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افزایش دما و سرعت باد
کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر گفت :طی روزهای آینده ضمن افزایش دما شاهد افزایش سرعت باد در استان خواهیم بود
زهرا راستگو بیان کرد :بررسی نقشههای هواشناسی نشان دهنده تداوم استقرار الگوی تابستانه بر جو استان می باشد ،بنابراین دمای هوا طی روزهای آینده
روند افزایشی خواهد داشت.
وی با اشاره به افزایش سرعت وزش باد شمال غربی بر روی دریا و نوار ساحلی استان در برخی ساعات امروز و فردا افزود :طی این مدت دریا به ویژه در
قسمتهای شمالی و مرکزی خلیج فارس مواج پیش بینی می شود.
کارشناس هواشناسی استان اضافه کرد :بر این اساس آسمان استان تا فردا صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی ،مه رقیق و در طول روز وزش باد و گاهی
گرد و غبار خواهد بود.
وی ادامه داد :جهت باد نیز غالبا شمال غربی تا جنوب غربی با سرعت  8تا  34کیلومتر در ساعت و در طول روز به ویژه در قسمت های شمالی تا مرکزی
 14تا  38گاهی تا  50کیلومتر در ساعت پیشبینی میشود.

خبـــــر

 ۱۰۰۰مسکنمددجوییباکمکسپاه
استانبوشهردرروستاهاساختهمیشود

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان بوشهر ساخت
سرپناه برای نیازمندان را یکی از رسالتهای این نهاد
دانست و گفت :با برنامهریزی انجام شده امسال یکهزار
مسکن مددجویی با کمک سپاه استان در روستاها ساخته
میشود .احمد لطفی در نشست شورای زکات شهرستان
دشتی با بیان اینکه مردم این شهرستان به دینداری ،تقوا و
تمداریمشهورهستنداظهارداشت:مردمشهرستان
والی 
دشتی دربرنامههای کمیته امدادمشارکتهمه جانبه دارند
واینمهمزمینهخدمتگذاریبهمردماینشهرستانبیش
از پیش فراهم کرده است.
وی دشتی را به عنوان سه شهرستان برتر استان در زمینه
توجه به مسئولیتهای اجتماعی و کمک به محرومان در
سطح استان در برنامههای کمیته امداد دانست و افزود :این
مهم نشان از روحیه انفاق و مسئولیت پذیری نسبت به
همنوعان دارد .مدیرکل کمیته امداد استان بوشهر ،فقر را
موضوعی اجتماعی دانست و تصریح کرد :فقر موضوعی
است که پس ازهر حادثه مترقبه و غیرمترقبه ایجاد میشود
و کمیته امداد تاثیری در ایجاد آن ندارد .لطفی بیان کرد:
موضوعاتی مانند تصادفات جادهای ،طالق ،زلزله  ،سیل و
برخی دیگر از آسیبهای اجتماعی در ایجاد فقر تاثیرگذار
است که برخی از این شاخصها در شهرستان دشتی در
سنوات گذشته دیده شده است .دبیر شورای زکات استان
بوشهر با بیان اینکه  12درصد جمعیت شهرستان دشتی
تحت پوشش کمیته امداد هستند افزود :این مهم نشان
دهنده این است که سطح فقر در این شهرستان نسبت به
شاخص جمعیتی باالست که کمیته امداد به دنبال کاهش
محرومیتهاباارائهبرنامههایتوانمندسازیاست.
مدیرکلکمیتهامداداستانبوشهرمهمترینبرنامهایننهادرا
درراستایفقرزدایی،توانمندسازیخانوادههادریکمدت
زمان مشخص دانست و تاکید کرد :در شهرستان دشتی با
توجه به باالبودن فرهنگ احسان و نیکوکاری مردم ،انتظار
میرود که نوع کمکها مردم به سمت فقرزدایی پیش رود.
لطفی یکی از مهمترین مسیرهای رفع فقر در یک جامعه
را پرداخت زکات عنوان کرد و گفت :در صورت برنامه
ریزی مناسب در جمع آوری زکات ،امکان هزینه کرد
میزان زکات جمع آوری در هر منطقه ایجاد میشود که
گامی مهم در عرصه رفع محرومیت در آن منطقه است.
دبیر شورای زکات استان بوشهر با بیان اینکه از محل
زکات جمع آوری شده ،میتوان مشکل مسکن ،جهیزیه،
درمان بیماران ،اشتغال برطرف کرد گفت :امسال در کنار
 50سرفصل کاری ،ساخت یکهزار مسکن مددجویی با
کمک سپاه استان بوشهر در روستاها در دستور کار است
که 150واحد آن در شهرستان دشتی ساخته میشود.
لطفی با اشاره به اجرای برنامههای اشتغالزایی مددجویان
خاطر نشان کرد :امسال برای ایجاد اشتغال خانوادههای
تحت حمایت این نهاد در استان بوشهر 60،میلیارد تومان
تسهیالت اختصاص یافته است که به هر نفر بین  25تا
 50میلیون تومان تسهیالت پرداخت میشود .مدیرکل
کمیته امداد استان بوشهر تاکید کرد :از دهیاران ،بخشداران
و شهرداران استان درخواست میشود ضمن اطالع رسانی
کاملزمینهحضورمردمبرایدریافتاینتسهیالتانجام
دهند.

كسبمجوزگريدPE100پتروشيميجم
برايتوليدلولهواتصاالتپلياتيلن
گريد  PE100خود رنگ مشكي پتروشيمي جم براي توليد
لوله هاي آبياري و اتصاالت پلي اتيلن مجوز وزارت جهاد
كشاورزي را كسب كرد.
به گزارش روابط عمومي پتروشيمي جم ،بعد از توليد گريد
 PE100خود رنگ مشكي در پتروشيمي جم براي استفاده
در بازار داخل اين گريد نيازمند كسب مجوزات الزم بعد از
انجام آزمايش هاي مختلف است كه معاونت آب و خاك
وزارت جهاد كشاورزي بعد از آزمايش ها و بررسي هاي
مختلف مجوز گريد  PE100خود رنگ مشكي پتروشيمي
جم براي توليد لوله هاي آبياري و اتصاالت پلي اتيلن را
صادر كرد.
در سال حمايت از كاالي ايراني با خودكفايي در توليد گريد
 PE100خود رنگ مشكي پتروشيمي جم ،نياز داخلي اين
گريد تامين مي شود و از خروج ارز جهت صادرات اين
محصولاستراتژيكجلوگيريشد.

استانداربوشهر:

بانکهاروندپرداختتسهیالت
در بوشهر را سرعت دهند

استاندار بوشهر گفت :بانک های این استان با درک مناسب از شرایط کنونی کشور
روند پرداخت تسهیالت به بخش خصوصی را شتاب بخشند.
عبدالکریم گراوند در نشست ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان بوشهر افزود :در کنار
پمپاژ یاس و نا امیدی از سوی دشمن نباید با مانع تراشی در انجام برخی طرحها و کارها
باعث دلسردی مردم شد .وی بیان کرد :با هدف سرعت بخشی به روند پرداخت تسهیالت
اشتغال پایدار ،اشتغال روستایی و رونق تولید باید گزارش هفتگی به ستادهای ذیربط ارائه
شود .گراوند با اشاره به برگشت  132طرح متقاضی دریافت تسهیالت اشتغال پایدار در
استان بوشهر ادامه داد :اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،گروه فنی وبانک ها درقالب
کارگروهی مشکل پرداخت تسهیالت این طرحها را برطرف کنند.
وی گفت :در ارتباط با طرح های متقاضی دریافت تسهیالت اشتغال فراگیر نیز باید یارانه
سود تسهیالت به نحوی باشد که جذابیت الزم برای متقاضیان ایجاد شود.
رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان بوشهر در بخش دیگری از سخنان خود گفت:
شمار قابل توجهی از پروژه های نیمه تمام استان برای بخش خصوصی با اهمیت است که
با توجه به کمبود اعتبار باید زمینه واگذاری آنها فراهم شود.
گراوند تاکید کرد :طرح هایی که ذینفعان آن مردم هستند باید در کوتاه ترین زمان موانع
فراروی آن برطرف و زمینه اجرای آن فراهم شود.
مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر نیز گفت :با توجه به اینکه محل هزینه
تسهیالت اشتغال فراگیردر مناطق شهری و از سود تسهیالت باالیی برخوردار است
جذابیت قابل قبولی برای بخش خصوصی ندارد.
حمید رضا پناه افزود :به همین دلیل در این ارتباط باید یارانه سود تسهیالت برای این
طرحها درنظر گرفته شود .وی اضافه کرد :ازاول سال تاکنون در حوزه اشتغال فراگیر31
طرح به ارزش  134میلیارد ریال تسهیالت در استان بوشهر پرداخت شده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر:

 1370میلیارد ریال تسهیالت اشتغال در بوشهر
پرداختشد

نماینده ولی فقیه در استان
و امام جمعه بوشهر:

رفع مشکل آب در
سایه عزم جهادی
مسئوالن با کار جهادی مشکل کمبود آب
شهرستاندشتستانراپیگیریکنند.
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر
به همراه مدیران حوزه آب استان از طرح های
آبرسانی شهرستان دشتستانبازدیدکرد.
آیت اهلل غالمعلی صفایی بوشهری در این سفر
کمبود آب را یک بحران تاریخی در استان عنوان
کرد و افزود :از سالها پیش پیشنهاد تنظیم سند
تامین آب استان طراحی شده اما به علت های
مختلف اجرایی نشده است.
وی از مسئوالن استان درخواست کرد در کنار
طرح های میان مدت و دراز مدت ،طرح های
فوری تامین آب آشامیدنی را نیز اجرایی کنند
طرح هایی مانند :حفاری چاهها  ،تقسیم عادالنه
آب و آبرسانی با تانکر .وی گفت :آب یکی از
خواسته ها و مطالبات به حق مردم است و

مسئوالن با تالش و کار جهادی در خدمت مردم
باشند تا مشکل مردم دشتستان حل شود .مدیر
عامل شرکت آب و فاضالب استان هم در این
بازدید به حفاری و بازسازی  7حلقه چاه اشاره
کرد و گفت :تا کنون دو هزار متر مکعب آب از
این چاهها به ظرفیت آب شهرستان اضافه شده
است و  5حلقه چاه دیگر نیز در روزهای آینده در
دستور کار قرار می گیرند.
کیقباد یاکیده افزود  :این  12حلقه چاه حدود 10
هزار متر مکعب آب مورد نیاز مردم را تامین
خواهند کرد که بیش از  30درصد آب شهر براز

جان برای سه تا  4سال آینده تامین خواهد شد.
وی گفت  :ساخت آب شیرین کن در برازجان ،
وحدتیه  ،سعد آباد و آبپخش نیز در دستور کار
است که تابستان سال آینده به اتمام می رسند.
یاکیده افزود  :هر کدام از این آب شیرین کن ها
حدود  25میلیارد تومان هزینه دارد.
امروز ظرفیت آب در این شهر با حفر چاهها ،
آبرسانی سیار و هماهنگی با مسئوالن آب استان
فارس افزایش یافت و از  24هزار متر مکعب آبی
که در شهر برازجان نیاز است اینک  22هزار متر
مکعب آن تامین شده است.

 ۲۰میلیونمترمکعبآبپشتسدرئیسعلیدلواری
دشتستانقابلمصرفاست
مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان بوشهر با اشاره
به اینکه ذخیره آب سد رئیسعلی دلواری دشتستان
 ۹۳میلیون متر مکعب است گفت :تنها  ۲۰میلیون
متر مکعب آب پشت سد رئیسعلی دلواری دشتستان
قابل برنامهریزی برای مصرف است.
شاهپور رجایی  ،با بیان اینکه پدیده خشکسالی 10
ساله فشارهایی بر سفرههای زیرزمینی آب گذاشته
است گفت :اکنون دشتهای استان بوشهر ممنوعه
شده و آب دشتهای نقاط ساحلی لب شور شده
که قابلیت در بخش کشاورزی ندارد.
وی از کاهش  52درصد بارش باران در استان خبرداد
و بیان کرد :تداوم خشکسالیها و کاهش بارش باران
در استان بوشهر منابع آب استان بوشهر را کاهش داده
و این در حالی است که برداشت بی رویه از چاهها و
حفر چاههای غیرمجاز در 10سال گذشته مشکالت
استان را مضاعف کرده است .مدیرعامل شرکت
آب منطقهای استان بوشهر با اشاره به کاهش آورد
رودخانههایاستانبوشهرتصریحکرد:رودخانههای
استان بوشهر به سبب خشکسالیها آورد آب آنها
کاهش چشمگیری یافته است بهگونهای که رودخانه
حله  92درصد کاهش آورد آب داشته چراکه در
زمستان گذشته هیچ سیالبی در این رودخانه جاری
نشده است .رجایی به ذخیره سد رئیسعلی دلواری
دشتستان تنها سد مخزنی استان بوشهر اشاره کرد

و گفت :میزان ذخیره آب در سد رئیسعلی دلواری
 93میلیون مترمکعب است که با خارج شدن حق
آبه زیست محیطی ،آب مورد نیاز برای پایداری سد
و تبخیر آن ،تنها  20میلیون متر مکعب آب پشت
سدرئیسعلیدلواریدشتستانقابلبرنامهریزیبرای
برداشت و مصرف است.
وی ،با بیان اینکه  87درصد سد رئیسعلی دلواری
خالی است خاطر نشان کرد :تنها  13درصد این سد
پر است که اکنون به پایینترین سطح رسیده است.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان بوشهر ،سد
کوثر در استان کهگیلویه و بویراحمد را منبع آب
آشامیدنی استان بوشهر دانست و افزود :بیش از
 60درصد آب آشامیدنی استان بوشهر از این سد

نماینده بوشهر در مجلس:

اروپا هم از برجام خارج می شود
 FATFبه مصلحت کشور نیست

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر گفت :یکهزار و  370میلیارد
ریال تسهیالت درحوزه های اشتغال فراگیر ،پایدار روستایی و رونق تولید در این
استان پرداخت شد.
رضا عوض پور در نشست با مدیران اقتصادی استان بوشهر افزود :از این میزان
تسهیالت  940میلیارد ریال درحوزه رونق تولید به  145طرح پرداخت شده
است .وی بیان کرد :در اشتغال روستایی نیز  300میلیارد ریال تسهیالت به 180
طرح پرداخت شده که بیشترین سهم پرداختی سهم صندوق کارآفرینی امید با
پرداخت تسهیالت به  60طرح است .عوض پور ادامه داد :جهت گیری های
جدید در پرداخت تسهیالت روستایی در استان بوشهر شامل 61.8درصد دربخش
کشاورزی 19.2 ،درصد طرح های صنعتی ،حوزه خدمات  9.8و سرمایه در گردش
 9.2درصد است.
وی یادآور شد :در اشتغال فراگیر نیز  31طرح به میزان  130میلیارد ریال تسهیالت
دریافتکردند.
عوض پور گفت :با توجه به استقبال کم از این تسهیالت درنظر داریم با پرداخت
سود یارانه تسهیالت اشتغال این بخش را بیشتر کنیم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استانداری بوشهر گفت :در
حوزه تسهیالت اشتغال پایدار روستایی  501طرح به بانک ها ارجاع شد که از این
طرح ها  201طرح تسهیالت دریافت کرده و  132طرح نیز پس از بررسی توسط
بانک برگشت خوردند که مشکل آنها در زمینه دریافت تسهیالت مورد ارزیابی قرار
می گیرد .سعید زرین فر افزود 168 :طرح نیز در بانک ها در دست بررسی است و
پس از تایید نهایی تسهیالت مورد نیاز آنها پرداخت می شود.

خــبر

نماینده بوشهر ،گناوه و دیلم در مجلس می گوید :با توجه به خروج
آمریکا از برجام ،اروپا نیز به دلیل مناسبات تجاری اش با آمریکا از
برجام خارج می شود.
به گزارش «خلیج فارس»؛ عبدالحمید خدری در حاشیه معارفه
مدیرکل جدید فنی و حرفه ای استان در گفتگو با خبرنگاران ،در پاسخ
به سوالی پیرامون سرنوشت برجام گفت :خروج آمریکا از برجام از
قبل پیش بینی میشد ،اما ترامپ آن را اظهار و اعالم کرد.
خدری با بیان اینکه توافق برجام تنها بین ایران و آمریکا نبوده خاطر
نشان کرد :پیش بینی می شود اروپا مانند آمریکا از برجام خارج
میشود چراکه مناسبات تجاری این کشورها با آمریکا  620میلیارد
دالر و با ایران  10تا  15میلیارد دالر است ،از این رو اروپا با این حجم
تجاری آمریکا را رها نمیکند ولی برای اثبات حقانیت ایران ایجاب
میکرد رایزنیهایی انجام شود که ایران عهد شکن نیست.
 FATFبه مصلحت کشور نیست
عضو فراکسیون امید مجلس در پاسخ به سوال «خلیج فارس» پیرامون
ارزیابی اش از الیحه مبارزه با پولشویی در مجلس موسوم به FATF
گفت :با توجه به سخنان رهبر انقالب و بررسی هایی که ما داشتیم ،به
نظرم بررسی و تصویب آن به مصلحت کشور نیست.
خدری عقیده دارد :استکتبار از زمینه های مختلف برای ضربه به کشور
وارد می شود که نام شیوه های آن نیز تغییر می کند و پولشویی و
 FATFهم می تواند یکی از همین راهها باشد.

با خطوط طوالنی خط انتقال به میزان  1300کیلومتر
منتقل میشود .رجایی با بیان اینکه روزانه  203هزار
متر مکعب آب از سد کوثر برای تامین آب آشامیدنی
وارد خطوط انتقال و توزیع میشود خاطر نشان کرد:
اگر روند خشکسالی ادامه داشته باشد زنگ خطر
برای برداشت آب از سد کوثر به صدا درآمده است.
وی ،با اشاره به منبع آب آشامیدنی دیگر استان در
کازرون بیان کرد :منابع آبی در این شهرستان به سبب
کاهش بارش باران و تداوم خشکسالی ذخیره آبی آن
کاهشیافتهبهگونهایکهچشمهساسانخشکشده
و میزان آبدهی رودخانه شاهپور کاهش چشمگیری
یافته است که جوابگوی تامین آب آشامیدنی استان
بوشهر مانند سالهایگذشتهنیست.

افزایش دما محصوالت کشاورزی بوشهر
را تهدید می کند

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان
جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت:
براساس داده های هواشناسی مبنی بر
افزایش  50درجه ای دما در این استان
احتمال بروز تنش در محصوالت
کشاورزی وجود دارد.
خسرو عمرانی در گفت وگو با ایرنا
افزود :این افزایش دما در مناطق
ساحلی استان بوشهر می تواند باعث
بروز تنش در بسیاری از محصوالت
کشاورزی بویژه مرکبات ،نخیالت،
کنجد و گلخانه های تولید نشای
سبزی و صیفی شود.
وی اظهار داشت :پیش بینی می
شود از روز دوشنبه  19تیر ماه روند
افزایش دما شدت بیشتری می یابد و
در مناطق غیر ساحلی به بیش از 50
درجه سلسیوس و در برخی نقاط
ساحلی تا آستانه  50درجه سلسیوس
افزایشیابد.
وی ادامه داد :این تنش ها در نخیالت
باعث بروز عارضه خشکیدگی
خوشه خرما ،در مرکبات خشکیدگی
شاخه ،ریزش میوه و برگ ،سوختگی
یک طرفه و کم آبی میوه و در گلخانه

ها منجر به بوته میری نشای سبزی و
صیفی می شود.
عمرانی بیان کرد :افزایش شدید دما
باعث فعالیت بیش از حد بعضی از
آفت ها و بیماری ها از جمله کنه
های نباتی در مرکبات و نخیالت،
شیوع بیماری های قارچی همچون
خشکیدگی شاخه در مرکبات ،ساق
سیاه کنجد و بوته میری در نشاء می
شود.
وی برضرورت آبیاری نخلستان ها
که امکان آبیاری وجود دارد و تنک
کردن خوشه نخیالتی که امکان
آبیاری وجود ندارد ،خودداری از
انجام هرگونه تغذیه تا بر طرف شدن
شرایط تنش ،تنظیم دور و میزان
آبیاری در مرکبات با دقت و توجه به
نیاز گیاه ،خودداری از سمپاشی تا حد
امکان تا برطرف شدن تنش ،پایش
مرتب دما و رطوبت گلخانه ها ،ایجاد
پوششمناسبسطحخارجیگلخانه
ها وآبیاری مزارع کنجد در حد نیاز
برای پیشگیری از تنش های خشکی
و بیماری که منجر به کاهش شدید
عملکرد می شود عنوان کرد.

