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استان بوشـــهر ،ثــروتمـند اما بی بهـره
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افزایش سهم استان بوشهر از ثروت ملی ،حل بحران بی آبی  ،اشتغال بومیان استان توجه به مسائل زیست محیطی و انجام مسئولیت های اجتماعی صنایع از مطالبات مردم و کارشناسان از رئیس جمهور آینده است
آالیندگیهای آب و خاک و هوا و پیامدهای ناگوار آن بر جامعه
انسانی پیرامونی و کارکنان از یک سوی و نابودی طبیعت و
زیستمندانش از دیگر سوی ،عسلویه را به دیار مردگان تبدیل
کرده است .صنایع نفت ،گاز ،پاالیشگاهها و پتروشیمیهای
مستقر در عسلویه این منطقه را به عنوان یکی از بزرگترین
مناطق صنعت نفت و گاز و پتروشیمی جهان تبدیل کرده که
متاسفانه با بدترین شرایط آالیندگی و بدون کمترین رعایت
استانداردها ،ضوابط و قوانین زیست محیطی فعالیت میکنند
و اینجا را به یکی از آلودهترین مناطق جهان تبدیل کرده است.
محبی میافزاید:این حجم گسترده صنعت در این منطقه
متاسفانه نه تنها در حوزه محیط زیست بسیار ناکارآمد بوده
بلکه در حوزه مسئولیتهای اجتماعی نیز بسیار بد عمل کرده
و نارضایتی عمومی را فراهم ساخته اند.
همین وضعیت را در جزیره خارک و منطقه نفتی شمال استان
هم داریم .کارخانههای سیمان استان در بدترین شرایط آالیندگی
فعالیت میکنند و در حوزه مسئولیتهای اجتماعی هم بسیار
بد عمل کرده اند.افزون بر این شیرینسازیهای در حجم بسیار
زیاد با خلوص بسیار باال برای صنعت و ورود پساب این آب
شیرین کنها و همچنین برگشت آبهای شیرین شده مصرفی
صنعتی (که اکنون آلوده گشتهاند) به خلیجفارس سبب گشته
تا تعادل اکولوژیکی و زیست بوم دریایی منطقه به ویژه زیست
بوم دریایی منطقه بینظیر پارک ملی دریایی نایبند را به مخاطره
انداخته و حیات این زیست بوم بیمانند را در بدترین شکل
ممکن قرار دهد.
این فعال محیط زیست اضافه میکند:در حوزه معدن به شکل
فزاینده و بی ضابطه و بسیار لجام گسیخته و در بدترین شرایط
زیست محیطی ،معدن کاوی و خام فروشی مواد معدنی وجود
دارد و گستره کار تا جایی رسیده که زبستگاهها و مناطق حفاظت
شده هم در امان نمانده است .برای نمونه تنگه شیرینی کوه
بیرمی که منطقه حفاظت شده است به معدن کاو واگذار شده
و در پارک ملی دریایی نایبند در وسعت دو و نیم هکتار در
چهار طبقه سازهای غول پیکر آهنی و بتنی با نام مجتمع اقامتی
گردشگری در حال ساخت است.

تاالبهای حله و مند در حال
نابودی است

برای استان بوشهری که در 700کیلومتر مرز آبی مشترک با
خلیجفارس در جنوب کشور حدود 1میلیون و500هزار نفر را در
وسعت22هزار و 742کیلومتر جا داده است محروم ماندن در
عین حال ثروتمندی و دارا بودن منابع عظیم درآمدزایی برای
کشور نمیتواند قابل قبول باشد.
این استان با انواع و اقسام ظرفیتها و قابلیتهای قابل
توسعه و اقتصادی همچون استقرار صنایع عظیم نفت و
گاز،معادن ،ظرفیتهای کشاورزی و دامداری و گردشگری
برخوردار است اما با این که پس از انقالب اسالمی خدمات
ماندگار و فعالیتهای عمرانی فراوانی در شهرها و روستاهای
آن صورت گرفته است ولی هنوز محرومیت از سیمای آن رخت
برنبسته است و همچنان مطالبات اساسی و عمده ساکنان
دیار دلیران تنگستان خواستار تحقق آن در دولت آینده
هستند.
در گفتگوی میدانی با مردم و کارشناسان بیشترین خواستههای
آنها از دولت و رئیس جمهور آینده حول محورهای اقتصادی و
اجتماعی مطرح شد به گونهای که تخصیص سهم متناسب به
استان از محل درآمدهای صنایع مستقر در استان،اشتغال
متقاضیان کار و فراهم نمودن فرصت اشتغال برابر در مراکز
نفت و گاز و تحقق سهم 50درصدی اشتغال بومیان استان،
انجام مسئولیتهای اجتماعی در خدمت رسانی شایسته به
ساکنان مجاور صنایع و معادن همچون نیروگاه اتمی بوشهر،
صنایع گاز و نفت و کارخانههای سیمان،توسعه گردشگری
دریایی با توجه به ساحلی بودن8شهرستان از 10شهرستان
استان ،رونق و توسعه بخش کشاورزی و باغداری و نخیالت
با حمایت و واگذاری تسهیالت کم بهره و خرید تضمینی
محصوالت کشاورزی و ساماندهی ته لنجی و همچنین تامین
آب شرب و آشامیدنی استان بوشهر و تکمیل و راه اندازی خط
آهن بوشهر به شیراز مهمترین بخش این مطالبات را در بر
گرفته است.

ساماندهی صنایع آالینده

محبی ادامه میدهد:سدسازیهای بیرویه و طر حهای سازهای
آبخیزداری بی حساب و کتاب و اجرای طر حهای درختکاری در
عرصههای مرتعی و غیر جنگلی با گونههای غیر بومی و قطع
بی رویه درختان جنگلی و کنار جادهای و عرصههای طبیعی با
مجوزهایی به نام هرس درختان و نبود نیروهای حفاظتی برای
پاسداری از عرصههای طبیعی از مهمترین چالشهای حوزه
منابع طبیعی است.

تهدیدات پایدار در دریا

داریوش محبی ،فعال محیط زیست و کارشناس رسانه با اشاره
به ظرفیتها و امتیازات استان بوشهر و نقش درآمدزایی این
استان برای کل کشور ،بیشترین مطالبات مردمی را از دولت
آینده ساماندهی فعالیت مخرب زیست محیطی صنایع و معادن
که در گوشه و کنار این استان زندگی مردم را تحت تاثیر قرار
دادهاند میداند و به جامجم میگوید :بخش اعظم مشکالت
حوزه محیط زیست و منابع طبیعی در استان بوشهر بیشتر در
حوزه مدیریتی است زیرا عمدهترین چالشهای این حوزه ،صدور
مجوزهای ضد محیط زیستی است.
بنابراین ضرورت دارد تا تغییر در نگاه حاکم بر مدیریت محیط
زیست و منابع طبیعی کشور و دولتمردان باید شکل گیرد.
وی اضافه میکند:عسلویه دیگر نای نفس کشیدن ندارد و به
بیان دیگر عسلویه دیگر زنده نیست.

این کارشناس رسانه میگوید:عدم وجود امکانات و تجهیزات و
نبود بالگرد آب پاش برای خاموش و مهار کردن آتشسوزیهای
طبیعی سبب شده است تا ساالنه عرصههای وسیعی از پوشش
طبیعی ارزشمند جنگلی و مرتعی استان در آتش بسوزد و
خاکستر شود و تنوع زیستی و ارزشهای زیستی استان را برهم
زند این در حالی است که همگی میدانیم استان بوشهر به دلیل
شرایط آب و هوایی و کمبود شدید آب با فقر پوشش گیاهی
استاندارد مواجه است.
داریوش محبی اضافه میکند:اسکله سازیهای بی رویه و پر
کردن سواحل و پهلو گیری کشتیهای تجاری و نفتکشها
،نشت لولههای انتقال نفت در خشکی و دریا ،ورود پسابهای
شهری و صنعتی در حجم بسیار عظیم به دریا از شمال تا جنوب
استان بسیار خطرناک و از مهمترین تهدیدات جدی و پایدار در
حوزه محیط زیست میباشد.

معضالت پسماند
وی تصریح میکند:در حوزه پسماندهای شهری و صنعتی
میتوان به نبود سایتهای اصولی و علمی دفن پسماند ،ناتوانی
مدیریت شهری در فرهنگ سازی و کوشش برای تولید کمتر
پسماند و تفکیک از مبدا و جمع آوری و انتقال نادرست و غیر
اصولی پسماند از محل تولید تا سایت دفن پسماند و جدا نبودن
محل دفن پسماندهای عفونی بیمارستانی ویژه با پسماندهای
شهری ،چرای دامهای دامداران در سایتهای پسماند و تخلیه

فاضالبهای شهری توسط خودروهای تخلیه چاههای فاضالب
در کنار جادهها و در عرصههای طبیعی میتوان اشاره کرد.

محمد حسین باستی ،معاون سابق امور عمرانی استانداری
بوشهر در گفتگو با جامجم با بیان این که سهم استان با توجه به
درآمد فراوانی که برای منافع عمومی کشور دارد صرف نظر از برش
استانی متاثر از سیاستهای کلی دولت آینده باید بازتعریف شده
و این مهم از واجبترین مطالبات استان بوشهر محسوب گردد
میگوید:در این سالها چشمانداز روشن و دقیقی از وضعیت
درآمدهای استان و هزینههای انجام شده وجود نداشته است
بنابراین ضروری است تا با یک نگاه جامع و راهبردی برنامه
عملیاتی و کاربردی که بتواند مطالبات بر زمین مانده و قانونی و
به حق مردم را جامه عمل بپوشاند در این حوزه گام برداشت.
وی میافزاید:حجم عظیم بیکاری در استان و نرخ بیکاری فعلی
با توجه به مصوبه اشتغال50درصدی بومی آن هم در قطب
انرژی کشور نمیتواند راضی کننده باشد و صنایع وابسته گاز و
پتروشیمی بیش از پیش در این موضوع باید پاسخگو باشند
 .محمد حسین باستی ،کمبود آب در استان بوشهر را از مهم
ترین چالشهای دولت آینده میداند و معتقد است که باید به
صورت اورژانسی در دستور کار مدیران دولت آینده قرار بگیرد و
اگر راهکار اساسی و برنامه عملیاتی برای آن پیشبینی و اتخاذ
نشود میتواند تبعاتهای مخرب و تهدید کننده اجتماعی و
سیاسی برای استان داشته باشد .وی اضافه میکند:نیاز استان
برای آب در سال رقمی معادل ا میلیون و 50هزار متر مکعب
است که از این مقدار 150میلیون متر مکعب برای مصارف
شرب است و 900میلیون مترمکعب در حوزه کشاورزی مصرف
میشود.ولی 92درصد این آب باید از منابع آبی در استانهای
دیگر به سختی و با صرف هزینه زیاد به استان بوشهر منتقل و
توزیع گردد.آمارها نشان میدهد که 60درصد آب از رودخانههای
زهره و کوثر در استان کهگیلویه و بویر احمد 32،درصد از چشمه
ساسان کازرون در استان فارس و 8درصد از آب قابل استفاده از
چاههای درون استان تامین میشود .بنابراین به شدت استان
بوشهر تشنه آب است و این شرایط ناپایداری برای استان بوشهر
رقم زده است .زیرا هربار که وضعیت در استان تامین کننده آب
به مخاطره میافتد اینجا با مشکل آب مواجه هستیم .این در
حالی است که تنها در سال  95طی  72ساعت حدود4میلیارد و
900میلیون مترمکعب روانآبهای ناشی از بارندگی یعنی معادل
نیاز 4سال استان به یکباره به دریا سرازیر شد .باستی با بیان این
که تجدید نظر در شیوه آبخیزداری و فعالسازی بخش ساخت
و ساز طر حهای ذخیره آب و اصالح الگوی مصرف آب برای انجام
این مهم فوریت دارد معتقد است که استان بوشهر سابقه10هزار
سکونت دارد و نیاکان ما شیوه نگهداری آب را بهترین روش برای
زیستن در اقلیم گرم استان به ما نشان داده اند و این میتواند
الگوی مناسبی برای عبور از بحران کم آبی باشد.

بوشهر ؛استان ابر چالشها

نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسالمی با اشاره به
این که استان بوشهر با چالشها و مشکالت فراوانی روبرو است
و بسیاری از این مشکالت سابقه طوالنی دارند که طی سالها
روی هم انباشته شده و حاال به یک چالش تبدیل شدهاند
به جامجم میگوید :آب را میتوان یکی از مهمترین چالشها
دانست .استان بوشهر در زمینه آب شرب ،آب کشاورزی و آب
صنعتی با مشکالت فراوانی روبرو است .علیرغم توسعه زیادی
که در زمینه صنعتی ،کشاورزی و  . . .در این استان صورت گرفته
است ،برای تامین نیازهای آن فکری نشده است.
ابراهیم رضایی میافزاید:استان بوشهر به عنوان پایتخت انرژی
کشور شناخته میشود ولی در زمینه آب شرب وابستگی حدود
 ۹۰درصدی به استانهای همسایه دارد و این یک چالش بزرگ
است؛ در برخی ایام ،کشاورزان استان فارس ،آب ارسالی به
استان بوشهر را قطع کرده و از آن برای مصرف کشاورزی استفاده
میکنند و این موضوع باعث تشدید فشارهای بیآبی در استان
بوشهر میشود.
هدررفت بیش از  ۳۰درصدی آب در استان بوشهر نتیجه
سالهای بی توجهی به نوسازی و بازسازی خطوط آبرسانی و
همچنین وجود انشعابات غیرمجاز در نقاط مختلف استان
است.
وی اضافه میکند:تعداد سدها و آبشیرینکنهای استان کم
است و حرکتهایی شروع شده ولی نه به اندازهای که بتواند
بیش از  ۱۰درصد نیازهای استان را در داخل استان تامین کند.
وجود تعداد زیادی چاههای غیرمجاز در استان باعث شده تا
بسیاری از سفرههای زیرزمینی استان به سمت نابودی رفته
و اکنون اغلب دشتهای استان ممنوع و بحرانی هستند و
شاهد افت مستمر سطح ایستابی در استان هستیم.ساالنه
چند میلیارد مترمکعب آب ناشی از بارشها بدون اینکه مورد
استفاده قرار گیرد ،راهی دریا میشود و این درحالی است که مهار
درصد کمی از این آبها میتواند بسیاری از نیازهای استان را
تامین کند.

توسعه آب شیرین کنها و نوسازی شبکه
آب؛ یک ضرورت جدی
رضایی ادامه میدهد:در حوزه کشاورزی و صنعتی هم استان
بوشهر با چالش گستردهای روبرو است .استانی که قطب تولید
خرما و صیفیجات و برخی دیگر از محصوالت کشاورزی است،
طی سالهای اخیر با مشکل زیادی در زمینه تامین آب روبرو
بوده است و برخی از نخلستانها در حال خشک شدن است و
کشاورزان با کمبود جدی روبرو هستند.توسعه آبشیرینکنها
و نوسازی خطوط آبرسانی در شبکههای توزیع و انتقال از دیگر
مواردی است که میتواند کاهش وابستگی آب استان بوشهر
به همسایگان تاثیرگذار باشد.تکمیل سد دالکی و تعدادی دیگر
از سدهای در حال احداث استان بوشهر میتواند برخی از این
نیازها را تامین کند و انتظار میرود دولت با اهتمام ویژه به چنین
پروژههایی و تامین اعتبارات مورد نیاز آنها ،بخشی از چالش آبی

در استان بوشهر که در سالهای آینده بیشتر هم خواهد شد
را کاهش دهد.در صورتی که این پروژهها تکمیل نشوند ،بخش
زیادی از کشاورزی استان بوشهر از بین خواهد رفت .نیازهای
آب شرب تامین نمیشود و ممکن است مسائل و چالشهای
اجتماعی و گاها امنیتی را در پی داشته باشد.

راه آهن بوشهر به شیراز روی
ریل وعدههای بیسرانجام
این نماینده مجلس تصریح میکند:عدم اتصال استان بوشهر
به خط ریل سراسری یکی از مهمترین چالشهای استان بوشهر
است.
بدیهی است تکمیل خط راه آهن بوشهر  -شیراز بیش از اینکه
به نفع استان بوشهر باشد ،به نفع کل کشور است ولی تاکنون
آنگونه که باید به این پروژه بها داده نشده است و مسئوالن هر
سال وعدههای جدیدی میدهند.تامین اعتبارات مورد نیاز این
پروژه از طریق فاینانس خارجی میتواند یکی از راهکارهای مهم
برای تسریع در تکمیل آن باشد .این پروژه باید در اولویت دولت
قرار گرفته و عزمی بیش از این برای تکمیلش دیده شود.
* فراهم سازی تردد کشتیهای با تناژ50هزار تن
ابراهیم رضایی تاکید میکند:بنادر استان بوشهر در موقعیت
بسیار خوبی قرار دارند و نیاز است که ضمن توسعه پسکرانههای
بندر برای توسعه فعالیتهای بندری ،عمق کانال ورودی
خصوصا در بندر بوشهر به گونهای افزایش یابد که امکان ورود
و پهلوگیری کشتیهای باالی  ۵۰هزار تن نیز در استان بوشهر
فراهم شود.کارهای خوبی در جزیره نگین به عنوان پسکرانه بندر
بوشهر آغاز شده است و باید با تامین اعتبارات مورد نیاز برای
تسریع در این پروژه اقدام شود.

قطع دست دالالن از بازار خرما
نمایندهمردمدشتستاندر مجلسشورایاسالمیمیگوید:خرما
به عنوان یکی از مزیتهای مهم بخش کشاورزی استان بوشهر
محسوب میشود ولی این محصول معیشت کشاورزان را تامین
نمیکند .خرما با نازلترین قیمت از کشاورزان خریداری میشود
و با قیمت چند برابری که گاها به  ۱۰برابر هم میرسد در بازارهای
شهرهای بزرگ به فروش میرسد.باید به گونهای برنامهریزی
شود که بیشترین سود نصیب کشاورزان شود نه اینکه دالالن
و واسطهها بدون اینکه زحمتی بکشند ،چند برابر کشور سود
داشته باشند.ایجاد شهرکهای صنعتی خرما ،توسعه صنایع
مرتبط با خرما و تالش و برنامهریزی برای قطع دست واسطهها
میتواند نقش مهمی در تقویت معیشت نخلداران داشته باشد.

صنایع نفتی؛بی تفاوت در
مسئولیتهای اجتماعی
رضایی اضافه میکند :مسئولیت اجتماعی نفت ،گاز و پتروشیمی

از دیگر مسائلی است که به خوبی دیده نشده است .در کل
شرکتهای مستقر در استان بوشهر به هیچ وجه خود را
پاسخگوی این استان و مردم آن نمیدانند .یک استان در استان
بوشهر تشکیل دادهاند و توجهی به محیط پیرامونی ندارند .دود
و آالیندگی زمین ،هوا ،آب و خاک و  . . .نصیب مردم استان بوشهر
میشود ولی اشتغال آن برای دیگر استانهاست ،بیمارستان
نفت برای دیگر استانها است.جوانان کنگان و عسلویه میزبان
صنایع نفت و گاز و پتروشیمی هستند ولی بیکاری نصیب آنها
شده است؛ کسانی هم که به کار گرفته میشوند باید در بخش
حراست یا خدمات مشغول به کار شوند.

اجرای فوری مصوبه 50درصدی اشتغال
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس میگوید:یکی دیگر از
چالشهای استان بوشهر مربوط به اشتغال است که هر چند
یک موضوع کشوری است ولی در استان بوشهر با این همه
ظرفیت نباید تعداد دو رقمی بیکاری را شاهد باشیم.علیرغم
فرصتهای شغلی بیشماری که در پارس جنوبی دارد و دولت
هم مصوبه اشتغال  ۵۰درصد نیروی بومی در این منطقه را
گذرانده است ولی این مصوبه هیچگاه محقق نشده تا مردم
استان بوشهر به حق مسلم خود برسند.

حمایت از صنایع تبدیلی در کشاورزی
ابراهیم رضایی ادامه میدهد:فرصتهای خوبی در حوزه صنایع
تبدیلی کشاورزی در استان بوشهر وجود دارد که باید حمایت
مناسبی از این حوزه صورت گرفته و زمینه توسعه صنایع تبدیلی،
فرآوری ،بستهبندی و سردخانهای در بخش کشاورزی استان
فراهم شود.

تامین معیشت ساحل نشینان
وی اضافه میکند :بخش زیادی از مردم استان بوشهر
ساحلنشین هستند و از این طریق امرار و معاش میکنند ولی
برخی مقررات و محدودیتها ،کسب و کار صیادان را کساد کرده
و برخی قوانین و مقررات هم کسب و کار تجار را به چالش کشیده
است.باید به گونهای برنامهریزی شود که ضمن مقابله جدی با
تخریب دریا ،زمینه برای اشتغال در حوزه دریا و ساحل گسترش
یابد.
در زمینه کاالی ملوانی و فعالیتهای صادرات و واردات تجار
نیز باید قوانینی تدوین و تصویب شود که ضمن حفظ اقتصاد
کشور ،معیشت ساحلنشینان دچار مخاطره نشود.

مقابله با آلودگیهای نفتی
نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسالمی میگوید:
طی سالهای اخیر آتشسوزیهای متعددی در مناطق
کوهستانی و مراتع استان بوشهر رخ داده که بخش زیادی از این
مراتع و گونههای گیاهی و جانوری را نابود کرده است.
استان بوشهر امکانات بسیار کمی برای مقابله با این حوادث
دارد و میطلبد که امکانات الزم خصوصا بالگرد آبپاش برای
استان بوشهر تامین شود.
خلیجفارس با چالشهای جدی روبرو است که یکی از آنها
آلودگیهای نفتی ناشی از عبور نفتکشها و دیگر شناورهاست
و بخشی نیز به خطوط فرسوده انتقال فرآوردههای نفتی در
خلیجفارس مربوط میشود.
باید ضمن نوسازی خطوط انتقال در دریا ،اقدامات اساسی
برای مقابله با آلودگیهای نفتی ناشی از سکوهای نفت و گاز و
همچنین شناورها صورت گیرد.

مهم ترین مطالبات مردمی

پیشنهادات مردمی

دیدگاه های کارشناسی و مدیریتی

تدابیر پیشنهادی

اشتغال

اولویت بخشی به نیروهای بومی در استخدام
در صنایع

کشاورزی و دامداری

تجدید نظر در قیمت خرید تضمینی محصوالت
-واگذاری تسهیالت و حمایت از تشکل های مردمی در حوزه کشاورزی

اجرای مسئولیت های اجتماعی صنایع و نیروگاه
اتمی و کارخانه های سیمان

اصالح قانون و ابالغ سیاست های ضمانت آور
برای مدیران صنایع

تامین آب شرب

متنفع شدن مردم استان از درآمد نفتی

واگذاری بخشی از سهام این شرکت ها به مردم

انتصاب مدیران شایسته

پرهیز از سهمیه بندی مدیریتی و نگاه سیاسی در صدور احکام مدیریتی

عمران و آبادانی بیشتر روستاها و شهرها

تامین اعتبارات از محل درآمد استانی برای اجرای
پروژه های مختلف و رفاهی

تحقق سهم درآمدی استان از صنایع

تصویب الیحه قانونی در مجلس توسط دولت

راه آهن بوشهر شیراز

تامین اعتبار آن از وزارت نفت و فاینانس خارجی

ساماندهی مشکالت دریانوردان و تجارت دریایی

تعیین تکلیف قانون ته لنجی-حمایت از صنعت دریانوردی با واگذاری
تجهیزات پیشرفته

مهار و کنترل آب های سطحی و روانآب ها در بارندگی های فصلی
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سرپرست استان بوشهر :علیرضا برازجانی
دفتر سرپرستی استان بوشهر 077-34232529:
دورنگار 077 -34230730:

تحریریه شهرستانها021-44233511 :

ضمیمه رایگان روزنامه در استان بوشهر

خبر
صفاییبوشهریدر دیدار بافرماندهسپاه
استانونمایندگانمجلسمطرحکرد:

نگاهویژهدولتجدیدبهبوشهر

به گزارش روابط عمومی دفتر نماینده ولی فقیه در
استان و امام جمعه بوشهر ،فرمانده سپاه امام
صادق (ع) استان بوشهر  ،نمایندگان مردم استان
در مجلس شورای اسالمی ،نماینده ولی فقیه و
امام جمعه بوشهر دیدار کردند و طی این نشست
پیرامون مطالب مهم ملی و استانی بعد از انتخاب
آیتاهلل رئیسی به عنوان ریاست جمهور ،گفتگو و
مسائل مهمی مطرح و تصمیم گیری شد.
آیت اهلل صفایی بوشهری ضمن تشکر و قدردانی
از حضور حماسی مردم استان بوشهر در انتخابات
ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا و
تبریک انتخاب آیت اهلل رئیسی و منتخبان شهر
و روستا در استان بوشهر ،در رابطه با وضعیت
توسعه و پیشرفت استان بوشهر و نقش مهم
این استان در فضای ملی و توجه ویژه دولت
جدید در استان در موضوع پیشرفتهای عمرانی،
اشتغال ،رفع مشکالت اقتصادی ،توجه ویژه به
نخبگان استان و بکار گیری آنان در عرصه مدیریت
استانی و رفع محرومیتزدایی سخنانی مطرح کرد.
در ادامه نیز سردار رزمجو فرمانده سپاه امام صادق
(ع) استان بوشهر ،حجت االسالم احمدی نماینده
مردم جم ،دیر ،کنگان و عسلویه ،کرمی نماینده
مردم دشتی و تنگستان ،جمیری نماینده بوشهر،
گناوه و دیلم و در انتها رضایی نماینده دشتستان
مطالبی ارزنده بیان داشتند و همگان بر این معنا
اتفاق و نظر داشتند که در شرایط جدید مدیریتی
ایران باید به طور ویژه به استان بوشهر توجه شود.
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این روزها که هنوز آخرین ماه بهاری را پشت سر نگذاشتیم و هنوز تا تابستان خرماپزون
خیلی مانده  ،گرمای هوا در جنوب بیداد میکند اما این همه ماجرا نیست باید در جنوب
زندگی کرد تا شالق تش باد و تیغ سوزناک آفتاب را بر سر و صورت تجربه کرد.همه اینها
به کنار  .خاموشیها و قطعی برق هم که دیگر طاقت بوشهر یها را سر برده است .این
گرما و بیبرقی شاید بهترین بهانهای باشد تا ساکنان بوشهر و شهرها و روستاها به ویژه
نوجوانان و جوانانی که فار غ از درس و مدرسه و امتحانات ،بیهراس از کرونا خود را به
ساحل دریا،رودخانهها و کانالهای آبیاری نخیالت یا استخرهای روباز کشاورزی در کنار
مزار ع برسانند و تنی به آب بزنند و این گونه اوقات فراغت خود را با آب تنی سپری کنند .اما
غافل از این که هیوال ی مرگ در اینجاها حکمرانی میکند و با پرسه زدن در سواحل جان
افراد زیادی را میگیرد .هر چند شنا در کانالهای آب ،سواحل رودخانهها و دریا برای خیل
زیاد عالقهمندان ،بدون هزینه مالی انگاشته میشود اما بسیار پرخطر است .دلیل این
مدعا هم آمار نسبتا باالی فوت شدگان ناشی از غرقشدگی در استان بوشهر است.
61نفرتلفات در 2سال
بنا بر اعالم مرکز فوریتهای پزشکی استان بوشهر در سال گذشته تعداد  28نفر در
سواحل دریا،حاشیه رودخانهها و استخرهای روباز مزار ع کشاورزی یا پشت سدهای
استان بوشهر جان خود را از دست داده اند این در حالی است که در تلفات استان بوشهر
در سال 98شامل 33نفر بوده است که از این تعداد  26نفر در سواحل بنادر بوشهر
کنگان و عسلویه جان خود را از دست داده اند و برخی دیگر که آمار آنها به  7نفر میرسد
در جاهایی مثل استخرها و کانا لهای آبیاری برای همیشه خانواد ههای خود را داغدار
کردهاند .
سواحل ایمن سازی شود
معاون عملیات مرکز حوادث و فوریتهای پزشکی استان بوشهر با تائید اینکه تعدادی
از جوانان این استان ،جان خود را در دریا از دست دادهاند ،دالیل این امر را بیاطالعی از
وضع محل شنا و ناآشنایی با فنون شنا در دریا برمیشمرد و میگوید :شنا در دریا حتما
باید در محلهای مشخص و شناخته شده برای افراد انجام شود.
علیرضا پورشمس با بیان اینکه اگرچه آمار غرقشدگی در استان بوشهر نسبت به دیگر
استانهای ساحلی کمتر است ،عنوان میکند :با وجود این ،باید در خصوص ایمنسازی

ّ
فر خ روزى كه فار غ از خويش شوى
از هر دو جهان گذشته ،درويش شوى
طغيان كنى و خرمن هستى سوزى
«يا حق» گويان ،رسته ز هر كيش شوى
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سـواحل پرخطر ؛

در کمین نوجـوانان
سواحل اقدامات جدی و پیشگیرانه انجام شود تا شاهد اتفاقات ناگوار نباشیم .برای
مثال ،تنها یک پالژ بانوان در مرکز استان دارای نجات غریق است و دیگر پالژهای استان
از این امر الزم و ضروری بیبهره هستند که مسئوالن باید چارهای اساسی در این خصوص
بیندیشند.
آموزش و آ گاهسازی؛گام اول ایمن سازی
به باور پورشمس ،نخستین گام جدی برای مقابله با خطرات شنا در مکانهای پرخطر و
غیرایمن ،آگاهسازی و آموزش صحیح به خانوادهها و شهروندان است .او با بیان اینکه

امام خمینی -
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نظارت الزم بر پالژها و پرهیز از شنا در نقاط غیرمطمئن و در دریای مواج و هوای توفانی هم
از مواردی است که باید توسط مسئوالن و متولیان و افراد رعایت شود ،میافزاید :ایجاد
سکوهای ساحلی ،دوشهای آب ،رختکنهای مجزا و احداث تفرجگاهها در کنار سواحل از
جمله مواردی است که مردم را به استفاده از این فضاهای ایمن و شنا نکردن در فضاهای
ناایمن مثل رودخانهها و کانالهای آبیاری ترغیب میکند.
کمبود امکانات ورزشی و شنا در بوشهر
به باور کارشناسان ،کمبود امکانات مناسب فصل تابستان همچون استخر و اشتیاق
زیاد افراد برای شنا در سواحل رودخانهها و دریا از یکسو و رعایتنکردن موارد ایمنی و
بیتوجهی به آنها سبب شده تا همواره خطر غرق شدن در کمین افرادی باشد که بیمحابا
تن خود را به امواج خروشان دریا میسپارند و خانوادههای خود را داغدار و عزادار میکنند.
جوانی  22ساله درباره کمبود امکانات تفریحی در استان بوشهر به همشهری عنوان
میکند :امکانات شنا مثل استخر در استان بوشهر خیلی کم است و ما ناگزیریم برای
آ بتنی و پر کردن اوقات فراغت به رودخانههای محلی و دریا برویم .آن طور که مهدی
کرایی میگوید ،تعدادی دیگر از دوستانش هم برای شنا به کانالهای توزیع آب در بخش
آبپخش دشتستان میروند که بهدلیل عمق زیاد آب در این کانالها و نبود نجاتغریق
در محل ،سال گذشته یکی از دوستانش غرق شد.
استخرهای کشاورزی؛قتلگاه نوجوانان
یکی دیگر از جوانان برازجانی با اشاره به کمبود امکانات ورزشی در شهر برازجان و اظهار
گالیه از کمکاری مسئوالن در این باره میگوید :در فصل تابستان ،شنا از تفریحاتی است
که متقاضیان و عالقه مندان بسیاری دارد اما متاسفانه نبود سالن و استخر مناسب
و استاندارد به میزانی که نیاز جوانان این شهر را مرتفع کند ،باعث شده تا نوجوانان و
جوانان ،عمدتا بهصورت گروهی راهی رودخانهها و کانالهای آبیاری شوند ،که بیاحتیاطی
آنها حوادث مرگباری رقم میزند .به گفته محمدحسین کرامتنیا ،در طول سالیان گذشته
یکی از مکا نهای مورد استفاده جوانان برای شنا کردن حوضچههای تأمین آب مزار ع
تحقیقاتی مرکز تحقیقات کشاورزی دشتستان بود که به دلیل ازدحام و شلوغی زیاد و
به دلیل محدودیتهای سازمانی ،مسئوالنش را بر آن داشت تا با مسقف کردن این
حوضچهها ،از ورود جوانان به این مکانها جلوگیری کنند.

مدیر منابع انسانی و امور اداری آموزش و پرورش استان بوشهر خبر داد:

استخدام  970نفر در آموزش و پرورش استان

مدیرمنابع انسانی و امور اداری آموزش و پرورش استان بوشهر

گفت :امسال 970 ،نفر به  2روش آزمون استخدامی و کنکور
سراسری جذب آموزش و پرورش استان میشوند.
حمداهلل اژدری در گفتگو با اداره اطالع رسانی و روابط عمومی
آموزش و پرورش استان بوشهر با اشاره به برگزاری آزمون جدید
استخدام آموزش و پرورش در سال  1400اظهار کرد :در این آزمون
که اطالعیه ثبتنام آن به زودی توسط سازمان سنجش منتشر
میشود 545 ،نفر جذب آموزش و پرورش استان میشوند .وی

بازدید اعضای هیات مدیره پتروشیمی جم
از پروژه ABS/RUBBER
اعضای هیات مدیره پتروشیمی جم از روند پیشرفت طرح  ABS/RUBBERشرکت توسعه پلیمر پادجم در سایت عسلویه بازدید
کردند.
به گزارش روابط عمومی شرکت پتروشیمی جم ،فاز  2پتروشیمی جم تحت عنوان پروژه  ABS-Rubberجزو طر حهای جهش دوم
صنعت پتروشیمی با ظرفیت تولید ساالنه  260هزار تن است .با اجرای پروژه بزرگ  ABS-RUBBERو ورود آن به مدار تولید  ۲۰۰هزار
تن به ظرفیت پلیمر پتروشیمی جم در بخش  ABSو  ۶۰هزار تن به ظرفیت تولید  RUBBERاضافه خواهد شد؛ به این ترتیب از نظر
تنوع محصول در زمینه پلیاستایرنها حدود  ۱۰گرید جدید توسط پتروشیمی جم وارد بازار میشود .شرکت توسعه پلیمر پادجم
(سهامی خاص) ب ه عنوان مجری طرح تولید  ABS/Rubberتوسط پتروشیمی جم در سال  ۱۳۹۴تأسیس شد .این طرح در منطقه
ویژه اقتصادی انرژی پارس واقع در بندر عسلویه در زمینی به مساحت ۱۵هکتار قرار دارد.

ادامه داد :از این تعداد  215نفر به عنوان آموزگار ابتدایی 10 ،نفر
آموزگار مدارس استثنایی 165 ،نفر دبیر 69 ،هنرآموز و استادکار
و  86نفر به عنوان مراقب سالمت ،مربی امور تربیتی و مشاور
استخدام میشوند.
اژدی در خصوص استخدام کارنامه سبزها بیان کرد :موضوع
جذب افراد دارای کارنامه سبز در آزمون استخدامی سال  99منتفی
است و همه داوطلبان باید در آزمون سال جاری ثبتنام کنند.

مدیر منابع انسانی و امور اداری آموزش و پرورش استان بوشهر
افزود :همچنین در کنکور سراسری سال جاری 425 ،سهمیه در
دانشگاه فرهنگیان برای آموزش و پرورش استان اختصاص داده
شده که نسبت به سال گذشته  40درصد افزایش یافته است.
وی اضافه کرد :دانشآموزان مستعد و عالقهمند هم استانی را
برای جذب و استخدام در آموزش و پرورش به انتخاب رشتههای
دانشگاه فرهنگیان دعوت میکنیم.

سرآغازی برای حذف قیمت دستوری و رعایت حقوق تولید کننده و مصرف کننده

عرضه سیمان دشتستان در بورس کاال
در تاریخ  ١۴٠٠/٠٣/٣١و در راستای تحقق برنامههای شرکت
توسعه سرمایه و صنعت غدیر به عنوان سهامدار عمده
شرکت صنایع سیمان دشتستان در جهت عرضه و فروش
محصوالت تولیدی از طریق بورس کاال نشست توجیهی و
هم اندیشی با حضور مدیر عامل ،قائم مقام و معاونان
و جمعی از شبکه فروش و توزیع و مدیران شرکتهای
حمل برگزار گردید.
در ابـتــدای جلسه مدیر عامل شرکت صنایع
سـ ـیـ ـم ــان دشـ ـتـ ـسـ ـت ــان ضـ ـم ــن ت ـب ـی ـیــن
سیاستگذاری کــان فــروش شرکت و
هم افزایی با شبکه فروش به عنوان
شــرکــای تـجــاری شــرکــت مطالبی را
ارائه نمودند.
مــهــنــدس نجفی بــا الـ ــزام انــجــام

مکانسیم و روشهای جدید در عرضه محصوالت از جمله
بــورس کــاال در راستای شفافیت ،حــذف دستوری قیمت،
حذف واسطهها و تنظیم بــازار که به تبع آن حقوق تولید
کننده و مصرف کننده به نحو مطلوبی رعایت
خواهد شد ,شبکه فروش را به اخذ کد بورسی،
تعیین کارگزار و آمادگی زیر ساختهای الزم
جهت تبادل معامالت در ایــن بــازار ترغیب
نــمــود .در پــایــان ضمن بحث و تبادل
نظر ،معاون مالی شرکت فرایندهای
ع ــرض ــه و تــق ــاض ــای س ـی ـمــان در
ب ـ ــورس کـ ــاال و اع ـ ــام آم ــادگ ــی
جهت راهـنـمــایــی و همکاری
الزم در ای ـ ــن خـ ــصـ ــوص را
تشریح نمودند.

فرصت خدمتگزاری به مردم
ارسطو قائدی برازجانی ،منتخب مردم
برازجان در ششمین دوره انتخابات
ش ــورای اســامــی در پیامی از حضور
پ ــرش ــور و آ گــاهــانــه مـ ــردم در عرصه
انتخابات قدردانی کرد .متن این پیام
به این شرح است :انتخابات  ۲۸خرداد
 ۱۴۰۰نیز به پایان رسید و همچون همه
آزمونهای پیشین ،سندی شد برای
سربلندی م ــردم و عــزت ای ــران عزیز.
استقبال پرشور مردم شریف و نجیب
بــرازجــان از انتخابات ششمین دوره
شورای اسالمی شهر ،گواه ارزشمند و
بیبدیلی است از دغدغهمندی و امید
مــردم ایــن دیــار بــرای داشـتــن شهری
پویاتر و آبادتر.
ای ـ ــن انـ ـتـ ـخ ــاب ــات ظــرف ـی ـتــی ف ــراه ــم
ساخت تــا شـمــاری از شـهــرونــدان در
قامت نامزدهای انتخاباتی ایدهها و
بــرنــامـ ههــای خــود و همفکرانشان
را بــرای توسع ه همه جانبه شهر با

مردم به اشتراک بگذارند و آنها که با
اقـبــال بیشتری از ســوی شهروندان
مواجه شدند فرصتی یافتهاند تا برای
پیشرفت بیش از پیش شهرشان
آنچه در طبق اخالص دارند عرضه کنند
که این موهبتی است بزرگ.
ب ــه ل ـطــف خ ـ ــدا ،ح ـض ــور م ـ ــردم و به
ه ـمــت ه ـمــه ع ــوام ــل اعــم
تهــای اجــرایــی
از هـیـئـ 
و ن ـ ـظـ ــارت ،ن ـیــروهــای
پـ ــرتـ ــاش ان ـت ـظــامــی
و امــنــیــت ــی شــاهــد
ب ــرگ ــزاری انـتـخــابــاتــی
پـ ــرشـ ــور بـ ــودیـ ــم که

امـ ـی ــدواری ــم بــرکــاتــش نـصـیــب شهر
عزیزمان شــود .اکنون که بنا بر اعالم
سـتــاد محترم انتخابات شهرستان
دشـتـسـتــان تــوفـیــق نصیب گــردیــده
نبــار در کسوت یکی از اعضای
تــا ای ـ 
ش ـ ـ ــورای اسـ ــامـ ــی ش ـهــر ت ــاریـ ـخ ــی و
سربلندم بــرازجــان خدمتگزار مــردم
بـ ــاشـ ــم ،مـ ــراتـ ــب ق ـ ــدردان ـ ــی و
س ـپــاس ـگــزاری خ ــود را از
عــم ــوم م ـ ــردم شــریــف
برازجان و هم ه عزیزانی
کــه ب ــرادر کوچکشان را
شایست ه خدمتگزاری
دان ـ ـس ـ ـت ـ ـنـ ــد و ه ـم ـه
هـ ـ ـمـ ـ ـک ـ ــاران سـ ـت ــاد
انتخاباتی
خـ ــود

اع ـ ــام م ـ ـ ـ ـیدارم .ب ــه شــک ــران ــه لطف
خداوند و اعتماد همشهریان عزیزم
ک ــه مــوهـبـتــی اس ــت س ـت ــرگ ،سجده
شکر بر درگاه حضرت حق بهجا آورده
و با شما مــردم عزیز عهد میبندم که
جز در مسیر حق و حقیقت و تالش
بــرای آبــادی و سربلندی شهرم گــام بر
ندارم .صد البته در این مسیر سخت
و راه دشــوار ،توفیقی حاصل نخواهد
شد مگر با بهره گرفتن از خرد جمعی
و مشورت و مشارکت همه دلسوزان
و دغدغهمندان که ام ـیــدوارم توفیق
ب ــرخ ــورداری از آن نیز در طــول مسیر
همانند آنچه در آغاز راه رخ داد ،نصیبم
گردد.
ب ــا ت ـقــدیــم اح ـ ـتـ ــرام -ارسـ ـط ــو قــائــدی
برازجانی
خــدمـتـگــزار و منتخب م ــردم شریف
برازجان در دور ه ششم شورای اسالمی
شهر برازجان

