بوشهر ،تابلوی توسعه در جنوب ایران

بوشــهر -اکبــر اقبــال مجرد/اجــرای طرحهــای مختلــف حاصــل
مصوبــات ســفر اســتانی کاروان تدبیــر و امیــد بــه اســتان بوشــهر
در دی مــاه ســال  93عــاوه بــر ارتقــای شــاخصهای توســعهای،
رونــد امیدبخشــی را بــرای ایــن اســتان رقــم زده اســت« .مصطفی
توگو با «ایران» در این خصوص
ســاالری» ،اســتاندار بوشــهر در گف 
اظهارداشــت :بدلیل شــبه جزیــرهای بودن بوشــهر برای آمد و شــد
بــه ایــن بندر تنهــا یک جــاده ارتباطــی وجــود دارد که از نظــر پدافند
غیرعامل مشکل آفرین اســت .در همین راستا ،ساخت راه خروجی
دوم بوشــهر از مهمتریــن مصوبــات ســفر رئیــس جمهــوری به این
اســتان قلمداد میشــود .این طرح هم اینک با  45درصد پیشــرفت
فعال اســت و تاکنــون  210میلیــارد ریال از نقدینگی ســهم ســال 94
ایــن طــرح پرداخت و از محل تبصــره 36قانون بودجه ســال 95نیز
 500میلیارد ریال اعتبار ابالغ شــده اســت .ســاالری با اشاره به اینکه
طرح فاضالب بوشــهر زخمی کهنه بر پیکر این شــهر است که از آغاز
اجــرای آن ســالیان زیــادی هم میگــذرد ،امــا بدلیل ناتمــام ماندن
مشکل آفرین شــده ،گفت :درهمین راســتا دولت تدبیر و امید برای
بــرون رفــت از وضعیت موجــود با ایجاد تأسیســات فاضالب شــهر

راه آهن بوشهر.عکس فارس

و هیأت دولت به اســتان بوشــهر اســت .این بزرگراه هــم اینک دارای
 10درصــد پیشــرفت اســت و 35میلیــارد ریــال تاکنون بــه این طرح
اختصاص یافته و 357میلیارد ریال اعتبار نیز ابالغ شده است.
پیگیری تزریق منابع جدید برای بهســازی راه بنــدر خمیر -بندرلنگه
عسلویهاســتاندار بوشــهر تصریــح کــرد :بهســازی راه اصلــی بنــدر
خمیــر -بندرلنگــه  -عســلویه بهعنــوان جــاده ارتباطی اســتانهای
بوشهر و هرمزگان نیز از دیگر مصوبات سفر است که دارای 60درصد
پیشرفتاستوتاکنونیکهزارو 800میلیاردریالنقدینگیتأمین
شده و تزریق منابع جدید نیز درحال پیگیری است.
ســاالری گفــت :توســعه دانشــکده فنــی و مهندســی دانشــگاه
خلیجفــارس دیگــر مصوبــه ســفر اســتانی هیــأت دولــت اســت که
 56درصــد پیشــرفت دارد و بــا احتســاب مبلــغ ســال  94حــدود
 125میلیــارد ریــال و پیوســت یــک قانــون بودجــه جهــت عملیاتی
کردن طرح ابالغ شــده اســت .دانشــکده کشــاورزی و منابع طبیعی
برازجــان یکــی دیگــر از مصوبات ســفر اســتانی اســت که هــم اینک
دارای  89درصــد پیشــرفت اســت .بــا توجــه بــه اعتبــار  55میلیارد
ریالــی امســال ،طــرح مــورد
نظر تــا پایــان ســال مالی 95
بــه بهرهبرداری میرســد و با
احتســاب اعتبــارات امســال
در مجمــوع 77.5میلیــارد
ریال در قالب اعتبارات ســفر
ریاســت جمهــوری بــه ایــن
طرح اختصاص یافته است.
ســاخت کتابخانــه مرکــزی
دانشــگاه خلیج فارس دیگر
مصوبــه ســفر اســت کــه در
ســال 94افتتاح شــده اســت.
اعتبــار اجــرای ایــن طــرح
 15میلیــارد ریــال بــوده کــه
تاکنــون 7.5میلیــارد ریــال
پرداخــت شــده و مابقــی
مطالبــات پیمانــکار نیــز از
محــل قانــون بودجــه ســال
 95تأســیس و درحــال ابــاغ
است.
باتوجه به
اســتاندار بوشــهر تصریح
خشکسالی و کاهش
کــرد :پــارک علــم و فنــاوری
منابع آب شرب در استان
خلیجفارسنیزدیگرمصوبه
بوشهر یکی از مطالبات
ســفر اســت کــه  40درصــد
مردم بخشهای جنوبی
پیشــرفت داشــته و بــا اعتبــار
بخصوص در شهرستان
ابالغی امسال تمام تعهدات
سفر عملیاتی میشــــود .بــــا
جم تأمین آب مورد نیاز
احتســـــاب نقدینگــی منظور
است که هم اینک طرح
شدهدرمجموعتاکنون112.5
آبرسانی به شهرستان
میلیــارد ریــال بــه ایــن طــرح
پیشرفت
جم 65درصد
تزریق شده است.
میلیارد
150
دارد و تاکنون
راهانــدازی مجتمع فرهنگی و
ریال تخصیص داده شده
هنریدرعسلویه
وییادآورشد:درراســـتای
است
توســـــعه پایــدار استـــــان
بوشهــــر ســـــاخت مجتمــع
فرهنگی و هنری در شهرســتـــــان عســـلویه بهعنوان پایتخت انرژی
کشــور نیزدر ســفر اســتانی هیــأت دولت مصوب شــد کــه تاکنون30
درصــد پیشــرفت دارد .درســال گذشــته  24میلیارد ریــال نقدینگی
بــه این طرح تخصیص یافته و امســال نیز  100میلیــارد ریال از محل
تبصره  36و پیوســت یک قانــون بودجه جهت عملیاتــی کردن این
طرحاختصاصیافتهاست.
ساختبنادر«الور»و«ریگ»
ساالری اظهارداشت :ساخت بنادر«الور» و «ریگ» دیگر رهاورد
ســفر اســتانی هیــأت دولت به این اســتان اســت کــه بــرای این طرح
 90میلیــارد ریــال بــه ترتیــب  50میلیــارد ریــال بــرای اســکله الور و
 40میلیارد ریال برای اسکله بندر ریگ اعتبار تخصیص یافته و ابالغ
اعتبــار درحال انجام اســت .باتوجه به نقش صنعت گردشــگری در
رونقاقتصادیوظرفیتساحلیبودناستانبوشهردرسفراستانی
رئیس جمهوری ســاخت چند دهکده گردشگری مصوب شد که فاز
نخســت دهکده گردشگری بوشــهر اجرا و افتتاح شــده است .اعتبار
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بوشــهر موافقت کــرد و هم اینک
ایــن مصوبــه دارای  72درصــد
پیشــرفت اســت و تاکنــون 117
میلیارد ریــال پرداخت شــده و از
محل تبصــره  36قانــون بودجه
امسال نیز 400میلیارد ریال برای
مصطفی ساالری
این طرح منظور شده است.
استاندار بوشهر
تکمیلاستادیومورزشی
15هزارنفریبوشهر
استانـــــدار بوشــهر افــزود:
همــه جانبــه نگــری دولــت
بــه نیازمندیهــای جامعــه
باعــث شــده تــا دولــت در ســفر
اســتانی خود بــه مطالبــه دیرینه
ورزشــکاران بوشــهری نیز پاسخ
مثبت دهــد و تکمیل اســتادیوم
ورزشــی 15هزار نفری بوشــهر که
میــراث دولتهای نهم و دهم اســت را در قالــب مصوبهای ارمغان
این ســفر قلمــداد کند .این طرح دارای 75درصد پیشــرفت اســت و
از محل مصوبات سفر با احتســاب کمک استانی 208 ،میلیارد ریال
بــرای آن اختصاص یافته اســت .وی گفت :با توجه به بــار ترافیکی و
حادثــه خیز بودن جاده بوشــهر به خوزســتان ،دولت برای پاســخ به
دغدغه مردم بهســازی راه اصلی بوشــهر -گناوه -دیلم -هندیجان
را در قالــب مصوبه ســفر مصوب کرد .این طرح هــم اینک دارای67
درصد پیشــرفت است و قرار شــده از محل اعتبارات بودجه عمومی
و اعتبارات اوراق مشارکت سال  95نسبت به پوشش کامل تعهدات
ســفر اقــدام الزم بــه عمل آیــد .تاکنــون  340میلیــارد ریــال از محل
اعتبارات ســفر به این طرح اختصاص یافته وتزریق منابع جدید نیز
در دست پیگیری است.
ســاالری اظهارداشــت :اجــرای بزرگــراه برازجــان -کنارتختــه –
قائمیه  -بابا میدان بهعنوان راه ارتباطی اســتانهای بوشهر -فارس
و کهگیلویــه و بویراحمد نیز از دیگر مصوبات ســفر رئیس جمهوری

مورد درخواســت در این ســفر برای این طرح 200میلیــارد ریال بوده
که امســال 100میلیــارد ریال نقدینگی به این طــرح اختصاص یافته
اســت 100.میلیارد ریال دیگر نیز در حال ابالغ است .استاندار بوشهر
با اشــاره به اینکه ســاخت ســد «خائیز» تنگســتان دیگر مصوبه سفر
دی ماه  93هیأت دولت به اســتان اســت ،گفت :برای این طرح 300
میلیارد ریال اختصاص داده شــده اســت .اجرای طــرح آبخیزداری
مناطق مطالعه شــده «جم»« ،ریــز» و «باغان» دیگر مصوبه دولت
در بخش کشاورزی و منابع طبیعی است که براساس آن در سال ،94
این طرح با ابالغ 50میلیارد ریال شــروع و برای امســال 250میلیارد
ریال دیگر ابالغ شده که تاکنون پرداختی صورت نگرفته است.
تامینآبازمطالباتمردمبخشهایجنوبیاستان
وی یادآورشــد :باتوجه به خشکسالی و کاهش منابع آب شرب در
استانبوشهریکیازمطالباتمردمبخشهایجنوبیبخصوصدر
شهرستان جم تأمین آب مورد نیاز است که هم اینک طرح آبرسانی
بــه شهرســتان جم65درصــد پیشــرفت دارد و تاکنــون 150میلیارد
ریال تخصیص داده شــده اســت .بزرگراه بوشــهر -دیر یکــی دیگر از
مصوباتسفراستکهبهصورتمشترکبینوزارتخانههاینفتو
راه و شهرســازی باید اجرا شود .این طرح36.5درصد پیشرفت دارد
و 80میلیارد ریال اعتبار آن توسط وزارت نفت پرداخت شده است.
لزومساختجادهگوره(گناوه-گچساران)برایکاهشتصادف
ساالری گفت :ساخت جاده گوره (گناوه  -گچساران) برای کاهش
تصــادف و ارتقــای ایمنی آمد و شــد نیز دیگر مصوبه ســفر اســت که
پیشرفت آن 10درصد است .مطالعات محور گوره  -گچساران اتمام
و بــا انجــام فرآیند مناقصه ،پیمانــکاران ذیصالح انتخاب شــدهاند.
تاکنــون هیچگونه پرداختی صورت نگرفته اســت .اســتاندار بوشــهر
تصریــح کرد :همچنیــن افزایش نرخ اقتصــادی این اســتان از 35.1
درصــد بــه  36.3درصــد ،افزایش نــرخ اشــتغال از  88.4بــه ،90.3
کاهــش نرخ بیکاری از 11.6درصد بــه 9.7درصد ،کاهش نرخ تورم از
 33.4درصد به  11.1درصد از شــاخصهای موفق عملکرد عمومی
اقتصادی دولت تدبیر و امید در اســتان بوشــهر اســت که از میانگین
کشــوری نیــز وضعیــت بهتــری دارد .از مهمتریــن عملکردهــای
دولــت رســیدگی به مشــکالت واحدهای تولیــدی در راســتای ایجاد
فرصتهای شــغلی جدید و کمک به تولید بوده که در همین راســتا
پیگیریمشکالتبیشاز 200واحدتولیدیطیبرگزاریجلسههای
ســتاد تسهیل و رفع موانع تولید و پرداخت 120میلیارد تومان جهت
احیا و افزایش ظرفیت تولید در این استان انجام شده است.
احیای25واحدتولیدیراکد
وی افــزود :همچنین احیــای  25واحد تولیدی راکد کــه بارزترین
آن یک شــرکت صنعتی دریایی اســت که طی  6ماه  2هزار و  500نفر
نیروی کار جدید به کارگیری شده و افزایش ظرفیت تولید 305واحد
نیمه فعــال تولیــدی در بخشهای صنعــت ،معدن و کشــاورزی با
حجم سرمایهگذاری166میلیارد تومان و اشتغال حداقل 700نفر از
دیگر موفقیتهای دولت در استان بوشهر به شمار میرود.
ساالرییادآورشد:بهمنظوررونقبخشیدنبهواحدهایتولیدی
در بخشهای صنعتی ،کشــاورزی طی امســال ،پرداخت تسهیالت
رونق تولید با روانسازی شرایط و ثبتنام افراد در سامانه بهینیاب
وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت در اســتان بوشــهر  254واحــد
تولیــدی حائز شــرایط بودند .تاکنون به109واحد تولیدی تســهیالت
 700میلیــارد ریالــی پرداخت شــده کــه عالوه بــر آن از طریــق منابع
داخلــی بانکهــا نیز بــه  149واحد تولیــدی دیگر  680میلیــارد ریال
در قالــب پرداختهــای مســتقیم پرداخــت و در مجمــوع یک هزار
و 380میلیــارد ریال بــرای راهانــدازی و کمک به تأمیــن منابع مالی
واحدهای صنعتی و کشاورزی پرداخت شده است.
اجرایطرحابتکاریامیدروستاییدراستان
استاندار بوشهر تصریح کرد :برای جلب مشارکت آحاد مختلف
جامعه طرح ابتکاری امید روســتایی در اســتان انجام شده که در این
راســتا 136زمین چمن مصنوعی بــا اعتبار  224هــزار میلیون ریال و
 250بوســتان ،زمین والیبال و ســینمای رو باز دردست ساخت است
کــه تاکنــون از ایــن شــمار  110مجموعه بــا بــرآورد اعتبــاری 161هزار
میلیــون ریــال به بهرهبرداری رســیده اســت .برنامه جامع ســامت
دهــان و دنــدان و قلــب ســالم بوشــهر نیــز از برنامههــای مشــترک
مدیریت ارشد اســتان با وزارت بهداشــت ،درمان و آموزش پزشکی
در حــال اجراســت .برنامه جامع ســامت دهــان و دنــدان در قالب
 10کلینیــک ســیار و 12کلینیــک ثابــت بــه نیازمنــدان خدمــات ارائه
میکنند .وی درخصوص برنامه قلب ســالم نیزافــزود :این برنامه از
ســال  94در استان برای افراد  30ســال به باالی ساکن مناطق شهری
درحال اجراست و در هریک از شهرستانهای تابعه استان یک مرکز
بهداشتیدرمانیمجریاینبرنامهاست.

