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سال چهاردهم شماره   ۱۸۵۲چهارشنبه  ۲۲دی ماه 1400

اُمیکرون را ریز نبینید

بسرتیشدگان کرونایی در بوشهر افزایش یافتند
شنبه تعداد بیماران کرونایی بستری در بیمارستانهای بوشهر
 ۴۲و یکشنبه  ۵۱نفر بود ،اما امروز تعداد این بیماران به ۶۶
نفر رسیده است.
سعید کشمیری دبیر ستاد مقابله با کرونا در استان بوشهر
امروز تعداد بیماران کرونایی بستری در بیمارستانهای استان
را  ۶۶نفر اعالم کرد در حالی که دیروز این تعداد  ۵۱و شنبه
 ۴۲نفر بود.
به این ترتیب تعداد بیماران بستری در بخشهای کرونایی
نسبت به دیروز  ۱۵نفر یا  ۲۹درصد و نسبت به شنبه  ۲۲نفر
یا  ۴۷درصد بیشتر شده است.
به گفته دبیر ستاد مقابله با کرونا در استان بوشهر ،در ۲۴

خــبر

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت :با توجه
به اینکه شیوع سویه ُامیکرون از دلتا باالتر است باید مراقب
باشیم که ابتالی گروهی اتفاق نیفتد .اینکه از ابتدای دی
تا دیروز فقط یک نفر در بوشهر به علت کرونا جان باخته
یا اینکه تعداد مبتالیان و بستریشدگان کم شدهاند ،نباید
باعث شود که مردم خیالشان از ابتال به کرونا راحت شود.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بوشهرمیگوید:
ادامه این روند کاهشی بههیچعنوان تضمینی نیست و با
کوچکترین بیاحتیاطی در زمینه رعایت شیوهنامههای
بهداشتی امکان شعلهور شدن ویروس وجود دارد.
به گفته عبدالمحمد خواجهئیان ،روند ابتال در دو استان
همجوار استان بوشهر افزایش یافته است به همین علت

ساعت گذشته  ۱۷بیمار جدید در بخشهای کرونایی
بیمارستانهای استان بوشهر بستریشدهاند.
کشمیری گفت :اکنون  ۴نفر در بخش مراقبتهای ویژه
هستند که وضعیت هیچکدام حاد نیست.
به گفته او ،در شبانهروز گذشته  ۲بیمارباحال عمومی خوب از
بیمارستان راهی خانه شدهاند
دبیر ستاد مقابله با کرونا در استان بوشهر گفت :امروز هم
مورد فوتی ناشی از ابتال به کرونا در استان به ثبت نرسید تا
تعداد جانباختگان همان  ۲هزار و  ۳۵نفر باقی بماند.
کشمیری گفت :از آغاز شیوع کرونا تاکنون  ۸۹هزار و ۶۳۰
مبتال به این ویروس در استان بوشهر شناسایی شدهاند.

روند کاهشی شیوع ویروس در استان ،نباید مردم را فریب
دهد و مردم نباید بنا را بر از بین رفتن کامل ویروس بگذارند.
او میگوید :کاهش موارد ابتال به معنی کاهش نمونهگیری
نیست .بررسیها نشان میدهد تنها  ۸تا هشت و نیم درصد
از تستها مثبت شده این در حالی است که در تابستان این
رقم به  ۵۰درصد میرسید.به گفته معاون بهداشتی دانشگاه
علوم پزشکی بوشهر ،با توجه به اینکه شیوع سویه ُامیکرون
از دلتا باالتر است باید مراقب بود که ابتالی گروهی اتفاق
نیفتد.خواجهئیان میگوید:با توجه به اینکه هنوز تعدادی
از دانشآموزان واکسن دریافت نکردهاند و گروهی نیز در
برنامه واکسیناسیون قرار ندارند باید با رعایت شیوهنامههای
بهداشتی و تهویه مناسب جلو همهگیری ویروس در مدارس

گرفته شود.به گفته او ،شواهد نشان میدهد سویه ُامیکرون
در کشور در حال گردش است و این امکان وجود دارد که
با توجه به سرایتپذیری باال بهزودی به سویه غالب تبدیل
شود به همین دلیل توجه جامعه به تزریق ُدز سوم واکسن
برای ارتقای ایمنسازی در مقابله با این ویروس ضروری
است.معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر میگوید:
واکسن بهاندازه کافی در استان بوشهر وجود دارد و مردم
برای اینکه واکسن خاصی دریافت کنند تزریق ُدز سوم
واکسن خود را به تعویق نیندازند.
به گفته او ،برخی از انواع واکسنها به دلیل تولید برخی
واکسنهای داخلی ممکن است در واردات آنها تجدیدنظر
شود ،اما واکسن جایگزین با توان ایمنی باال وجود دارد.

بحران برق در بوهشری که  ۲برابر نیاز تولید دارد!
استاندار بوشهر:

مشکالت أتمین برق مطمنئ و اپیدار در منطقه برطرف شود
●

اینجا قطب اقتصادی و انرژی کشور است؛ جایی که عالوه بر
صادرات  ۹۵درصد نفت کشور ۷۰ ،درصد گاز کشور را تولید
میکند و میزبان نیروگاه بزرگ اتمی است که در تولید برق نقش
مهمی دارد .همه اینها در طول سالها اما دلیلی بر آن نشده که
این استان محروم از حاملهای مختلف انرژی نباشد.
تا سال  ۸۷تنها بخشهایی از شهرهای جم ،دیر و کنگان و ۱۷
روستای این استان از شبکه گاز شهری برخوردار بودند و سالها به
بهانه گرمسیر بودن استان بوشهر این استان محروم از انشعاب
گاز بود و مردم به ناچار برای پخت وپز و گرم کردن خانههای
سیلندرهای  ۱۱کیلویی گاز را بر دوش میکشیدند.
به گزارش ایسنا ،تا به همین امروز هم جزیره خارگ؛ ُدر یتیم
خلیج فارس در فاصله  ۵۷کیلومتری از بوشهر و حدود ۳۵
کیلومتری از بندرگناوه در دل آبی خلیج فارس از نعمت گاز
برخوردار نیست.از اینها گذشته ،باید بوشهری باشی تا بدانی
وقتی در گرمای  ۵۰درجه تیر و مرداد برق به یکباره میرود
رطوبت  ۹۰درصد این استان چطور یقهات را میچسبد و نفست

را به شماره میاندازد .البته در این فصل که آب و هوای خوبی
را داریم شاید چندان خوب نیاشد که از روزهای بد یاد کنیم اما
برای برنامهریزی تجربه نکردن تابستانهای گرم استاندار بوشهر
از اکنون دست بهکار شده است.
بیبرقی در بوشهر باوجود تولید  ۵هزار مگاوات برق
احمد محمدی زاده در نشست با مدیران شرکت برق منطقه
ای فارس و بوشهر اظهار کرد :از مدیران شرکت برق منطقه ای
بوشهر و فارس می خواهیم تا قبل از فصل تابستان مشکالت
موجود برای تامین برق ایمن در استان بوشهر را سامان دهند.
وی بیان کرد :شایسته مردم بوشهر نیست با وجود تولید بیش
از  ۵هزار مگاوات برق ،امام همچنان شکبه برق در شهر بوشهر با
مشکل مواجه باشد ،و به صورت جدی از شرکت برق منطقه ای
فارس و بوشهر میخواهیم مشکالت موجود را حل کنند.
استاندار بوشهر تاکید کرد :قطعی و بروز مشکالت تامین برق
عالوه بر بروز مشکالت برای مردم ،فعاالن اقتصادی و صنعتگران
را هم با مشکل مواجه خواهد کرد به طوری که هم اکنون ۱۰

،،

شایسته مردم بوشهر نیست با وجود تولید
بیش از  ۵هزار مگاوات برق ،امام همچنان
شکبه برق در شهر بوشهر با مشکل مواجه
باشد ،و به صورت جدی از شرکت برق منطقه
ای فارس و بوشهر میخواهیم مشکالت
موجود را حل کنند.
هزرا هکتار مزرعه پرورش میگوی استان اگر با مشکل برق مواجه
شوند ،تولید ،اشتغال و صادرات استان هم با موانع زیادی رو به
رو می شود.محمدی زاده بیان کرد :شرکت برق منطقه ای فارس
و بوشهر تدابیر و اقدامات الزم را برای تامین برق ایمن در استان
بوشهر به ویژه برای فصل تابستان بیاندیشد و پروژه های نیمه

آگهی مناقصه عمومی  -یک مرحله ای
شمارهمرجع1400-114:

شركت برق منطقه ای فارس ( به عنوان دستگاه مناقصه گزار ) در نظر دارد عملیات ساختمانی توسعه  4بی  63کیلو ولت در ایستگاه  230کیلو
ولت دشتستان ( وحدتیه ) به شماره " "2000001046000081را از طریق سامانه تداركات الكترونیكی دولت به پیمانکاری که دارای گواهی صالحیت
پیمانکاری(حداقل رتبه  5در رشته ابنیه ) و گواهی صالحیت ایمنی باشد واگذار نماید .كلیه مراحل فرایند مناقصه از دریافت اسناد مناقصه ،ارائه
پیشنهاد مناقصهگران و گشایش پاكتها از طریق سامانه تداركات الكترونیكی دولت به آدرس www.setadiran.irانجام خواهد شد .لذا مناقصهگران
صالحیت دار در زمینه موضوع مناقصه می توانند جهت اخذ اسناد به ترتیب اطالعات زمانی ذكر شده در ذیل به سامانه ستاد مراجعه و اسناد مربوطه
را دریافت و پس از تكمیل ،همراه با اسناد و مدارك خواسته شده در سامانه تداركات الكترونیكی دولت بارگذاری نمایند .الزم است مناقصه گران
در صورت عدم عضویت قبلی در سامانه ،مراحل ثبت نام در سامانه و دریافت گواهی امضا الكترونیكی جهت شركت درمناقصه را محقق سازند .به
پیشنهاد های واصله خارج از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و همچنین به پیشنهادهای فاقد امضا ،مشروط ،مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از
انقضاء مدت مقرر واصل شود  ،ترتیب اثر داده نخواهد شد .سایر اطالعات مورد نیاز به شرح ذیل اعالم می گردد.
-1تاریخ اولین انتشار اسناد مناقصه در سامانه  :از ساعت  11صبح روز شنبه مورخ 1400/10/25
-2آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه از سامانه  :تا ساعت  13روز سه شنبه مورخ 1400/ 10/ 28
-3آخرین مهلت بارگذاری اسناد مناقصه در سامانه :تا ساعت 11روز چهار شنبه مورخ 1400/ 11 /13
 -4تاریخ گشایش پاکات ارزیابی :ساعت  11:30روز چهار شنبه مورخ 1400/ 11 /13
 -5آخرین مهلت تحویل اصل پاكات پیشنهاد (الف،ب،ج) :ساعت  12روز شنبه مورخ 1400/ 11/16
-6تاریخ گشایش پاکات پیشنهاد ها :پس از کسب امتیاز الزم در ارزیابی کیفی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت اطالع رسانی می گردد.
 -7تاریخ بازدید از محل  :ساعت  10روز یکشنبه مورخ 1400/ 11/10
-8نوع کمیت و کیفیت خدمات مورد نظر :وفق اسناد مناقصه خواهد بود
 -9نحوه برگزاری مناقصه:عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی مناقصه گران(فشرده)
 -10مدت انجام كار 9 :ماه هجری شمسی
 -11مبلغ برآورد 18/443/527/258 :ریال
 -12نوع و مبلغ تضمین شركت در فرایند ارجاع كار :به صورت یك یا تركیبی از تضامین بندهای الف ،ب ،پ ،ج ،چ ،ح ,خ ماده  4آئین نامه تضمین
معامالت دولتی به شماره/123402ت50659هـ مورخ 94/9/22و اصالحیه شماره /5211ت57592هـ مورخ 1400/1/22مصوب هیات وزیران به مبلغ نهصد
و بیست و دو میلیون و یکصد و هفتاد و شش هزار و سیصد و شصت و سه ( )922.176.363ریال می باشد .به پیشنهادهای فاقد سپرده ،سپرده
های مخدوش ،سپرده های كمتر از میزان مقرر ،چك شخصی و نظایر آن ،ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 -13مدت اعتبار پیشنهادها :پیشنهادها باید از هرحیث برای مدت  90روز بعد از تاریخ تعیین شده برای تسلیم پیشنهادها معتبر باشند و این مدت
برای  90روز دیگر قابل تمدید می باشد.
 -14نشانی این شرکت جهت ارسال پاکتهای "الف" و "ب" و "ج"  :شیراز – خیابان زند – نبش خیابان فلسطین  -شرکت برق منطقه ای فارس -دبیرخانه
مرکزی ( تذکر مهم ؛ ارسال یک نسخه از پاكت های "الف"(اصل ضمانتنامه) و "ب" ( به صورت  )CDو"ج" (اصل برگ پیشنهاد قیمت به صورت فیزیکی
و جدول مقادیر و قیمت ها به صورت  )CDبه صورت فیزیکی و الك و مهر شده الزامی است)
 -15محل برگزاری مناقصه :شیراز ،خیابان زند ،نبش خیابان فلسطین ،شركت برق منطقه ای فارس ،امور تداركات و قراردادها
 -16نام و نشانی مشاور :شرکت خدمات مهندسی برق (مشانیر) به نشانی تهران  ،میدان ونک  ،خیابان شهید خدامی ،کوچه شادی  ،پالک  1امور
پست های 3
 -17سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است .ضمن ًا چنانچه در مورد مفهوم قسمتی از اسناد مناقصه ابهام یا سئوالی وجود داشته
باشد می توانند با شماره فكس  071 -32359047دبیرخانه مركزی شركت برق منطقه ای فارس (امور تداركات و قراردادها) مكاتبه نمایند.
 -18به پیشنهادهای فاقد امضا ،مشروط ،مخدوش و پیشنهاداتی كه بعد از انقضاء مدت مقرر واصل شود ،مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه  :تلفن مركز راهبری و پشتیبانی سامانه  1456می باشد.
شركت برق منطقه ای فارس

تمام خود در استان را هم تکمیل کند.
شرکت برق منطقهای در طول خطوط برق ،جایگاه اول کشور
را دارد
مدیرعامل شرکت برق منطقه ای فارس و بوشهر هم در این
نشست با اشاره به برخی شاخص های شرکت برق منطقه ای
فارس و بوشهر گفت :شرکت برق منطقه ای فارس و بوشهر
با  ۱۵هزار و  ۵۰۰کیلومتر طول خطوط برق ،جایگاه اول را در
کشور دارد.
یداهلل حقیقی بیان کرد :در استان بوشهر تا پیش از انقالب ۲۲۹
کیلومتر خط فشار قوی انتقال موجود بوده ،اکنون هم  ۴هزار
کیلومتر خط انتقال و فوق توزیع در استان بوشهر وجود دارد.
وی با اشاره به وجود  ۶۰ایستگاه فوق توزیع و انتقال در استان
بوشهر افزود :در استان بوشهر  ۲۸۰۰مگاوات تولید برق از سوی
وزارت نیرو و  ۲۴۰۰مگاوات هم توسط وزارت نفت انجام می
شود و میزان مصرف برق این استان  ۲۵۰۰مگاوات است.
مدیرعامل شرکت برق منطقه ای فارس و بوشهر خاطرنشان کرد:

تولید برق بوشهر قبل از انقالب  ۱۲مگاوات بوده واکنون این رقم
 ۴۲۵درصد رشد یافته است.
وی بیان کرد :شرکت برق منطقه ای فارس و بوشهر  ۱۷مشترک
بزرگ شامل انرژی اتمی ،پاالیشگاه ها و کارخانه های تولید
سیمان دارد که  ۴۹۴مگاوات از تولید به این صنایع اختصاص
می یابد.
حقیقی اضافه کرد :یکی از مشکالت مهم تامین برق بوشهر خط
انتقال پست چغادک به بوشهر است که به دلیل فرسودگی
همواره موجب بروز مشکل و قطعی برق می شود که برای رفع
این مشکل اقدامات الزم در دست انجام است.
برنامه ریزی شایسته استاندار بوشهر برای روزهای گرم
به گزارش ایسنا ،انتظار میرود استان بوشهر با این نعمت عظیم
نفت و گاز و وجود نیروگاه اتمی که نقش مهمی در تولید انرژی
کشور دارد خودش از داشتن برق مناسب در روزهای گرم سال
محروم باشد از این رو برنامهریزی استاندار بوشهر از اکنون برای
روزهای گرم سال بهجا و شایسته است | .ایسنا

گوجهکارانبوهشری
و دردهایی که هر
سال نو یمشوند
دسترنجی که باز روی دست کشاورز ماند.
حکایت ارزان شدن گوجهفرنگی حکایت
هر سال این روزهای کشاورزان استان
بوشهر است که انگار قرار نیست به پایان
برسد.گوجهکاران استان بوشهر نخستین
تولیدکنندگان این محصول در زمستان
هستند .محصولشان از اواسط آبان دست
میآید و تا اوایل اردیبهشت سال بعد هم
برداشت دارند ،اما اوج برداشتشان دی
است.
در این استان۱۱ ،هزار و  ۴۰۰هکتار کشتزار
گوج هفرنگی وجود دارد که پیش از
برداشت پیشبینی شده بود  ۶۲۰هزار تن
محصول از آنها برداشت شود.
حدود یک سوم این مزارع در بخش
ُبردِ خون شهرستان دیر قرار دارد؛ جایی که
کشاورزانش از ارزان شدن قیمت محصول
نگران و ناراضی هستند.
وقتی گوجه صادراتی به رب تبدیل
میشود!
یکی از کشاورزان بردخون میگوید:
بخشی از محصولمان بر اثر باران و تگرگ
از بین رفته و بخشی هم حاال به علت نبود
مشتری روی زمین مانده و در حال نابود
شدن است.این کشاورز جوان میگوید :در
حالی که محصولمان این قدر با کیفیت
است که میتوان صادرش کرد مجبوریم
با قیمتی بسیار پایین حدود  ۱۵۰۰تومان
به کارخانههای رب بدهیم.
او گالیه دارد که کارخانههای تولید رب
قیمت محصولشان را افزایش میدهند،
اما حاضر نیستند که گوجهفرنگی را با
قیمت بهتری از کشاورز بخرند.
به گفته این کشاورز ،حتی سبد هم پیدا
نمیشود که گوجهها را درآن بریزند.
این کشاورز میگوید :باید سم ،کود و نشاء
را به دالر بخریم ،اما محصولمان را به ریال
چند سال پیش بفروشیم.
کشاورز دیگری که مویش را در همین
پیشه سپید کرده است ،میگوید:

مسئوالن برای خرید حمایتی محصولمان
امروز و فردا میکنند .پیشبینی بارندگی
شده وقتی باران آمد ،گوجهها از بین
میروند و دیگر چیزی نیست که بخواهند
از ما بخرند.
او میگوید :وقتی از حمایت از تولید حرف
میزنند ،کشاورزان هم بخشی از جامعه
تولیدکنندگان هستند که شغلهای زیادی
به آنها وابسته است و اگر از آنان حمایت
نشود خیلیهای دیگر هم کارشان را از
دست میدهند.
باال رفتن هزینههای تولید
سخنگوی شورای اسالمی شهر بردخون که
خودش هم گوجهکار است در گفتوگو
با خبرنگار ما میگوید :هزینه تولید بسیار
باال رفته است و هر ماه قیمت سم و کود
بیشتر میشود به طوری که برای زیرکشت
بردن یک هکتار مزرعه گوجهفرنگی باید
 ۱۵۰میلیون تومان هزینه کرد.
مجید دریایی ادامه میدهد :االن یک
کامیون  ۱۰تنی برای حمل گوجه از بردخون
به تهران  ۹تا  ۱۳میلیون تومان میگیرد،
هزینه سبد این  ۱۰تن حدود  ۷میلیون و
هزینه بارگیری هم  ۵۰۰هزار تومان است.
اگر کشاورز هر کیلوگرم گوجهفرنگی را ۵
هزار تومان بفروشد فقط  ۵۰۰تومان سود
میکند.او میگوید :کارخانههای تولید رب
هر کیلو گوجه را  ۱۸۰۰تا  ۲۴۰۰تومان از ما
میخرند .کارخانهای که نزدیک ما است به
قیمت  ۲۴۰۰تومان یا  ۲۲۰۰تومان میخرد،
اما ظرفتیش کم است و کشاورزان
مجبورند محصولشان را به  ۱۸۰۰یا  ۱۹۰۰به
دالالن بفروشند که آنها هم میفرستند به
استان فارس و اصفهان.
خریدی که حمایت کننده نیست
این کشاورز میگوید ۳ :هفته پیش
مسئوالن قول دادند خرید حمایتی کنند و
گوجهفرنگی را از ما بخرند ،اما هنوزخبری
نشده است ،زیرا آنها قیمت  ۲۶۰۰تومان
را اعالم کردهاند که مناسب نیست و این

گونه حمایتی از کشاورز نمیشود.
به گفته دریایی ،دولت در تابستان برای
حمایت از گوجهکاران خوزستانی و
اصفهانی هر کیلو محصولشان را ۳۵۰۰
تومان خرید ،که باعث شد عرضه و تقاضا
متوازن و شرایط کار کشاورزان بهتر شود.
او میگوید :اگر قرار است از کشاورز
حمایت شود باید در همه مراحل تولید از
او حمایت شود یعنی کود و سم باکیفیت
و قیمت مناسب در اختیارش قرار گیرد.
االن سمها کیفیت الزم را ندارند و برای
حفاظت از محصول مجبوریم چندین بار
سم بزنیم که این هم هزینه تولید را باال
میبرد.
از کشاورز حمایت کنید نه کارخانهدار
سخنگوی شورای اسالمی شهر بردخون
میگوید :بیش از  ۵۰درصد مردم این
شهر کشاورز هستند و در زمان برداشت
این شهر به شهری مهاجرپذیر تبدیل
میشود وکارگران از استانهای دیگر برای
کار به اینجا میآیند .اگر بخش کشاورزی
بردخون نتواند روی پای خود بایستد این
افراد هم بیکار میشوند.
دریایی معتقد است اگر قرار است در حوزه
کشاورزی از تولیدکننده حمایت شود باید
از کشاورز حمایت کرد نه کارخانهدار ،زیرا
حلقه نخست زنجیره کشاورز است و اگر او
نباشد کارخانه فرآوری محصولی هم درکار
نخواهد بود.
قولهای نماینده برای حمایت از کشاورزان
حجتاالسالم موسی احمدی نماینده
شهرستانهای دیر ،کنگان ،جم و عسلویه
و رئیس مجمع نمایندگان استان بوشهر در
مجلس شورای اسالمی بعد از بارشهای
اخیر که کشاورزان بردخونی را دچار مشکل
کرد ،گفت :بخش بردخون شهرستان دیر
از مهمترین مناطق تولید گوجهفرنگی
خارج از فصل است که در بارشهای اخیر
بیشترین خسارتها را در حوزه کشاورزی
دیده است.

او گفت :از همه ظرفیتها برای جبران
زیان وارد آمده به کشاورزان استفاده
خواهیم کرد تا باز هم شاهد رونق
کشاورزی در قطب تولید گوجه فرنگی
خارج از فصل باشیم.
نماینده مردم جنوب استان در مجلس،
جبران خسارت و خرید تضمینی
محصوالت را مهمترین دغدغه کشاورزان
استان بوشهر عنوان کرد و گفت :کشاورزان
بهعنوان مهمترین افراد در خودکفایی
کشور ،نقش دارند بنابراین باید تمام
مسئوالن با حمایت از کشاورزان سعی
کنند خسارتها جبران شود.
جهاد کشاورزی باید در میانه میدان باشد
عضو شورای اسالمی شهر بردخون
میگوید :نماینده مردم جنوب استان
در مجلس به منطقه آمد و مشکالت
کشاورزان را دید ،اما هنوز نتیجهای از این
بازدیدندیدهایم.
دریایی میگوید :مسئوالن باید به فکر
کشاورز باشند ،مشکالت کمر کشاورزان
را شکسته است.او معتقد است ،جهاد
کشاورزی باید برای توسعه کشاورزی
برنامه داشته باشد ،باید الگوی کشت
داشته باشد و با نظارت آن را پیاده کند،
باید بر تولید و توزیع کود و سم نظارت
کند ،باید برای خرید حمایتی از کشاورز
پای کار باشد و باید کشاورزی را از تک
محصولی درآورد.این کشاورز میگوید:
اگر کشاورز خیالش راحت باشد که
محصولش به فروش میرسد الگوی
کشت را میپذیرد و کمتر کشت میکند،
اما چون از این نظر خیالش راحت نیست
برای اینکه کمتر زیان کند سطح زیر کشت
خود را بیشتر میکند.قصه افت و خیزهای
قیمت گوجه فرنگی در استان بوشهر به
دردی مزمن تبدیل شده است؛ دردی که
هر سال عود میکند و گاه با ُم َسکِ نی کمی
آرام میگیرد ،اما باز روز از نو و روزی از نو....
این درد درمان اساسی میخواهد.

