امام جمعه بوشهر:

زدودن آالیندهها از جغرافیای
استان در اولویت برنامههای
وزارت نفت باشد

2

سال چهاردهم شماره   1930چهارشنبه  28اردیبهشت ماه 1401

خبـــر

باحضور ویدئو کنفرانسی رئیس جمهور:

عملیات اجرایی سه هزار و  ۳۱۶واحد نهضت ملی مسکن در عالیشهر بوشهر آغاز شد
همزمان با آغاز عملیات اجرایی  ۱۰۰هزار واحد مسکونی در شهرهای جدید کشور سه هزار و  ۳۱۶واحد مسکونی نهضت ملی
جهش تولید مسکن روز سهشنبه با حضور ویدئو کنفرانسی رئیس جمهور در شهر جدید عالیشهر استان بوشهر آغاز شد.

خالصه خبر

 ۴۰۰پرونده تخلف اقتصادی در سطح بازار استان
بوشهر تشکیل شد

امام جمعه بوشهر اجرا پیوستهای اجتماعی،
ورزشی و عمرانی را یکی دیگر از موارد مهم دانست و
گفت :مدیریت محیط زیست و زدودن آالیندهها از
جغرافیای استان بوشهر در اولویت برنامههای وزارت
نفت قرار بگیرد.
آیتاهلل صفایی بوشهری در بازدید از نمایشگاه
بینالمللی نفت ،گاز و پتروشیمی در دیدار با وزیر
نفت با بیان اینکه استقرار صنایع نفت در استان
بوشهر اظهار داشت :بهرهمندی مردم استان از این
قابلیتهای امری مهم و اجتنابناپذیر است.
نماینده ولی فقیه در استان بوشهر اشتغال نیروهای
بومی در صنایع نفت ،گاز و پتروشیمی را یکی از
مطالبات مهم مردم استان دانست و بیان کرد :در این
راستا اجرایی شدن مصوبات هیئت دولت مبنی بر
اشتغال  50درصد نیروهای بومی در این صنایع یکی
از ضروریات است.
امام جمعه بوشهر تولید دانش و مهارت برای جوانان
استان بوشهر با تعهدات وزارت نفت با سازمان
آموزش فنی و حرفهای و مراکز آموزش عالی را مورد
اشاره قرار داد و بیان کرد :بکارگیری و انتصاب مدیران
بومی انقالبی در مناصب مدیریتی در صنایع نفت ،گاز
و پتروشیمی مورد توجه قرار بگیرد.
وی باتأکید بر توجه به پیوستهای صنایع در
بخشهای مختلف افزود :اجرا پیوستهای گسترده
فرهنگی در داخل و محیط پیرامونی مراکز نفتی در
اولویت قرار بگیرد.
صفایی بوشهری اجرا پیوستهای اجتماعی ،ورزشی
و عمرانی را یکی دیگر از موارد مهم دانست و تأکید
کرد :مدیریت محیط زیست و زدودن آالیندهها از
جغرافیای استان بوشهر در اولویت برنامههای وزارت
نفت قرار بگیرد.
نماینده ولی فقیه در استان بوشهر باتأکید بر توسعه
فناوریهای نفت و خودکفایی این حوزه ،تصریح کرد:
الزم است در زمینه تولید سخت افزاری و نرم افزاری
حوزه نفت به خودکفایی برسیم.
امام جمعه بوشهر در ادامه با تأکید بر همکاریهای
وزارت نفت با استان بوشهر و تعامل گسترده و موثر
این وزارتخانه با استان گفت :ظرفیتهای مهمی در
ابعاد نیروی انسانی متخصص در استان بوشهر وجود
دارد که بهرهمند شدن از این توانمندیها در اولویت
برنامه وزارت نفت قرار بگیرد.

شرایط جوی مساعد نیست؛

آلودگی بیش از حد هوا در
استان بوشهر

معاون امور عمرانی استاندار بوشهر گفت :در چهار
شهرستان استان بوشهر به دلیل شرایط جوی و
آلودگی بیش از حد هوا ،ادارات و دستگاه های
اجرایی امروز سهشنبه تعطیل است.
محمد هادی رستمیان روز گذشته در گفتوگو با
خبرنگار مهر اظهار داشت :به دلیل شرایط جوی
و آلودگی بیش از حد هوا ،ادارات و دستگاههای
اجرایی در برخی شهرستانهای استان بوشهر
تعطیل خواهد بود .وی اضافه کرد :امروز سهشنبه
ادارات در شهرستانهای بوشهر ،گناوه ،دیلم و
تنگستان تعطیل خواهد بود .معاون عمرانی
استاندار بیان کرد :دستگاههای خدمات رسان
استان از جمله بانکها ،مراکز درمانی ،اورژانس،
مراکز انتظامی تعطیل نیستند.

کاهش شمار بستریهای
کرونایی
سرپرست دانشگاه علوم
پزشکی بوشهر گفت:
در حال حاضر  ۲۹بیمار
در بخشهای کرونایی
بیمارستانهای استان
بوشهربستریهستند.
دکتر حسن ملکی زاده
اظهار داشت :در ۲۴
ساعت گذشته  ۱۷بیمار جدید در بخشهای کرونایی
بیمارستانهایاستانبستریشدهاند.
وی گفت :در حال حاضر هیچ بیماری در بخش
مراقبتهای ویژه بیمارستانهای استان بستری
نیست.دکتر ملکی زاده درباره نتایج موارد فوتی ناشی
از کرونا در استان گفت :امروز یک مورد فوتی ناشی از
کرونا خانمی  ۴۷ساله با سابقه بیماری سرطان مثانه و
دیابت در استان ثبت شده است.
از آغاز شیوع ویروس کرونا تاکنون  ۱۰۴هزار و  ۴۷۶نفر
در استان به این ویروس مبتال شدهاند که  ۲هزار و
 ۱۶۴از آنها به علت ابتالی به این ویروس جان خود
را از دستدادهاند.

معاون بازرسی و نظارت سازمان صمت
استان بوشهر گفت :در اجرا طرح اصالح
اقتصادی و مردمیسازی و توزیع
یارانهها در یک هفته گذشته  ۴۰۰پرونده
تخلف اقتصادی در اجرای مانور گشت
بازرسی و نظارت در سطح بازار استان
بوشهر تشکیل شد.
رضا جمالی با بیان اینکه روزانه  70تیم بازرسی قیمت و توزیع کاالها را
رصد میکنند گفت :صبح و بعدازظهر بازار در شهرهای مختلف استان
مورد رصد بازرسان قرار دارد.
وی از برخورد با متخلفان خبر داد و بیان کرد :در یک هفته گذشته
 400پرونده تخلف اقتصادی در اجرا مانور گشت بازرسی و نظارت در
سطح بازار استان بوشهر تشکیل شده است

 ۱۰.۵میلیارد تومان در اجرا توسعه شبکه فیبرنوری
در بوشهر تخصیص یافت

ساخت  ۳۰۰۰واحد مسکونی در استان بوشهر آغاز
شد

بررسی وضعیت طر حهای تاثیرگذار بوشهر برای تامین
آب تابستان

مدیر کل ارتباطات و فناوری اطالعات
استان بوشهر از اجرا شبکه فیبر نوری
در شهرهای بوشهر و عالیشهر با ۱۰.۵
میلیارد تومان خبر داد و گفت :تاکنون
 ۲۰۰کیلومتر شبکه فیبرنوری در این
 ۲شهر اجرا شده که قابلیت  ۴۰هزار
مشترک از آن فراهم شده است.
وی با بیان اینکه در اجرا فاز نخست پروژه فیبر نوری  200کیلومتر شبکه
در مناطق مختلف شهرهای بوشهر و عالی شهر اجرا شد گفت :این طرح
نقش مهمی در افزایش پهنا باند و گسترش کسب و کارها دارد.
علی سملیان افزود :در فاز نخست این پروژه ارتباطی 25درصد جمعیت
شهرهای بوشهر و عالی شهر معادل  40هزار مشترک زیر پوشش قرار
میگیرند.

همزمان با آغاز عملیات اجرایی  100هزار
واحدمسکونیدرشهرهایجدیدکشور
عملیات اجرایی  3هزار و  316واحد
مسکونینهضتتولیدمسکنبادستور
ویدئو کنفرانسی رئیس جمهور در شهر
جدید عالیشهر بوشهر آغاز شد.
معاون امور عمرانی استاندار بوشهر
در آیین ساخت این واحدهای مسکونی از اجرا  8هزار و  313واحد
مسکونی در استان خبر داد و اظهار داشت :این واحدهای مسکونی که
در اجرا طرح جهش تولید مسکن آغاز شده  2هزار و  800واحد آن در
شهرهای  40گانه و  2هزار و  180واحد هم در روستاهای استان بوشهر
اجرایی شده است.محمد هادی رستمیان گفت  :تاکنون  200هکتار
زمین در محدوده شهرها و روستاها برای اجرا پروژههای واحد مسکونی
در قالب طرح جهش تولید مسکن در استان بوشهر تأمین شده است.

معاون نظارت بر بهرهبرداری شرکت
مهندسی آب و فاضالب کشور گفت:
روند پیشرفت طرحهای تاثیرگذار
استان بوشهر برای عبور موفق از اوج
مصرف آب در تابستان بررسی شد.
هاشم امینی از طرح خط انتقال آب
مناطق شمالی بوشهر ،مخزن پنج هزار
مترمکعبی در حال ساخت دلوار و خط انتقال آب بندر رستمی بازدید و
روند اجرای آنها را بررسی کرد.
وی هدف از بازدید خود را بررسی روند اجرای این طرحها برای عبور
موفق از اوج مصرف آب در تابستان عنوان کرد.
خطانتقالمناطقشمالیشهربوشهر ۷۰درصد،خطانتقالبندررستمی
 ۴۰و مخزن پنج هزار مترمکعبی دلوار ۴۸درصد پیشرفت دارند.

خبــــر

گـــــــــزارش

معاونعمرانیاستانداربوشهر:

نماینده بوشهر:

ساکنین محالت جنوبی بوشهر از آبفا گالیهمند هستند

که اعتراض کنند ،تصریح کرد :تا قبل از اینکه آستانه
تحمل مردم سر برسد باید چارهای اندیشیده شود تا
این مشکالت حل شود ،زیرا اگر مردم اعتراض کنند و
در این اعتراضات حرمتی شکسته شود دیگر نه این

نماینده مردم بوشهر ،گناوه و دیلم در مجلس شورای
اسالمی با اشاره به اینکه ساکنین محالت جنوبی
بوشهر از آبفا گالبهمند هستند ،گفت :رفع مشکل آب
و فاضالب محالت جنوبی و تنگک ها باید اولویت
اول آبفا این استان و شهرداری بوشهر قرار بگیرد.
عبدالکریم جمیری در نشست با شهردار بوشهر و مدیر
کل آبفا استان اظهار کرد :از محالت جنوبی و تنگکها
درخواستها و مراجعات زیادی به دفتر ما شده و
مردم از خدمات رسانی در حوزه آب و فاضالب و
سیستم زه کشی این محالت گالیهمند هستند.
وی با تاکید بر اینکه نگذارید مردم به نقطهای برسند

خدمت رسانی برای مردم لذت دارد و نه برای مدیر
ارزشی دارد و نه برای نظام اسالمی آوردهای دارد.
نماینده مردم بوشهر ،گناوه و دیلم در مجلس شورای
اسالمی بیان کرد :مردم باید زیر سایه نظام اسالمی

تا قبل از اینکه آستانه تحمل مردم سر برسد باید چارهای اندیشیده شود
تا این مشکالت حل شود ،زیرا اگر مردم اعتراض کنند و در این اعتراضات
حرمتی شکسته شود دیگر نه این خدمت رسانی برای مردم لذت دارد و نه
برای مدیر ارزشی دارد و نه برای نظام اسالمی آوردهای دارد.

خبــــــــر

خبــــــــر
رئیس اداره بندر و دریانوردی خارگ خبر داد؛

دست پر شرکت مخازن سبز از نمایشگاه؛

انعقاد تفاهمنامههای شرکت مخازن سبز عسلویه در نمایشگاه تهران
با حضور امیر سرتیپ دوم دکتر فرشاد نجفی
پور مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی نیروهای
مسلح و مهندس یزدانی کاشانی مدیرعامل
شرکت مخازن سبز و دیگر مسئولین شستان و
مخازن سبز و همچنین کارکنان چندین تفاهم
نامه همکاری با شرکتها و بانکهای مختلف
منعقد شد که از جمله دستاوردهای این شرکت از
حضور فعال خود در بیست و ششمین نمایشگاه
بینالمللی نفت ،گاز ،پاالیش و پتروشیمی تهران
به شمار میرود.
شرکت مخازن سبز پتروشیمی عسلویه در راستای
نامگذاری سال  ۱۴۰۱به «تولید؛ دانشبنیان ،اشتغال
آفرین» توسط مقام معظم رهبری با حضور در
نمایشگاه نفت ،گاز ،پاالیش و پتروشیمی تهران
ضمن معرفی تواناییها و دستاوردهای خود به
بازدیدکنندگان و مقامات حاضر در نمایشگاه،
اقدام به امضای چندین تفاهمنامه مهم با چندین
شرکت و بانک کرد.
از جمله این تفاهمنامهها میتوان به تفاهمنامه
با دو بانک اشاره کرد که بر اساس آنها همکاری
این بانکها با شرکت جهت ارائه خدمات مالی و
بانکی گسترش خواهد یافت.
همچنین این بانکها به سازندگان و تأمین
کنندگان ماشین آالت ،تجهیزات و قطعات،

آسایش و آرامش داشته باشند و ما مسئولیم که این
آسایش و آرامش را فراهم سازیم.
جمیری یادآور شد :دستگاههای اجرایی باید سراغ
کارهای زود بازده و رفع فوری مشکالتی که حل آنها
حق مردم است تا حصول نتیجه نهایی و عملیات
اصلی بروید تا آبهای سطحی فروکش کند و
آرامش به خانههای مردم بازگردد.
این مقام مسئول افزود :برای مثال هنگامی که قرار
است جادهای تعمیر و یا احداث شود برای تردد مردم
حتما میبایست راه دسترسی ایجاد شود تا زندگی
مردم دچار خلل نشود تا جاده اصلی ترمیم گردد در
این مورد هم باید یک راه چاره موقت اندیشیده شود
نماینده مردم بوشهر ،گناوه و دیلم در مجلس شورای
اسالمی گفت :ببینید که شهرداری و آبفا چه استعداد
و ابزاری در اختیار دارند ما هم هر جا نیاز باشد ورود
میکنیم و حتما کمک خواهیم رساند ،اما نمیتوانیم
بیش از این پاسخگوی مردم در این موضوع باشیم.
جمیری خاطر نشان کرد :مردم از ما بیش از این توقع
دارند و روزانه به ما مراجعه میکنند که پاسخگویی
ما نیازمند عملیات اجرایی در این زمینه است تا ما
هم بتوانیم به عنوان نماینده و خدمت گذار مردم
پاسخگوی مطالبات آنان باشیم.
وی عنوان کرد :از مسولین بلند پایه دولت مطالبه
خواهیم کرد و با هیچکس بر سر حقوق و منافع
مردم حق ندارد تعارف کند و ما هم هیچ تعارفی با
مسئولین نداریم .نماینده مردم بوشهر ،گناوه و دیلم
در مجلس شورای اسالمی اظهار کرد :طرح موقت
شهرداری باید وارد میدان عمل شود ،زیرا در اختیارات
شهرداری است و اگر دستگاه اجرایی دیگر نیز نیاز
باشد باید کمک خواست و با بسیج همه امکانات
مشکل مردم حل شود .جمیری تاکید کرد :هر چه
سریعتر باید وارد میدان شوید ،زیرا ما یک کار جهادی
و عملیاتی میخواهیم تا در فصل بارندگیهای پیش
رو در سال جاری دوباره مردم به مشکالت این چنینی
برخورد نکنند.

تأسیسات نصب و ساختمان و پیمانکاران
هلدینگ شرکتهای تابعه خدمات بانکی و
اعتباری ارائه خواهند کرد.
تفاهمنامههای دیگری نیز من جمله با شرکتهای
دانشبنیان جهت ارائه خدمات استاندارد
پشتیبانی از نرمافزارها ،تولید و تأمین پمپهای
بزرگ و توربین آبی و تأمین مالی طرحهای
توسعهای شرکت مخازن سبز پتروشیمی عسلویه
منعقد شد.

انعقاد این تفاهمنامهها میتواند پیشبرد اهداف و
برنامههای شرکت مخازن سبز را شتاب دوچندان
ببخشد و در طراحی و اجرای پروژههای شرکت
تأثیر بسزایی داشته باشد.
همچنین در روز پایانی نمایشگاه مهندس یزدانی
کاشانی مدیر عامل با سردار فرحی جانشین وزیر
دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و علیعسگری
مدیرعامل هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس دیدار
کرد.

نجات شش سرنشین لنج تجاری
مسیر دبی  -گناوه از خطر غرق شدن

رئیس اداره بندر و دریانوردی جزبره خارگ گفت :شش
سرنشین شناور تجاری مسیر دبی  -گناوه از خطر غرق شدن
نجات یافتند.
ایرج صفری اظهار داشت :مرکز فرعی جست و جو و نجات
دریایی خارگ یکی از مهمترین مراکز جست و جو و نجات
دریایی در خلیج فارس بشمار میرود که با هماهنگی اداره
کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر عملیاتهای متعددی در
این حوزه را با موفقیت به سرانجام رسانده است.
رئیس اداره بندر و دریانوردی خارگ افزود :صبح امروز
یک فروند لنج باری در  ۸مایلی شرق جزیره خارگ که از
دبی عازم بندر گناوه بود به دلیل آب گرفتگی اعالم اضطرار
دریایی کرد که به سرعت هماهنگی الزم صورت گرفت و
شناور ناجی  ۹مستقر در این جزیره به منطقه اعزام شد.
وی تصریح کرد :با رسیدن ناجی  ۹به موقعیت اعالم شده
به سرعت عملیات انتقال  ۶سرنشین این موتور لنج صورت
گرفت و هر شش خدمه لنج باری به شناور ناجی  ۹و سپس
به جزیره خارگ منتقل شدند.

همه شهرها و  ۹۳درصد
روستاهای استان بوشهر
به شبکه ملی ارتباطات
متصل هستند
معاونعمرانیاستانداربوشهرگفت ۷۲:درصد
جمعیت این استان در شهرها و  ۲۸درصد در
روستاها ساکن هستند که در زمان حاضر
همه شهرها و  ۹۳درصد روستاهای باالی
 ۲۰خانوار این استان به شبکه ملی ارتباطات
متصلهستند.بهگزارشخبرنگارایرنا،محمد
هادی رستمیان روز سهشنبه در حاشیه افتتاح
فاز نخست فیبر نوری در شهرهای بوشهر و
عالیشهر به صورت همزمان از طریق ارتباط
تصویری با حضور وزیر ارتباطات و فناوری
اطالعات در جمع خبرنگاران افزود :افزایش
سرعت اینترنت یکی از مزیتهای فیبر نوری
است در همین ارتباط در زمان حاضر  ۳۸هزار
پورت فیبر نوری پرسرعت در استان بوشهر
راهاندازی شده است.وی اظهار کرد :در زمان
حاضر شهرستانهای  ۱۰گانه استان بوشهر
قابلیت دسترسی به اینترنت پر سرعت دارند.
رستمیان ادامه داد :حمایت از تولید
دانشبنیانواشتغالآفریندرحوزهارتباطات
و فناوری اطالعات یکی از اولویتهای استان
بوشهر است.وی گفت :امروز با گسترش
علوم و فنون در عرصههای مختلف با سرعت
حیرتانگیزوپرشتابزمینهپیشرفتروزافزون
در همه زمینهها را فراهم کرده است.
رستمیان با بیان اینکه پیشرفت فناوری
کالسهای درس چند متر مربع را به گستره
دنیا افزایش داده است افزود :برای تحقق
این مهم و تکنولوژی نوین نیاز به توسعه
زیرساختهای الزم دارد که اجرا شبکه فیبر
نوری از آن جمله است.
وی با اشاره به افتتاح شبکه فیبر نوری در
 ۲شهر بوشهر و عالیشهر بیان کرد :اجرای
این مهم ضمن افزایش سرعت اینترنت با
دسترسی عادالنه ،در بخشهای مختلف،
توسعه کسب و کارها را افزایش داده است.
.....................................................................

 ۲۵هزار لیتر سوخت
قاچاق در استان بوشهر
کشف شد

فرمانده مرزبانی استان بوشهر از کشف ۲۵
هزار لیتر سوخت قاچاق در اسکله بندر دلوار
تنگستان استان بوشهر به ارزش بیش از ۷
میلیارد ریال خبر داد .سرهنگ یداهلل شرفی در
بندردلوارتنگستانبااشارهبهبرخوردباهرگونه
تخلف در مرز دریایی خلیجفارس و سواحل
استان بوشهر اظهار داشت :نیروهای مرزبانی
دراعماقمختلفخلیجفارسوسواحلاستان
بوشهر بهصورت شبانهروزی حضور دارند و با
متخلفان از جمله قاچاقچیان برخورد قاطع
میکنند.وی برقراری امنیت پایدار در مرزهای
دریایی و سواحل استان بوشهر را مورد اشاره
قرار داد و افزود :موفقیت مرزبانان استان
بوشهر با همکاری و مشارکت ساحلنشینان
محقق میشود و تعامل و همکاری مردم
مرزدار استان قابل ستایش است.فرمانده
مرزبانی استان بوشهر از شناسایی محموله
سوخت قاچاق در سواحل بندر دلوار تنگستان
خبر داد و بیان کرد :مأموران مرزبانی در یک
عملیات مشترک با منطقه دوم نیروی دریایی
سپاه ،موفق به شناسایی و توقیف یک فروند
شناور حامل سوخت قاچاق را در فاصله 19
مایل بندر دلوار شدند.شرفی از کشف  25هزار
لیتر سوخت قاچاق از نوع گازوئیل از این شناور
خبر داد و تصریح کرد :ارزش محموله سوخت
قاچاق کشف شده حدود 7میلیارد ریال برآورد
شده است.وی اضافه کرد :در این عملیات 2
نفر دستگیر شدند و سوخت کشف شده به
همراهمتهمانپسازتکمیلپروندهمقدماتی
تحویلمراجعقضاییشد.

