگیری مداوم در خصوص اختصاص اعتبار 
جهت ساماندهی ورودی پارک جنگلی سرکره
- احیاء راه دسترسی به بوستان امید روستا 

- پیگیری الزم جهت افزایش قدرت 2 ترانس 
برق روستا 

- تعمیر و تعویض المپ روشنایی معابرعمومی 
به صورت مداوم در طول سال

- پیگیری الزم جهت رفع مشــکل آب شــرب 
اهالی و آبرسانی سیار در زمان کم آبی

- شناسایی افراد مستمند روستا و مساعدت 
مالی و اهداء سبد حمایتی کاال

- نوســازی و بازسازی تابلوی ورودی روستای 
سرکره

- احداث کانال دفع آبهای سطحی کوچه اول و 
دوم محله واگذاری بنیاد مسکن

- برگزاری مداوم جلســات شورای بهداشتی 

روستا برای ارتقاء سطح آگاهی اهالی در زمینه 
موارد بهداشتی

- پیگیری مداوم در خصوص رفع مشکالت و 
نواقصات جاده ای ورودی روستا

- کمک به برگزاری تمامی مراســمات مذهبی 
و اعیاد و جشن ها در طول سال

- صــدور پروانــه های ســاختمانی و نظارت بر 
ساخت و سازهای روستا

- کمک به تیم های ورزشی
- برگزاری جشن شور و نشاط اجتماعی با حضور 
معاونــت محتــرم اســتانداری، فرمانــدار و 

بخشدار
- کمک به برگزاری یادواره شــهدای روستای 

سرکره
- کمک به پاکســازی پارک جنگلی ســرکره با 
حضور بخشدار و رئیس محترم منابع طبیعی  

سرکره، در مسیر توسعه

هدایت حیدری علی نوروزیان فرشاد عنایت خواه حیدر جمالی غالمرضا مهربان، رییس شورا سهراب مرد، دهیار
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دستگاه 
اجرایی

مبلغ اعتبارنام پروژه
مدت زمان نوع پروژه

اجراي 
پروژه

شرح مختصر عملیات
استانیملی

تولیدي
سایر

اقتصادي

1

شهرداري برازجان

پیاده رو سازي خیابان هاي سطح شهر (بلوار الفتح، خیابان 
ماه 6**7000چمران)نبوت ، گذر جنب انتقال خون  و لچکی 

متر مربع شامل: تخریب و  12500اجراي پیاده رو سازي به مساحت  
اجراي  -ترمیم سنگ جدول خیابان  -خاکبرداري پیاده رو 

زیرسازي و کفسازي با کفپوش بتنی -تاسیسات برقی و مکانیکی 

2

روکش آسفالت خیابان  امامت

ماه 5**11500

مترمربع 8400آسفالت به مساحت اجراي  قیرپاشی و 
روکش آسفالت  خیابان فردوسی حد فاصل میدان کارگر تا 

میدان برادران شهید حسینی مقدم
مترمربع 8200اجراي  قیرپاشی و آسفالت به مساحت 

مترمربع 10500اجراي  قیرپاشی و آسفالت به مساحت 2متري شهید اسدي  24روکش آسفالت خیابان 
مترمربع 21000اجراي  قیرپاشی و آسفالت به مساحت متري اشراق در فرهنگ شهر 24روکش آسفالت خیابان  

به -قیر پاشی و آسفالت خاکبرداري ،تسطیح و رگالژ ، زیرسازي،ماه 6**16000زیرسازي و آسفالت کوچه هاي سطح شهر3
مترمربع 35000مورد و به مساحت  30تعداد 

ماه 9*2000ساماندهی گلزار شهداء شهر برازجان4
 80بتن ریزي به میزان  -متر طول  600اجراي سنگ جدول به میزان 

اجراي کفپوش از جنس واش بتن به  -زیرسازي  -متر مکعب 
عدد آبنما 2اجراي  -متر مربع  2500مساحت 

ماه 7*4000فضاي سبز حاشیه خیابان بهارستان5
متر مربع شامل: اجراي سنگ جدول به  7200فضاي سبز به مساحت 

عدد  2اجراي  -متر مربع   2450متر،کفسازي به مساحت  1620طول 
مراه نورپردازي و سکوهاي نشیمنه آبنما به

ماه 3*1500احداث آبنما و تونل نوري در پارك رضوان6
مترمربع،اجراي تونل نوري به  500محوطه سازي به مساحت 

آبنما هرکدام  به  6اجراي –) 3,70×36مترمربع ( 133مساحت 
مترمربع 12مساحت 

اجراي  -لوله گذاري و فنس گذاري -زیرسازي -اجراي سنگ جدولماه 7*2000اجراي زمین ورزشی در کوي زیتون7
45×25=1125روشنایی و نصب چمن مصنوعی به مساحت سیستم 

متر و در  400اجراي کفپوش طرح گرانیت به طول  -خاکبرداري ماه 2*2000کفسازي بازار سرپوشیده شهر برازجان8
مترطول 400اجراي کانیوا قاشقی پیش ساخته  -متر 4عرض 

ماه 2/5*5100اجراي الین دوچرخه سواري جنب جاده سالمت9
متر  5متر و عرض   1700طول ه جدول گذاري، زیرسازي و آسفالت ب

مترمربع 8500به مساحت 

 -زیرسازي  -تسطیح و رگالژ  -خاکبرداري  -اجراي سنگ جدول  ماه 2*2000احداث خیابان آرامات در کوي کارمندان 10
)350×16مترمربع ( 5600قیر پاشی و آسفالت به مساحت  

متر و  32دیوار چینی به طول  ،پی چینی ،پی کنی،خاکبرداري ماه 2*1700دیوارکشی دره آردو (ضلع غربی پل) 11
اجراي آبچک بتنی روي دیوار ،متر 6/5ارتفاع 

ماه 3*500اجراي دیوار سنتی روبروي شهرداري برازجان 12
بطول طول دیوار چینی از جنس بلوك سیمانی  -اجراي فونداسیون

رنگ  -اجراي پالستر و نرمه کشی  -متر  3,5متر به ارتفاع  35
آمیزي و اجراي تاسیسات برقی

متري در کوي فرهنگ شهر منتهی به  18اجراي خیابان  13
دانشگاه آزاد

 -زیرسازي  -تسطیح و رگالژ  -خاکبرداري  -اجراي سنگ جدول  ماه 4**1000
)220×18مترمربع ( 3960مساحت  قیر پاشی و آسفالت به 

 -زیرسازي  -تسطیح و رگالژ  -خاکبرداري  -اجراي سنگ جدول  ماه 5*2500اجراي خیابان حد شمال بوستان غدیر 14
)670×12مترمربع ( 8100قیر پاشی و آسفالت به مساحت  

ماه 2*1500احداث خیابان آیت اله مهدوي 15
 -زیرسازي  -تسطیح و رگالژ  -خاکبرداري  -اجراي سنگ جدول  

)330×16مترمربع ( 5300قیر پاشی و آسفالت به مساحت  

ماه 5*3000احداث پارك دره گرمسیري16

اجراي سنگ بدنه المان هاي  -اجراي بتن ریزي کف و دیواره ها 
اجراي کفپوش  -متر  300اجراي تاسیسات مکانیکی به طول  -وسط 

 1000اجراي خاك نباتی به میزان  -متر مربع  1500مساحت بتنی به 
متر مکعب اجراي ایزوگام المانهاي وسط

پروژه های قابل افتتاح شهرداری برازجان در هفته دولت سال 1397

مهندس محمدحســن محمدی، شهردار برازجان پیامی به مناسبت 
آغازهفته دولت و گرامیداشت روز کارمند صادر کرد:

متن پیام شهردار برازجان به این شرح است:
بسم ا... الرحمن الرحیم

نخستین هفته شهریور را که با یاد شهیدان گرانقدر رجایی و باهنر، به 
نام هفته دولت نامگذاری شــده است گرامی می دارم و این مناسبت 
بزرگ را محضر رهبر فرزانه انقالب اســالمی ،همه دولتمردان خدوم و 
مجموعه اداری و اجرائی شهرستان دشتستان و استان بوشهر تبریک 

می گویم.
بی تردید تاریخ انقالب شــکوهمند اســالمی ایران سرشار است از 
رشــادتها، خدمتهای ماندگار و از جان گذشتگی قهرمانانی است که 
تالش و خدمت در راه رضای خدا و در جهت آبادی ایران اسالمی، سیره  

عملی و مبنای فکری آنان بوده است.
هفته دولت و گرامیداشت یاد شهیدان رجایی و باهنر به عنوان دو نمونه  بزرگ از این نیک مردان عرصه  خدمت، 
جلوه ای است از اتحاد مردم و دولتمردان نظام مقدس جمهوری اسالمی که این اتحاد، تالش بیشتر در جهت 
سرافرازی، پیشرفت و اقتدار ایران عزیز را به دنبال خواهد داشت و در این راستا چه نیکوست که ما خدمتگزاران 
مردم غیور ایران زمین برای ادامه دادن راه شــهیدان واالمقام هم قســم شویم؛ براي ساختن ایرانی مقتدر، 

استوار ، آباد و آزاد.
از دیگر ســو این هفته، مجال تجلیل از شــهدایی است که در اوج اقتدار سیاسی و اقبال اجتماعی، صفات بارز 
انســانی خود همچون تواضع، عشــق به مردم، کار و خدمت برای مردم را از دست ندادند و لحظه لحظه عمر نه 

چندان طوالنی اما پربرکت خود را در راه اسالم و انقالب به زیباترین وجه به کار گرفتند.
اینجانب به نوبه  خود ضمن گرامیداشــت یاد و نام همه  قهرمانان راه عزت و ســربلندی ایران عزیز و تعظیم در 
برابر ملت شریف ایران، مردان نیک اندیش استان بوشهر و دشتستان قهرمان و به خصوص شهروندان فرهیخته 
و ارجمند شــهر عزیزم برازجان، هفته  دولت را به تمامی مدیران گرانقدر و کارکنان پرتالش در تمامی عرصه 
های مختلف اداری و اجرایی تبریک عرض نموده و از زحمات صادقانه آنها تشــکر می کنم و امیدوارم با کمک 
و همکاری هم در بهبود کیفیت تمام فعالیتها و جلب رضای حضرت حق و هموطنان عزیز بویژه شــهروندان 

عزیز دشتستانی، پرتالش تر از پیش حرکت نمائیم.
محمدحسن محمدی، شهردار برازجان

تالش در عرصه خدمت

مدیر عامل محترم تعاونی دهیاری های بخش سعدآباد
کسب عنوان نخست در بین تعاونی دهیاری های کشور را تبریک عرض نموده، دوام توفیق روزافزون را برایتان 

خواستارم.
سید محمود جعفری 
مدیرعامل تعاونی دهیاری های بخش مرکزی دشتستان

جناب آقای سید محمود موسوی نژاد


