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مدیرعامل سازمان تعاون روستایی مرکزی ایران:

استاندار مازندران:

باغداری قراردادی در محصول سیب آذربایجان غربی را توسعه دهیم

کاهش نرخ جمعیت مازندران
نگران کننده است

استاندار مازندران روند کاهش نرخ جمعیتی
را در استان نگران کننده دانست و گفت :از
نظر رشد جمعیت وضعیت خوبی نداریم.
سید محمود حسینی پور در نشست تشریح
برنامههای خود در برنامه تلویزیونی شبکه
مازندران با اشاره به بحران جمعیت در استان
اظهار داشت :این استان در زمینه رشد جمعیت
وضعیت خوبی ندارد و از آخر رتبههای اول را
دارد .وی با اشاره به قابلیتهای مختلف دریا و
جنگل ،وجود فقر را در استان غیرقابل دانست
و گفت :متأسفانه مستضعفترین مردم در
استان وجود دارد و جمعیت عظیمی در استان
وجود دارد که از فقر رنج میبرند .وی با عنوان
اینکه تصور میشود مازندران از مواهب و شرایط
مطلوب برخوردار است در حالی که اینچنین
نیست ،افزود :آمارها نشاان میدهد از نظر
جمعیتی رشد خوبی نداریم و به دالیل مختلفی
نظیر مسائل اقتصادی ،رشد جمعیت در استان
خوب نیست و نگران کننده است .حسینی
پور یادآور شد :در طول قطار مدیریتی بعد از
انقالب در استان ،خدمات زیادی در استان ارائه
شد و یکی از مهمترین خدمات انقالب اسالمی
به استان ،احیای امکانات در روستاها بود و
مجموع سه هزار و  ۶۰۰روستای استان دارای
امکانات اولیه و رفاهی مناسب هستند .استاندار
مازندران یادآور شد :هنوز  ۷۰درصد از ظرفیت
استان مازندران مغفول مانده است و طبق
بررسیهای صورت گرفته ،مازندران استانی است
که میتواند در شرایطی قرار گیرد که مردم از فقر
خارج شوند و با شرایط ایده آلی زندگی کنند .وی
گفت :اگر بتوانیم ظرفیتهای بالقوه را رشد دهیم
شرایط خوبی خواهیم داشت زیرا اکنون نیروهای
مازندران خدمات ارزشمندی را به حوزه مدیریتی
کشور ارائه میدهند و میتوانند گرههای بزرگی
را از استان باز کنند .حسینی پور یادآور شد:
در حوزه دریا ظرفیت عظیمی در زمینه شیالت
وجود دارد و با ببینیم چند درصد از مازندران
توانست از سهم شیالت در خزر بهره مند شوند.
استاندار مازندران تصریح کرد :در مازندران نفت،
شیالت محسوب میشود و خاویار مازندران
بهترین خاویار در اروپا است درصورتی که سهم
ما در تولید خاویار بسیار پایین است و مجموعه
مازندران باید در این زمینه فعال شود.

اسماعیل قادری فر در آئین تکریم و معارفه
سرپرست مدیریت تعاون روستایی استان اظهار
کرد :یکی از مهمترین اهداف این سازمان پس
از روی کار آمدن دولت سیزدهم ،توجه ویژه به
هوشمندسازی فرآیندها از طریق ایجاد ارتباط با
شرکتهای دانشبنیان و استارتاپی است .وی تاکید
کرد :باید در راستای هوشمندسازی زنجیرههای
تأمین و توزیع محصوالت کشاورزی ،تقویت
جایگاه و نقش اتحادیهها و تشکلهای کشاورزی،
به کارگیری فناوریهای نو آورانه در حوزه توسعه
کشاورزی قراردادی اهتمام ویژه داشته باشیم.
مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران
با بیان اینکه متأسفانه با وجود مزیتهای باالی
آذربایجان غربی در بخش کشاورزی به خصوص
سیب با مشکالت زیادی مواجه هستیم ،افزود :با
باغداری قراردادی میتوان بخش زیادی از مشکالت
را مدیریت و ساماندهی کرد.
وی با اشاره به سه مزیت تولید سیب ،عسل و
گیاهان دارویی استان که از قطبهای مهم و
اصلی تولیدات کشاورزی کشور به شمار میرود،
ادامه داد :آذربایجان غربی از مزیتهای بالقوه
و فراوان فراسرزمینی و بین المللی در تولیدات
کشاورزی مخصوصا ً در تولید سیب در کشور
برخوردار است.
قادری فر اضافه کرد :با توجه به مشکالت موجود
پیش روی سیب استان با کمک جامعه دانشگاهی
و نخبگان جوان و همراهی مسئوالن و دستگاههای
ذیربط در این حوزه باید ضمن حل مشکل سیب
زمینه بالفعل کردن این مزیتها فراهم شود.
وی با بیان اینکه آذربایجان غربی در حال حاضر
رکورد تولید سیب و مقام اول را در کشور دارد ،عنوان
کرد :اگر در حال حاضر سیبهای ذخیره سازی
شده در سردخانههای استان به کشورهای خارجی
صادر نشود یک ماه آینده شاید نتوانیم بازار سیب
را مدیریت کنیم و با معضل اجتماعی در این بخش
مواجه میشویم.
مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با
انتقاد از به روز نبودن تجهیزات سردخانههای استان
نیز گفت :امروز در بازدید از چند سردخانه استان
مشاهده کردیم که سردخانههای موجود اکثرا ًمدرن
نیستند و نیاز به نوسازی و تجهیز دارند و زنجیره
ارزش سیب در استان نیز وجود ندارد در حالی
که  ۳۵فرآورده میتوان از سیب تولید و روانه بازار
مصرف کرد.
قادری فر با بیان اینکه آذربایجان غربی در زمینه

رئیس بنیاد نخبگان البرز:

مدیرعامل سازمان تعاون روستایی مرکزی ایران گفت :باغداری قراردادی در محصول سیب آذربایجان غربی را باید توسعه دهیم.
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تولید عسل نیز قطب اول کشور به شمار میرود،
عنوان کرد :استان در زمینه عسل و صنعت زنبور
داری یکی از قطبهای اول کشور به شمار میرود و
برای رونق این بخش باید اتحادیه زنبورداران استان
ساماندهی شده و از مفاهیم و روشهای نوآوری نیز
در این حوزه بیشتر بهره ببریم.
وی با تاکید بر نقش تشکلها و تعاونیها در
تقویت مزیتهای کشاورزی استان گفت :اگر ما
بخواهیم شبکهها را به دوران شکوفایی برسانیم باید
از طرحها و ایدههای نوآورانه استفاده کنیم.
قادری فر گفت :ایران به خصوص آذربایجان غربی
قطب مهم گیاهان دارویی هستند و زنجیره ارزش
خوبی در این زمینه در استان وجود دارد اما سهم
استان در بازار ملی و سهم ایران در بازار جهانی در
این خصوص ناچیز است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی
نیز در این جلسه گفت :شبکه تعاونی روستایی در
استمرار فعالیتهای کشاورزی و تولیدی در روستاها

و تقویت معیشت روستاییان نقش مهمی ایفا
میکند و هم اکنون  ۷۰درصد فعالیتهای کشاورزی
در بستر تعاون روستایی انجام میگیرد.
اکبر کرامتی با بیان اینکه با بیان اینکه آذربایجان
غربی ساالنه با تولید  ۶.۸میلیون تن محصول نقش
مهمی در بخش کشاورزی کشور ایفا میکند،
افزود :ارزش تولیدات سال جاری زراعی امسال ۳۱
هزار میلیارد تومان برآورد میشود که نشان دهنده
اهمیت و نقش مهم این بخش است.
وی با بیان اینکه هم اکنون  ۳۶.۱درصد اشتغال
استان در حوزه کشاورزی است ،گفت :این میزان در
کشور  ۱۸درصد است که ضرورت حمایت از بخش
کشاورزی در استان برای خودکفایی و رونق اقتصادی
استان را دوچندان میکند.
میر جمال ساداتی سرپرست مدیریت سازمان
تعاون روستایی آذربایجان غربی نیز در ادامه با
اشاره به برنامههای کاری خود در سمت جدید خود
در سازمان تعاون روستایی ،اظهار کرد :تقویت

 ۲۶۰پایاننامه به دبیرخانه جشنواره ملی امیرکبیر ارسال شد

استاندار زنجان:

تولید محتوا دغدغه بزرگی برای
نظام جمهوری اسالمی است
استاندار زنجان گفت :تولید محتوا دغدغه
بزرگی برای نظام جمهوری اسالمی است .محسن
افشارچی در آیین اختتامیه هفتمین جشنواره
رسانهای ابوذر استان در محل مرکز صدا و
سیمای مرکز زنجان ،گفت :دشمنان در جنگ
شناختی دنبال این هستند تا پارامترهای تصمیم
گیری ما را تحت تاثیر قرار دهند .وی با بیان اینکه
ما در فضای مجازی بیشتر تحت تاثیر این جنگ
هستیم ،اظهار کرد :دشمن ،مشروعیت زدایی،
اعتبار زدایی ،اعتماد زدایی و ناکارآمد جلوه دادن
نظام را از این طریق در دستور کار خود قرار داده
است .استاندار زنجان گفت :برای رشد و توسعه
اقتصادی مورد نظر غربیها ،باید در منظومه
نظام سلطه قرار گرفت و این تغییرات فرهنگی در
عربستان و برخی دیگر از کشورها همچون ترکیه،
مالزی و امارت قابل مشاهده است .افشارچی
افزود :ما در فضای مجازی بیشتر تحت تاثیر
این جنگ هستیم و دشمن ،مشروعیت زدایی،
اعتبار زدایی ،اعتماد زدایی و ناکارآمد جلوه دادن
نظام را از این طریق در دستور کار خود قرار داده
است .استاندار زنجان با بیان اینکه ما در فضای
مجازی ضعف داریم ،یاد آورشد :در اکوسیستم
تولید محتوا در جنگ شناختی باید به این سمت
حرکت کنیم .افشارچی افزود :یکی از الزمات
فرهنگی نظام سلطه ،غفلت است و این غفلت
موجب این میشود که مردم ندانند نظام سلطه
باعث چه بی عدالتیهایی در جهان شده است.
وی ابراز داشت :اصطالح تهاجم فرهنگی که از
سوی رهبر معظم انقالب حدود سه دهه پیش
عنوان شد ناظر بر همین مساله است.

اتحادیهها و تشکلهای کشاورزی و استفاده از
ظرفیت آنها در مراجع تصمیم گیری و تصمیم سازی،
به کارگیری فناوریهای نو آور در حوزه کشاورزی
و توسعه کشاورزی قراردادی با استفاده بهینه از
نیروهای سازمانی و ظرفیت شرکتهای دانش بنیان
برای پیشبرد اهداف سازمانی مورد توجه قرار خواهد
گرفت .قبل از این مراسم نیز مدیر عامل سازمان
تعاون روستایی ایران به همراه رئیس سازمان جهاد
کشاورزی آذربایجان غربی از سردخانه و انبار سیب
اتحادیه تعاون روستایی و سرداب متعلق به اتحادیه
شرکتهای تعاون روستایی استان آذربایجان غربی
و واحد سورتینگ و بسته بندی میوه در شهرستان
ارومیه بازدید کرد.
دیدار با استاندار آذربایجان غربی و شرکت در
نشست ملی قرارگاه تأمین امنیت غذایی در محل
سازمان جهاد کشاورزی از دیگر برنامههای سفر
مدیر عامل سازمان تعاون روستایی مرکزی ایران به
استان بود.

رئیس بنیاد نخبگان استان البرز گفت :بیش از  ۲۶۰پایاننامه
و رساله در هفت گروه اصلی به دبیرخانه دومین جشنواره ملی
امیرکبیر ارسال شد .محمد نبیونی در نشست خبری دومین دوره
جشنواره ملی امیرکبیر که در محل اتاق بازرگانی البرز برگزار شد،
اظهار کرد :جشنواره ملی امیر کبیر در سال گذشته برای اولین بار
برگزار شد ،امسال دبیر خانه جشنواره شروع به فعالیت و بیش از
 ۲۶۰پایان نامه و رساله تا تاریخ  ۳۰آبان سال  ۱۴۰۰به  ۷گروه اصلی
به دبیرخانه ارسال شد .وی بیان کرد :این  ۷گروه شامل گروههای
فنی و مهندسی ،کشاورزی ،محیط زیست و منابع طبیعی ،علوم
پزشکی و علوم پایه ،دام پزشکی و هنر و معماری بود که با یکدیگر
به رقابت پرداختند.
رئیس بنیاد نخبگان استان البرز با بیان اینکه تیم داوری جشنواره
ملی امیرکبیر از سراسر کشور بودند ،تصریح کرد :بیش از ۵۰
دانشگاه مرکز علم و فن آوری در فرآیند داوری به رؤسای کار گروهها
کمک کردند و نتایج آن در  ۲۷دی ماه در مراسم اختتامیه اعالم
خواهد شد .وی خاطرنشان کرد :بر این اساس معیارهای آکادمیک

در هر رشتهای وجود دارد که شش معیار اصلی برای پایان نامهها
در نظر گرفته شده است.
نبیونی با بیان اینکه ادبیات «پایان نامه کارفرما محور» در کشور
در حال نهادینه شدن است ،گفت :هدف ما اینست که آن قسمت
از رسالهها و طرحهای دانشجویی که در یکی از مقاطع تحصیلی
برای اخذ مدرک تحصیلی مورد استفاده قرار میگیرد ،آیا کارفرما و
تقاضا داشته است و حمایتی از آن شده است یا خیر؟
وی اظهار کرد :در مراسم اختتامیه دومین دوره جشنواره ملی
امیرکبیر عالوه بر معرفی پایان نامههای برتر ،کارفرمای برتر و در
صورت امکان استاد راهنمای برتر معرفی میشوند.
رئیس بنیاد نخبگان استان البرز بیان کرد ۵۵ :درصد صاحبان و
دانش آموختگان پایان نامهها آقایان و  ۴۵درصد آنها خانمها بودند.
وی متذکر شد :در حال حاضر در کشور ما جوانان به سمت
رشتههای مهندسی و دکتری میروند اما ما نیازمند تکنسین
دستگاههای علوم پایه هستیم که این امر نیازمند توجه ویژه ای از
سوی متولیان است.

مدیر کل راه و شهرسازی استان بوشهر خبر داد

رحیم بناموالیی ،عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی استان البرز
نیز در این برنامه اظهار کرد اظهار کرد :از سال  ۹۳تعامل صنعت
و دانشگاه در اتاق بازرگانی کلید خورد .وی ادامه داد :با توجه به
اینکه آموزش عالی کشور فقط به سمت و سوی تولید مدرک حرکت
میکرد و مهارت مطرح نبود ،تالش اتاق بازرگانی به عنوان حامی
مولد بودن ،رونق بخشیدن به مهارت پروری بود.
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی استان البرز بیان کرد :از سال
 ۹۸تالش کردیم ارتباط بین صنعت و دانشگاه را گسترش دهیم
و کاربردی تر با قرار دادن علم و تجربه در کنار یکدیگر مسائل و
مشکالت کشور را حل کنیم .وی با بیان اینکه حاصل این نگاه در
سال  ۹۹به این نگرش تبدیل شد که در دانشگاهها پایان نامههای
ارشد و دکترا را کارفرمایی کنند ،تصریح کرد :در حقیقت دانشگاهها
به سمت صنعت ،تولید ،افزایش تولید ،باال بردن بهره بری ،استفاده
بهینه از سرمایهها و ارتقای بهرهوری در کشور حرکت کنند.
بنا موالیی خاطرنشان کرد :متأسفانه در کشور ما بهرهوری مغفول
مانده و برای محقق شدن این امر باید از نظامهای خارج از کشور
تبعیت کنیم .وی گفت :افراد قابلیتهای مختلفی دارند و اگر
بخواهیم در راستای افزایش بهرهوری گام برداریم باید ایجاد انگیزه
کنیم و نگاهها را تغییر دهیم.
عضو شورای سیاست گذاری جشنواره ملی امیرکبیر با اشاره به
اینکه عالوه بر تحریمها مشکلهای دیگری در کشور وجود دارد،
اظهار کرد :متأسفانه اقتصاد ما متکی به نفت است و تمام تالش
ما با توجه به شعار و تأکیدات رهبر انقالب در زمینه اقتصاد اینست
که اقتصاد متکی به نفت را به غیرنفتی تبدیل کنیم .وی بیان کرد:
اقتصاد دولتی و خصولتی که تقریبا ً بین  ۸۰تا  ۸۵درصد اقتصاد
کشور را میبلعد ،در اختیار دولت و خصولتیهاست ،در حالی که
هیچ جای دنیا روال کار این نیست که دولت تصدیگری خوبی کند.
بناموالیی با بیان اینکه بر این اساس باید این امر به دانشگاهها و
دبیرستانها بازگردد تا کسب و کار را فرا بگیرند ،تصریح کرد :بر این
اساس برای تبدیل اقتصاد نفتی به غیر نفتی به جوانان دالرسازی را
به جای دالر سوزی آموزش دهیم .وی با بیان اینکه مصرف باید الگو
داشته باشد و باید الگوهای مصرف متناسب با اقتصاد داخلی و تولید
خود ایجاد شود ،متذکر شد :ریشههای صنعت در زمان مرحوم
امیرکبیر در کشور ما شکل گرفت و بسیاری از صنایع مادر ما از زمان
امیرکبیر ریشه پیدا کرد و سرمایه گذاری راه اندازی شد.

استاندار مرکزی:

ائمه جمعه نقش تعیین کنندهای در
همگرایی استان مرکزی دارند
استاندار مرکزی با اشاره به اینکه استان مرکزی
به لحاظ همگرایی بین شهرستانها وضعیت ایده
آلی ندارد ،گفت :نقش ائمه جمعه در راستای
تقویت همگرایی تعیین کننده است فرزاد
مخلص االئمه در همایش ائمه جمعه استان
مرکزی با بیان اینکه اغلب ائمه جمعه استان
مرکزی ،بومی استان نیستند ،اظهار کرد :در
استان به شدت و بیش از دیگر استانهای کشور
به همگرایی نیاز داریم ،استان مرکزی به لحاظ
همگرایی بین شهرستانها وضعیت ایده آلی
ندارد و نقش ائمه جمعه در این راستا بسیار
تعیین کننده است و باید همگرایی تقویت شود.
وی با اشاره به مشکالت کشور و اینکه منابع
مالی کشور تکافوی رفع نیازها را نمیدهد و
به راحتی نمیتوان به سمت وضعیت مطلوب
مورد هدف حرکت کرد ،گفت :برای رسیدن
به وضعیت مطلوب باید به سه مؤلفه وزن
گذشته ،فشار حال و کشش آینده توجه داشت.
استاندار مرکزی تصریح کرد :باید در اداره
امور آمانگرایی واقع بینانه داشت و واقعیتها
ناظر به شرایط حال و آرمانها ناظر بر آینده
هستند .مخلص االئمه گفت :بالغ بر  ۸۷هزار
پروژه ناتمام در کشور وجود دارد که اگر بیش از
سه دهه بودجه کشور صرف اتمام این پروژهها
شود ،خاتمه نمییابد و از این پروژهها میتوان
به بیمارستان ولیعصر اراک ،بیمارستان ساوه،
انتقال آب از سد کوچری و کتابخانه مرکزی اشاره
کرد که با یک دستور و فرمان نمیتوان این مسیر
را اصالح کرد .وی با اشاره به اینکه در الیههایی از
امور ،کار ایراد دارد و این ایرادات اجازه نمیدهد
که به شرایط مطلوب دست یابیم ،عنوان کرد :در
حال حاضر مهمترین و علت العلل مشکالت و
مفاسد کشور ،ناکارآمدی در نظام اداری است و
این اتفاق ،ارث دولت هاست و به مدت  ۵۰سال
شاهد این ناکارآمدی در اقتصاد کشور هستیم.

تصویب  ۲۶مصوبه برای رفع
مشکالت روستاهای استان سمنان
سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی
استانداری سمنان ،گفت ۲۶ :مصوبه در راستای
رفع مسائل و مشکالت روستاهای استان در
حوزه های مختلف طی سفر استاندار سمنان
در نظر گرفته شده است .به گزارش روابط
عمومی استانداری سمنان ،محمد حمیدی با
بیان اینکه پیگیری و رصد میزان و نحوه اجرای
مصوبات سفرهای شهرستانی استاندار سمنان
و تسریع در اجرای این موارد ،در دستور کار
است ،تاکید کرد ۲۶ :مصوبه در راستای رفع
مسائل و مشکالت روستاهای این شهرستانها
در حوزههای مختلف طی سفر استاندار
سمنان در نظر گرفته شد .وی افزود :مصوبات
سفرهای استاندار سمنان به مناطق روستایی
شهرستانهای شاهرود ،دامغان و مهدی شهر،
لزایی،
غالبا ً در حوزههای تسهیالت اشتغا 
واگذاری اراضی برای طرحهای سرمایه گذاری،
موارد و مباحث پیرامون بهبود فضاهای آموزشی
و مدارس ،موارد مرتبط با آب شرب ،گازرسانی،
ساماندهی پارکها و بوستانهای روستایی،
تجهیز سالنهای ورزشی ،بازنگری طرح هادی،
تقویت ماشین آالت دهیاری ،ایجاد دیوار
ساحلی ،تعریض و احداث پل و بهسازی ورودی
روستا ،مرمت و الیروبی قنوات و تهیه و تکمیل
سند توسعه برخی از روستاها بود.
سرپرست معاونت عمرانی استانداری سمنان
گفت :به منظور پیگیری ،بررسی و اجرای این
مصوبات ،دستگاههای اجرایی بنیاد مسکن
انقالب اسالمی ،راه و شهرسازی ،منابع طبیعی،
جهاد کشاورزی ،سازمان مدیریت و برنامهریزی،
نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس ،راهداری
و حمل و نقل جادهای ،ورزش و جوانان،
آب و فاضالب ،شرکت گاز ،فرمانداریهای
شهرستانهای شاهرود ،دامغان و مهدی شهر
و دفاتر کل امور روستایی و مدیریت بحران
استانداری مأمور شدند .وی با بیان اینکه تقویت
امر سرمایه گذاری در روستاها به منظور راه
اندازی واحدهای تولیدی و همچنین ایجاد
فرصتهای شغلی ،امری بسیار تأثیرگذار در امر
توسعه روستاها است ،افزود :در راستای توسعه
و تقویت شاخصههای عمرانی روستاهای استان،
مصوب شد تا  ۶۰روستای استان در اولویت
بازنگری طرح هادی قرار گیرند برای الیروبی
قنوات عمومی ،انتخاب پیمانکار با محوریت
دهیاران و شوراهای اسالمی روستاها انجام و
اقدامات الزم نیز با حمایت و تخصیص اعتبار
از سوی جهاد کشاورزی استان انجام میشود.

معاون استاندار بوشهر:

اعتبار ساخت راه آهن شیراز-بوشهر-عسلویه رسید

مسئوالن استان بوشهر در فضای مجازی ساکت نباشند

مدیر کل راه و شهرسازی استان بوشهر از تصویب  ۴۰۰میلیون دالر-یورو برای راه آهن بوشهر-شیراز از محل سفر رئیس جمهوری به
استان فارس برای این پروژه خبر داد .به گزارش وزارت راه و شهرسازی ،فرزاد رستمی گفت :در ششمین سفر استانی رئیس جمهوری
و هیئت دولت سیزدهم به استان بوشهر که  ۱۶مهرماه جاری انجام شد ،تأمین منابع مالی مورد نیاز قطعههای پروژه خط ریلی
بوشهر-شیراز از منابع مختلف در دستور کار قرار گرفت که در این ارتباط  ۲۰۰میلیون دالر برای این پروژه در استان بوشهر و ۲۰۰
میلیون یورو نیز از محل سفر رئیس جمهوری به استان فارس برای این پروژه تصویب شده است.
رستمی با اشاره به پیشرفت کلی  ۱۳ -۱۲درصدی پروژه راه آهن بوشهر -شیراز  -عسلویه اضافه کرد :از مجموع  ۴۵۰کیلومتر
مسافت پروژه راه آهن بوشهر-شیراز ۱۴۰ ،کیلومتر در استان بوشهر و مابقی در استان فارس قرار دارد که در زمان حاضر قطعه
 ۱۰با  ۲۴درصد پیشرفت فیزیکی در بوشهر و یکی از قطعهها نیز در شیراز در حال کار است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر اظهار کرد :بعد از سفر رئیس جمهوری در نشستی که مسئوالن استان بوشهر و فارس در
دفتر معاون اول رئیس جمهوری برگزار کردند قرار شد  ۲۰۵کیلومتر مسیر اهرم-عسلویه نیز به راه آهن بوشهر-شیراز اضافه شود.
وی اضافه کرد :بر اساس پیشنهادهای اولیه قرار بر این شد که مسیر پروژه راه آهن از سمت بوشهر به عسلویه از سوی مجموعه وزارت نفت و با همراهی
پتروشیمیها احداث شود و مسیر بوشهر-شیراز نیز غیر از سهم تهاتر نفتی ،سقف تهاتر نفتی ،اعتبارات ماده  ۵۶و قانون بودجه برای سالهای آینده افزایش یابد.
رستمی گفت :در موضوع احداث راه آهن بوشهر-شیراز تأمین اعتبار آن از محل تهاتر نفت در دستور کار قرار دارد که تحقق این مهم باید با اصالح قانون بودجه
و یا مصوبه سران قوا انجام شود تا امکان تهاتر نفتی برای سالهای آینده نیز وجود داشته باشد.
وی برآورد کنونی برای راهآهن بوشهر  -شیراز را  ۲۵هزار میلیارد تومان و برآورد اجرای پروژه راهآهن شیراز -بوشهر  -عسلویه را  ۳۳هزار میلیارد تومان عنوان کرد
و افزود :انتظار میرود در صورت تأمین اعتبار مورد نیاز این پروژه در مدت چهار تا پنج سال مورد بهرهبرداری قرار گیرد.
به گفته رستمی اگر فاینانس و تهاتر نفتی بر اساس دالر انجام شود چون در بحث دالر تورم نداریم همین رقم ولی در بحث ریالی برآورد ما برای ساخت این
پروژه در دوره ساخت  ۴تا  ۵ساله ۵۲ ،هزار میلیارد تومان است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر ادامه داد :با پیمانکاران پروژه نیز صحبتهایی برای استفاده از تهاتر انجام شده است و در حال گرفتن موافقت پیمانکاران
با تهاتر هستیم .وی اضافه کرد :برآورد هزینه برای اجرای راه آهن شیراز -بوشهر و عسلویه  ۲میلیارد دالر است و مابقی آن از تهاتر نفتی مصوبهها گرفته شده اما
چون خارج قانون چارچوب بودجه است مصوبات سران قوا باید در قانون بودجه آورده شود تا برای سالهای آینده دچار مشکل نشویم.

معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر گفت :مسئوالن استان بوشهر نباید در فضای مجازی فقط نظارهگر باشند و الزم
است که به مسائل و مشکالت مطرحشده پاسخ داده و پیگیری کنند .محمد تقی ایرانی در نشست شورای روابط عمومیهای استان
بوشهر اظهار داشت :برخی از مدیران روابط عمومی از کمبود امکانات و نیروی انسانی گالیه دارند که در این شرایط پذیرفتنی
نیست .وی اضافه کرد :دنیا در حال پیشرفت است ،فناوریهای نوین روز به روز در حال گسترش است و مهمترین ابزار در
دست روابط عمومی ،یک گوشی تلفن همراه است که قادر است در زمینههای مختلف ،نیازهای یک روابط عمومی را تأمین کند.
معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر بیان کرد :روابط عمومیها تنظیم کننده روابط بین مردم و دولت و حکومت
هستند و در این مسیر باید به خوبی نقشآفرینی کنند .وی خاطرنشان کرد :در گذشته که گوشیهای هوشمند و شبکههای
مجازی وجود نداشت ،روابط عمومیها و مدیران برای شناخت مسائل و مشکالت مردم نیاز به فعالیت گستردهای داشتند ولی
اکنون مردم به راحتی میتوانند مسائل خود را عنوان کنند .البته مسئوالن هم باید به این موضوعات رسیدگی کنند.
ایرانی تاکید کرد :در گروههای فضای مجازی میبینیم که مدیران و مسئوالن ادارات حضور دارند و مدیر روابط عمومی آنها نیز حضور
دارد و مردم به بیان مسائل و مشکالت خود میپردازند ولی کسی پاسخگوی آنها نیست .وی ادامه داد :فضای مجازی فاصله بین مردم و مسئوالن را کم کرده
است ولی برخی مدیران و مسئوالن فقط نظاره گر هستند و نه پاسخی به مردم میدهند و نه موضوعات را دنبال میکنند.
معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر تصریح کرد :مسئوالن نباید در فضای مجازی فقط نظارهگر باشند و گاها ً سکوت کنند بلکه باید به مسائل و
مشکالت مطرحشده پاسخ داده و پیگیری کنند .وی فضای مجازی را یک فرصت دانست و افزود :باید از این فرصت که شناخت مسائل را برای ما تسهیل کرده
است به خوبی استفاده کنیم و پاسخگوی مسائل مطرحشده باشیم.
ایرانی تاکید کرد :برخی از مدیران روابط عمومی میگویند ابزار به ما بدهید تا کار کنیم ،کسی که اینگونه سخن میگوید هیچ شناختی از روابط عمومی ندارد.
تعریف خوبی از روابط عمومی ارائه ندادهایم .وی ادامه داد :در خیابان هم که در حال عبور هستیم که شرایط برای کار شما فراهم است باید کار خود را انجام دهید.
مردم مخاطب و جامعه هدف ما هستند .برای ارتباط با مردم به ابزار خاصی نیاز نیست و به نیرو و تجهیزات نیازی نیست.
معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر افزود :مردم مطالبات خود را در فضای مجازی بیان میکنند و مسئوالن باید بشنوند .نباید در مقابل فریاد
مردم ،خواهش مردم و درخواست مردم سکوت کنیم .وی گفت :مردم به دولت امید بستهاند .مردمی نجیب و آرام و متدین و شریف هستند ولی ما هم مسئول
هستیم و باید به مسائل و مشکالت آنها رسیدگی کنیم.

