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مدیرعامل شرکت آب منطقه ای هرمزگان:
آب بهای دشت میناب بر اساس سه درصد 
قیمت محصول در مزرعه محاسبه می شود

آب  شرکت  پور: مدیرعامل  حسین   – بندرعباس 
منطقه ای هرمزگان گفت: بر اساس قانون، قیمت آب بها 
بر اساس سه درصد قیمت محصول در مزرعه محاسبه 

می شود.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای هرمزگان، 
دکتر هوشنگ مالیی در خصوص تعرفه آب  بهای کشاورزی اظهار 
کرد: تا کنون از هیچ کدام از چاه های کشاورزی استان هرمزگان 
آب بها دریافت نمی شد. بر اساس قانون »تثبیت آب بهای زراعی« 
مصوب مجلس شورای اسالمی دریافت آب بها تنها مربوط به 
شبکه های آبیاری استان است.  مدیرعامل شرکت آب منطقه ای 
هرمزگان عنوان کرد: آب بهای دریافتی از شبکه های آب رسانی به 
دلیل پرداخت هزینه های جاری شبکه و تعمیرات ضروری است 
و صرفا در  همان شبکه هزینه خواهد شد؛ شرکت آب منطقه ای 
پرداختی  این  از  خاصی  عایدی  هیچگونه  هرمزگان  استان 
کشاورزان زحمتکش ندارد.  وی تشریح کرد: بر اساس قانون، 
قیمت آب بها بر اساس سه درصد قیمت محصول در مزرعه و 
متوسط عملکرد محصول منتشر شده در آمارنامه رسمی وزارت 
آب  شرکت  مدیرعامل  شد.   خواهد  محاسبه  جهادکشاورزی 
منطقه ای هرمزگان واقعی سازی قیمت آب در راستای استفاده 
بهینه در جهت خلق سرمایه و اشتغال را یکی از اقدامات شرکت 
آب منطقه ای دانست و افزود: در حال حاضر کشاورزان شبکه  
آبیاری دشت میناب برای دریافت هزار لیتر آب )یک متر مکعب( 
هزار و ۴۰ ریال پرداخت می کنند. یعنی به ازای هر لیتر یک ریال 
که هزینه های جاری شبکه را نیز تامین نمی کند.  مالیی ادامه 
داد: با توجه به وسعت شبکه و فرسودگی شبکه آبرسانی دشت 
میناب، هزینه هایی نظیر تعمیر و نگه داری، برق مصرفی، الیروبی 
کانال ها و ابزارآالت افزایش یافته است. سال گذشته بالغ بر ۴۰ 
میلیارد ریال هزینه در دفاتر مالی ثبت شده، در حالیکه وصول 
درامد در این بخش کمتر از 6 میلیارد ریال است. وی ادامه 
داد: کمبود منابع در این بخش موجب تاخیر در پرداخت حقوق 
پرداخت هزینه های  باعث عدم  و  بهره برداری  پرسنل شرکت 
خرید تجهیزات و برق مصرفی و ... شده است.  مالیی ابراز داشت: 
جهت بهبود شرایط شبکه و کاهش هزینه های انتقال و توزیع 
آب؛ شرکت آب منطقه ای هرمزگان طرح بهسازی و بازسازی 
شبکه آبرسانی دشت میناب و اجرای سامانه آبیاری تحت فشار 
را در چهار هزار و 5۰۰ هکتار از دشت میناب به کمک جهاد 
کشاورزی را در دستور کار قرار دارد که طی فصول آینده حدود 

دو هزار و 5۰۰ هکتار از آن به بهره برداری می رسد.  

برگزاری تمرین اطفاء حریق در انبار نفت 
شهید بهمنی مقدم رشت

رشت  – علی حیدری: به منظور ارتقاء سطح آگاهی 
و آمادگی کارکنان ایمنی و آتش نشانی انبار نفت شهید 
بهمنی مقدم شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 

گیالن یک دوره تمرین عملی اطفاء حریق برگزار شد .
به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی منطقه گیالن ؛ به نقل از مسئول ایمنی و آتش نشانی 
منطقه ، علیرضا پیرنژاد ، این تمرین در راستای مقابله با شرایط 
اضطراری به دو صورت تئوری و عملی اطفاء حریق صبح روز 
دوشنبه 27 مرداد ماه برای کلیه پرسنل HSE )بهداشت ، 
ایمنی و محیط زیست( انجام شد . به گفته وی این دوره یک 
روزه در ابتداء با آشنایی تعاریف نقطه اشتعال، احتراق و دامنه 
آتش ، عوامل ایجاد آتش و راه های اصلی اطفاء آن و نهایتاًً با 
تمرین عملی تزریق فوم با خودروی اطفای حریق ، استفاده از 
دستگاه تنفسی ، نحوه کارکرد با دستگاه گاز سنج ، تزریق فوم 
خاموش کننده و تشریح وظایف افراد در زمان سرریز فرآورده 
و ...  صورت گرفت . گفتنی است در پایان این دوره سرپرست 
انبار نفت شهید بهمنی مقدم رشت ، عباس دوبحری ، هدف 
ایمنی کارکنان واحد  افزایش ضریب  را  این دوره  برگزاری  از 
بهداشت و محیط زیست منطقه دانست و گفت : » این تمرینات 
در راستای آشنایی بیشتر کارکنان با مخاطرات ناشی از آتش 
سوزی و کار ناایمن و راهکار مقابله با آن و انجام کار ایمن انجام 
شد تا همکاران بتوانند ضمن آشنایی با جدیدترین راه های 
مقابله با حوادث در شرایط اضطراری عملکرد مطلوبی در شرایط 

اضطراری داشته باشند.

آیین معارفه و تودیع سرپرست  مخابرات 
منطقه قزوین برگزار شد

قزوین - خبرنگار فرصت امروز:  با حکم مدیر عامل 
مخابرات ایران، مهندس نصرآبادی به عنوان سرپرست 

مخابرات منطقه قزوین معرفی گردید.
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه قزوین در مراسمی 
ویدئو کنفرانسی محمدرضا نصرآبادی  به عنوان سرپرست جدید 
مخابرات منطقه قزوین  معرفی و حسین پیله فروش ها به افتخار 
بازنشستگی نائل آمد. این مراسم که با حضور ویدئو کنفرانسی 
مهندس یافتیان ،مهندس بیدخام ، دکتر ظریفی آزاد و مهندس 
رضوانی از مخابرات ایران  و جمعی از مدیران مخابرات منطقه 
ی قزوین برگزار شد ، مهندس یافتیان ضمن اشاره به این نکته 
که زیرساخت ارتباطات نیروی محرکه کشور است ، گفت :امروزه 
فناوری اطالعات)ICT( به عنوان پیشران اقتصاد کشور است. 
مهندس یافتیان، عضو هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران، با 
اشاره به وصیت نامه امام علی )ع( از مسئولین و کارکنان خواست 
تقوا و نظم را در انجام امور سرلوحه خود قرار بدهند و در انجام 
وظایف احساس مسئولیت نموده و در راستای خدمت رسانی 
موثر همراه با پیشرفت تکنولوژی گامهای بلندی بردارند. عضو 
هیات مدیره شرکت مخابرات ایران گفت: توجه به تولید و رونق 
آن اولویت اصلی شرکت مخابرات ایران است و افزود : امروزه 
از ارکان رشد و توسعه در کشورها ، داشتن زیرساخت  یکی 
ارتباطی و بخصوص ict می باشد . وی با اشاره به افزایش شرکت 
های خدمات دهنده در حوزه تکنولوژی بیان کرد: با توجه به 
این موضوعات و به روز رسانی نیازهای مردم، مخابرات نیز باید 

تکنولوژی به روز ارائه دهد. 

فرماندار مالرد خبر داد:

افتتاح ۹۵ پروژه مالرد با ۱۹۳ میلیارد 
تومان اعتبار در هفته دولت

شهرستان  فرماندار  پندار:   میرزایی  فریبا   - مالرد 
مالرد از افتتاح و به بهره برداری رسیدن 9۵ پروژه عمرانی 
با اعتبار بالغ بر 193 میلیارد تومان در هفته دولت خبر داد.
ورزشی  پروژه  دو  افتتاح  مراسم  در حاشیه  برنجی  سجاد 
شهرستان مالرد که با حضور رضا گلمحمدی مدیر کل اداره 
ورزش و جوانان استان تهران، حجت االسالم نوری امام جمعه 
شهر مالرد و جمعی از مسئوالن برگزار شد، در گفتگو با خبرنگار 
مهر از افتتاح ۹5 پروژه عمرانی با اعتبار بالغ بر ۱۹۳ میلیارد 
تومان در هفته دولت خبر داد و اظهار داشت: پروژه هایی که 
هفته دولت در شهرستان مالرد افتتاح می شود شامل پروژه های 
فرهنگی، اجتماعی، سالمت، درمانی و غیره است. برنجی گفت: 
یکی از شاخص ترین پروژه های مورد بهره بردار  مالرد دبیرستان 
آیت اهلل هاشمی بود که بزرگترین پروژه نوسازی استان تهران 
محسوب می شود. وی به برخی از پروژه ها اشاره کرد و افزود: 
و  تخصصی  درمانگاه  قوام،  آباد  یوسف  درمان  جامع  مرکز 
آزمایشگاه تخصصی شهید فهمیده که به نوعی مرکزیت در غرب 
استان تهران دارد، بوستان چند منظوره مارلیک، سالن چند 
منظوره شهدای قشالق مالرد، سالن ورزشی حضرت علی اکبر 
در شهرک جعفریه و … بخشی از پروژه هایی بود که افتتاح شد.

اخبار ایراناخبار ایران مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران بیان کرد:

حفر و تکمیل ۱۰۹ حلقه چاه نفت و گاز در یک سال گذشته
اهواز- رحمان محمدی:  مدیرعامل شرکت ملی حفاری 
ایران از حفر و تکمیل 109 حلقه چاه های نفت و گاز با ثبت 
متراژ حفاری  133 هزار و 222 متر در یکسال گذشته خبر 

داد.
سید عبداله موسوی با گرامیداشت هفته دولت و بزرگداشت یاد 
و خاطره شهیدان رجایی و باهنر، گفت: از تعداد چاه های تکمیل 
شده ۳۰ حلقه توسعه ای، ۱۰حلقه اکتشافی توصیفی و 6۹ حلقه 
تعمیری تکمیلی بوده است و در همین مدت ۱۹ هزار و ۳۱۳ متر 
حفاری افقی و جهت دار نیز  در چاه های نفت و گاز انجام پذیرفته و 
عمیق ترین و اولین چاه جهت دار در سازند کژدمی میدان آزادگان 
جنوبی توسط متخصصان این شرکت با موفقیت انجام پذیرفت. وی 
با اشاره به اینکه این گزارش مربوط به عملکرد شرکت از ابتدای 
حفاری  های  دکل  تعداد  است،  شهریور۹۹  اول  تا   ۹۸ شهریور 
خشکی و دریایی ملکی شرکت ملی حفاری را 72 دستگاه عنوان 
و افزود: مجموع چاه های حفر شده در گستره شرکت ملی مناطق 
نفتخیز جنوب، شرکت نفت فالت قاره ایران، شرکت مهندسی و 
توسعه نفت، شرکت نفت و گاز پارس، شرکت نفت و گاز اروندان،  
شرکت نفت مناطق مرکزی و مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت 
ایران و مابقی در قالب پروژه ای  صورت گرفته است.  موسوی به 
انعقاد قراردادهای همکاری و مشارکت با شرکت های پژواک انرژی، 
توسعه پترو ایران ، نفت و گاز پرشیا، پترو پارس اشاره کرد و گفت:  
در مدت پیش گفته قراردادهای همکاری با دانشگاه های شاهرود، 
چمران، صنعت نفت و جهاد دانشگاهی جهت انتقال دانش، مستند 
سازی تجربیات و همکاری های علمی آموزشی منعقد شده است 
. مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران ارایه خدمات یکپارچه فنی 
و مهندسی را از مزیت های انحصاری این شرکت دانست و افزود: 
برخورداری از توان تخصصی و تجهیزاتی شرکت موجب شده که 
بتواند همزمان با عملیات حفاری چاه ها، خدمات متنوع فنی و 
تخصصی مرتبط با این صنعت را به شرکت های متقاضی ارایه کند 
که مجموع این خدمات در  مدت پیش گفته بالغ بر ۳ هزار و ۸۴2 
عملیات است. وی اظهار کرد: پاسخگویی به نیازهای صنعت نفت 
در نتیجه کار و تالش مضاعف متخصصان مجرب و کار آزموده و 

کارکنان سختکوش و کارآمد و استفاده از ظرفیت ها و توان ساخت 
داخل در بومی سازی ساخت قطعات پرمصرف و تجهیزات اساسی 
از افتخارات این شرکت محسوب می شود که از جمله می توان 
به ساخت یک دستگاه حفاری سنگین خشکی و صدها قطعه و 
تجهیزات کاربردی نظیر طراحی و ساخت ابزار پالسر مثبت ویژه 
چاه های انحرافی افقی، ابزار درون چاهی RTTS ،الینر و سیستم 
دیجیتال پمپ سیال ، پکینگ المنت، بچ میکسر اسید کاری ، 
طراحی و ساخت پمپ هیدرولیک و  سیستم روان کاوی گیربکس 
تاپ درایو ، طراحی و ساخت سازه سیستم  A-frame  دکل 
حفاری ، طراحی سیستم جامع مدیریت نمودار گیری و سامانه 
جامع HRM، طراحی و ساخت سیستم جک های هیدرولیک 
دستگاه دریایی مورب، طراحی و ساخت دو تجهیز کلیدی چاه های 
گازی )تمیز کننده جداری و خارج کننده ذرات(، ساخت یونیت 
های هشدار دهنده مقابله با گاز H2S و ... اشاره کرد. موسوی 
به توسعه مناسبات کاری و همکاری های مشترک با شرکت های 
بخش خصوصی در اجرای طرح های توسعه میدان های نفتی در 
این دوره اشاره و گفت: همکاری بیش از پیش با بخش خصوصی 
و استفاده حداکثری از ظرفیت های داخلی از اهداف توسعه ای 

ایران  این شرکت است. مدیرعامل شرکت ملی حفاری  و کالن 
اهتمام این شرکت به کارهای عام المنفعه و اجرای مسئولیت های 
اجتماعی و همچنین آموزش های عمومی و تخصصی از جمله در 
ابعاد ایمنی، کنترل مهار فوران چاه ها و ... را یادآور شد و افزود: در 
راستای تحقق برنامه های اقتصاد مقاومتی در سال جهش تولید و 
تاکید وزارت نفت مبنی بر تعامل با سازندگان و صنعتگران داخلی، 
شرکت های دانش بنیان و مراکز علمی، پژوهشی و تحقیقاتی، 
این شرکت به عنوان یک مجموعه مادر تخصصی بزرگ دولتی 
در صنعت حفاری کشور در ترسیم برنامه های کوتاه مدت، میان 
مدت و بلند مدت خود توسعه دو جانبه و چند جانبه با این بخش 
ها و  استفاده متقابل از ظرفیت های یکدیگر را تعریف و به جد 
دنبال می کند. وی اظهار کرد: این شرکت به عنوان مجموعه ای 
دانش محور و برخوردار از فناوری های روز تالش خود را بر محور 
استفاده حداکثری از توانمندی های داخلی، ارایه کار کیفی، ایحاد 
صرفه اقتصادی، برقراری توازن میان درآمدها و هزینه ها با توجه 
به خودگردان بودن، انضباط  کاری و نگرش بنگاهداری اقتصادی 
معطوف و در مدت پیش گفته سرفصل برنامه های خود را به توجه 
بیش از پیش به این نکات مهم و اساسی در پیشبرد اهداف شرکت 

اختصاص داده است. موسوی با این توضیح که حسب تاکید مقام 
عالی وزارت نفت، شرکت ملی حفاری ایران به عنوان بازوی اجرایی 
شرکت ملی نفت ایران در یک سال گذشته تالش کرده تا در شتاب 
بخشی به اجرای پروژه های کلید در دست مربوط به بهره برداری 
از میادین نفت و گاز مشارکت فعال داشته باشد. مدیرعامل شرکت 
ملی حفاری ایران در همین حال به استفاده از توان بالقوه و بالفعل 
این شرکت در موضوع پروژه های چاه های اکتشافی اشاره و از 
همکاری تنگاتنگ و دیرپای ملی حفاری با مدیریت اکتشاف شرکت 
ملی نفت ایران به عنوان نقطه قوت صنعت نفت کشور در کشف و 
توسعه میدان های نفتی و گازی یاد و خاطر نشان کرد: شرکت ملی 
حفاری در اثبات قطعی کشف میدان گازی ارم در استان فارس و 
میدان عظیم نفتی نام آوران در حوزه فعالیت شرکت ملی مناطق 
نفتخیز جنوب در همکاری موثر و مستمر با مدیریت اکتشاف نقش 
آفرینی داشته و روند این همکاری دو سویه در سال گذشته در 
اجرای دو پروژه  ۸+ 6 استمرار و هم اینک ۱۰ درصد توان عملیاتی 
شرکت در این حوزه تمرکز دارد. وی به همکاری و همیاری دو 
سویه با شرکت های اکتشاف و تولید )E&P(  که به دنبال  طرح 
های توسعه ای شرکت ملی نفت ایران و به ویژه طرح  توسعه 2۸ 
مخزن در مناطق نفتخیز جنوب در راستای نگهداشت و افزایش 
تولید، شتاب بیشتری گرفته است، اشاره کرد و گفت: مشارکت 
شرکت ملی حفاری با این شرکت ها در مواردی اجرایی یا در شرف 
اجرا است که بیانگر بهره برداری مطلوب از توان و دانش فنی و 
امکانات و داشته های داخلی است و می تواند آهنگ رشد و پویایی 
صنعت نفت را شتاب بخشیده و برنامه های توسعه ای را محقق 
سازد؛ ضمن اینکه براساس نتایج مناقصات مربوط این بسته ها، ملی 
حفاری در پروژه های طرح توسعه میدان نفتی گچساران در مناطق 
نفتخیز جنوب و نفت شهر در حوزه شرکت نفت مناطق مرکزی 
راساً وارد و عملیات اجرایی این پروژه ها در چارچوب برنامه کارفرما 
دنبال می شود و به تازگی نیز توسعه میدان های نفتی رامین و 
باالرود به ارزش ۴۱ میلیون یورو و سپهر و جفیر با پژواک انرژی 
به ارزش 6۰ میلیون دالر در استان خوزستان را با همکاری شرکت 

های بخش خصوصی در دستور کار خود قرار دارد.

و  فرهنگی  کمیسیون  رییسه  هیئت  تعیین  با  فالح:   - شرقی  آذربایجان 
اجتماعی شورای اسالمی شهر تبریز، شکور اکبرنژاد بعنوان رییس جدید این 

کمیسیون انتخاب شد.
به گزارش خبرنگار ما در آذربایجان شرقی، در پی این انتخاب، فرج محمدقلیزاده نیز به 
عنوان دبیر کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تبریز تعیین شد. همچنین سعید 
نیکوخصلت، محمدباقر بهشتی و غالمحسین مسعودی دیگر اعضای این کمیسیون هستند. 
محمدباقر بهشتی در جلسه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر با اشاره به اهداف 
برنامه پنج ساله شهرداری تبریز گفت: یکی از بارزترین قسمت های اهداف برنامه پنج 
ساله بخش فرهنگی این برنامه بود که می توان به عنوان سخت ترین بخش آن را معرفی 

کرد. وی اضافه کرد: طی یک ماه آینده این برنامه باید بررسی شود. بهشتی تصریح کرد: 
کمیته ای برای بررسی برنامه ها در نظر گرفته شود تا ماحصل این بررسی در کمیسیون 
تصویب شود. فرج محمدقلیزاده نیز ضمن تاکید بر بررسی اصولی این برنامه گفت: بررسی 
این برنامه توسط تیم کارشناسی متخصص باید صورت گیرد. وی بیان داشت: برگزاری 
یک جلسه در منطقه هشت شهرداری تبریز با محوریت موضوع اولویت به آثار ارزشمند 
تاریخی به منظور بررسی آخرین وضعیت خانه های تاریخی تبریز را پیشنهاد می کنم. عضو 
شورای اسالمی شهر تبریز گفت: وضعیت برخی از خانه های تاریخی مناسب نیست و نیاز 
به مرمت و رسیدگی دارد. قلیزاده اظهار داشت: موضوع دیگری که مورد توجه است عدم 
برگزاری جلسات تخصصی در خصوص کتاب است. وی ادامه داد: کتاب متاسفانه مغفول 
واقع شده و کار اجرایی در این خصوص صورت نگرفته است. وی همچنین با اشاره به موزه 
داری شهرداری تبریز، گفت: موزه داری شهرداری به نوعی انبارداری است. قلیزاده تاکید 
کرد: این نوع از موزه داری مصادف با تخریب مدرن آثار است و تمام آثار خریداری شده 
توسط شهرداری به سرنوشت مشابه تخریب دچار می شوند. سعید نیکوخصلت نیز در این 
جلسه گفت: واقعیت است که همه ما در یک کشتی هستیم و همه به یک سمت می رویم 
و اینطور نیست که ناخدا و ملوانان و مسافران هر کدام به طرف جهت های مختلف نمی 
روند. وی تصریح کرد: دیالوگ هایی که در بین مسئوالن و مردم است این ذهنیت را ایجاد 
می کند که گویی مسئوالن در حاشیه امن و مردم در تالطم و طوفان قرار گرفته اند. عضو 
شورای اسالمی شهر تبریز اظهار داشت: اما در حقیقت اینطور نیست و بسیاری از مسئوالن 

دغدغه مند هستند. وی با قرائت گالیه یکی از هنرمندان مجموعه دار از وضعیت معیشت، 
گفت: دغدغه این افراد نیز دغدغه همه ما است. وی با اشاره به عدم آموزش شهروندان در 
خصوص تاریخ و فرهنگ کشور گفت: عدم شناخت از تاریخ شهر باعث شده تا بسیاری از 
افتخارات و اتفاقات مغفول باقی بماند. عضو شورای اسالمی شهر تبریز با اشاره به اقدامات 
باکو در این خصوص تصریح کرد: این کشور برای معرفی طالیه داران تاریخ و فرهنگ 
خود مجسمه آنها را در کوچه های محل زندگی آنها نصب کرده است و بدین طریق از 
تاریخ خود حفاظت می کند. مسعودی با اشاره به اینکه هویت تبریز در انقالب مشروطه 
خالصه شده است، ادامه داد: در تبریز نیز باید محالت افرادی که در انقالب مشروطه نقش 
های اساسی و کلیدی داشتند، مشخص شود. وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: 
یکی از موضوعاتی که امروز شورای شهر در آن دچار مشکل شده است، ضعف موجود در 
مدیریت شهر توسط شهرداری است در حالی که به نام شورای اسالمی شهر تبریز نوشته 
می شود! خزانه دار شورای اسالمی شهر تبریز با بیان اینکه اعضا شورا برای بهبود شرایط 
تمام تالش خود را انجام می دهند و بی تفاوت نیستند، گفت: در برخی موارد شورا نمی 
تواند از لحاظ قانونی اقدامی انجام دهد. در ادامه استاد جدید االسالم عکاس پیشکسوت و 
صاحبنام تبریز با اشاره به وضعیت نامساعد مجموعه داری در تبریز گفت: با ایجاد برخی 
شرایط توسط شهرداری تبریز و حل مشکالت موجود، می توان به مجموعه داری در تبریز 
ادامه داد. وی خواستار اختصاص یکی از خانه های تاریخی برای ایجاد موزه از مجموعه 

اشیا ارزشمند خود شد.

بوشهر – زهرا بهرامی: همزمان با بزرگداشت هفته دولت، 
6 پروژه بندری و دریایی در آیینی با حضور رئیس سازمان 
بنادر و دریانوردی کشور در استان بوشهر بهره برداری و یا 

عملیات اجرایی برخی از آن ها آغاز شد.
مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر در آیین آغاز عملیات 
اجرایی موج شکن های توسعه اسکله بندر کنگان گفت: مهمترین 
این پروژه ها الیروبی کانال های داخلی و خارجی بندر بوشهر به 
میزان پنج میلیون و 75۰ هزار مترمکعب است با یکهزار و ۹۰۰ 
شده است.  احداث  ماه  مدت ۱۰  ظرف  که  اعتبار  ریال  میلیارد 
سیاوش ارجمندزاده افزود: با اجرای این پروژه مهم و رسیدن عمق 
کانال دسترسی بندر بوشهر تا عمق ۱۰.۸متر به طور مجدد زمینه 
تردد کشتی  های ۳۰ هزار تنی را به بندر بوشهر فراهم کرده است. 
وی  ادامه داد: آغاز عملیات اجرایی پایانه مسافربری بین المللی 
بندری در  پروژه  اعتبار دیگر  ریال  با ۴5۰ میلیارد  بوشهر  بندر 
استان بوشهر است که احداث آن در رونق حمل و نقل مسافری 
بندر بوشهر نقش چشمگیری ایفا خواهد کرد.  مدیرکل بنادر و 
احداث  آغاز  همچنین  داشت:  اظهار  بوشهر  استان  دریانوردی 
ساختمان های اداری و آسایشگاه گارد ساحلی اداره بندر دیر و 
کنگان ظرف مدت ۱2 ماه، اطاله و ساخت اسکله تجاری کنگان 
نیز با عنوان یکی از پروژه   های مهم سفر ریاست جمهوری به استان 
بوشهر با اعتبار یکهزار و 7۰۰ میلیارد ریال اجرایی خواهد شد. 
ارجمندزاده ادامه داد: با اتمام پروژه اصاله و ساخت اسکله کنگان 
ظرف مدت 2 سال این بندر با تغییر و تحول اساسی از یک بندر 

تبدیل  فلزی  کشتی های  پهلوگیری  قابلیت  با  مدرن  به  سنتی 
خواهد بود. وی افزود: اسکله شناور کوچک گرشگری کنگان نیز 
به طول ۴۴۰ متر با 5۰ میلیارد ریال اعتبار احداث و راه  اندازی 
خواهد شد. مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر ادامه داد: 
احداث مجتمع  بندری نگین نیز به عنوان یکی از مصوبه   های سفر 
رئیس جمهوری به بوشهر ) دی ماه سال ۹۳( تاسیسات زیر بنایی 
آن تا پایان سال جاری تکمیل خواهد شد.  وی بیان کرد: در این 
پروژه ترمینال ها، راه های دسترسی به ترمینال ها، خیابان کشی ها، 
تاسیسات از قبیل آب برق گاز و شبکه  و سیستم اطفای حریق 
آماده و 2 ترمینال کانتینری شامل یک ترمینال جنرال کارگو و 
پایانه نفتی به طور کامل آماده برای پذیرش سرمایه گذار خواهد 
شد. ارجمندزاده گفت: در بندر گناوه نیز به عنوان مهم ترین بندر 
تجاری استان بوشهر بهسازی محوطه ها و پروژه ساختمان گارد 
در دست اقدام است و الیروبی خور آن نیز تا یکماه آینده به اتمام 

خواهد رسید. 

تعیین رییس جدید کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تبریز

قلیزاده: موزه داری شهرداری تبریز به نوعی انبارداری است

بهره برداری و اجرای ۶ پروژه بندری در استان بوشهر آغاز شد

۱۴


