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گنخکیبخشدارآبدانشد
طی حکمی با امضای استاندار بوشهر ،ابوالحسن گنخکی به سمت بخشدار آبدان منصوب شد .ابوالحسن گنخکی
 ۳۶ساله ،متولد شهر آبدان و دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی است و هم اکنون به عنوان مشاور
رسانه ای مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس مشغول فعالیت می باشد .بخشدار جدید آبدان از
سابقه فعالیت در نهادها و ادارات زیرمجموعه وزارت کشور از جمله مسوولیت های دبیر کمیته بازدید از پارس
جنوبی مستقر در استانداری بوشهر ،مشاور فرماندار دیر در زمینه سرمایه گذاری ،دهیاری بردستان ،مشاور اجتماعی شهردار بندر دیر برخوردار است.
ابوالحسن گنخکی دارای سابقه فعالیت در سازمان ها و شرکت های زیرمجموعه وزارت نفت از جمله سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس ،شرکت
مجتمع گاز پارس جنوبی ،شرکت پتروشیمی مرجان نیز می باشد .وی از سال  ۱۳۹۵تاکنون نایب رییس اول هیات شنا ،شیرجه و واترپلو استان است و پیش
از آن سابقه ریاست هیات شنای شهرستان عسلویه را در کارنامه دارد .ابوالحسن گنخکی عضو حزب کارگزاران سازندگی است و در زمان شروع فعالیت
حزب در بوشهر عضو دوره اول شورای مرکزی استان بوده است.
بررسی الیحه ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جدید
در جلسه کمیسیون اقتصادی

اعزام کمیته امکان سنجی مجلس
بهمناطقمختلف

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی
از بررسی موادی دیگر از الیحه ایجاد مناطق آزاد و ویژه
اقتصادی جدید در نشست کمیسیون متبوعش خبر داد.
زهرا سعیدی مبارکه  ،در خصوص جلسه امروز کمیسیون
اقتصادی مجلس شورای اسالمی گفت :در نشست امروز
کمیسیون که با حضور مسئوالن شورای عالی مناطق آزاد
تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و کارشناسان مرکز
پژوهش های مجلس و سازمان های ذی ربط برگزار شد
الیحه ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جدید بررسی شد.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی ادامه
داد:نقشه های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جدید که در الیحه
مذکور آمده مورد بررسی کارشناسی قرار گرفته است البته
در نقشه های برخی مناطق مذکور در الیحه باید اصالحاتی
انجام شود.
نماینده مردم مبارکه در مجلس دهم شورای اسالمی افزود:
در نشست امروز کمیسیون اقتصادی مجلس مناطق آزاد
و ویژه اقتصادی مربوط به استان های بوشهر ،سیستان و
بلوچستان و هرمزگان که در الیحه ایجاد مناطق آزاد و ویژه
اقتصادی جدید آمده است با حضور استانداران استان های
مذکور مورد بررسی قرار گرفت.
سخنگویکمیسیوناقتصادیمجلسشورایاسالمییادآور
شد:مقرر شد کمیته ای از سوی مجلس برای بررسی و امکان
سنجی مناطق قید شده در الیحه ایجاد مناطق آزاد و ویژه
اقتصادی جدید به مناطق مختلف اعزام شود..

 ۲.۷میلیاردریالبهنخیالتآبپخش
دشتستانخسارتواردشد

نماینده مردم بوشهر ،گناوه ودیلم در مجلس شورای اسالمی:

حق نیروهای بومی گناوه ودیلم
درمناطق نفتی رعایت شود

استاندار بوشهر:

وحدت مهم ترین
نیاز کشور است
استاندار بوشهر گفت :امروز برای مقابله با توطئه
ها و برنامه های دشمن بیش از هر زمان دیگری
به اتحاد ،انسجام و همدلی همه گروه ها و
قشرهای مختلف جامعه نیاز است.
عبدالکریمگراونددرنشستشورایبرنامهریزی
و توسعه استان بوشهر در گناوه افزود :در شرایط
کنونی پیروزی ،سربلندی و تداوم انقالب در گرو
با هم بودن همه گروه ها با هر گرایشی است.
وی اظهار کرد :همه تالش دشمن در سال جاری
برای نفوذ در میان مردم از راه سوء استفاده از
مسایل فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی و صنفی
جامعه باهدف تضعیف نظام و انقالب است و
باید مراقب و هوشیار بود.
استاندار بوشهر گفت :در این برهه زمانی
دوستداران نظام جمهوری اسالمی ،شهدا و امام
(ره) باید به صورت منسجم و متحد در کنار هم
باشند.
گراوند افزود :در مقابل جوسازی ترامپ رئیس

جمهوری آمریکا و نتانیاهو نخست وزیر رژیم
صهیونیستی علیه نظام جمهوری اسالمی نباید
در درون کشور به خودمان ،بزرگان و معتمدان
نظام ،افراد متدین ،صاحب نظر و کسانی که به
آنان افتخار می شود تعرض شود زیرا این حرکت
ها خوراک تبلیغاتی برای رسانه های بیگانه است.
وی ادامه داد :از همه قشرها ،گروه ها و هر قلمی،
زبانی و تریبونی انتظار می رود در جامعه اسالمی
اتحاد ،انسجام و برادری را تقویت کنند.

استاندار بوشهر گفت :باید دولت را کمک و یاری
کنیم زیرا همه در کشتی انقالب نشسته ایم و اگر
این کشتی آسیب ببیند ،دچار مشکل می شویم.
استانداربوشهر با تقدیر از حضور پرشور مردم
استان در راهپیمایی روزجهانی قدس افزود :مردم
غیور و سلشحور این استان با وجود گرمی هوا
و با زبان روزه به ندای رهبر معظم انقالب لبیک
گفتند و باردیگر وفاداری خود را نسبت به انقالب
ثابتکردند.

مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق؛

نماینده مردم بوشهر ،گناوه ودیلم در مجلس شورای اسالمی گفت :تاسیسات و
شرکت های نفتی منطقه به حق نیروهای بومی شهرستان های گناوه و دیلم در
استخدام ها بی توجهی هستند که رعایت حقوق بومیان در این زمینه توسط این
شرکت ها ضروری است .حجت االسالم عبدالحمید خدری در نشست استاندار
و مدیران دستگاه های اجرایی استان بوشهر در فرمانداری گناوه افزود :شرکت
نفتی منطقه گوره بتازگی اقدام به جذب شمار زیادی نیروی غیربومی کرد که
اقدامی نادرست بود که این موضوع بالفاصله به وزیر نفت اطالع رسانی و مشکل
برطرف شد .وی اظهارکرد :شرکت های نفتی منطقه نباید نسبت به حق نیروهای
بومی کوتاهی کنند و درصورت نیاز به نیرو آنان را در اولویت قرار دهند.
نماینده مردم بوشهر ،گناوه ودیلم در مجلس شورای اسالمی گفت :در آگهی های
استخدام شرکت های نفتی و صنایع کشور شرایط پذیرش جذب نیرو بر مبنای
نیروهای همان منطقه اعالم می شود درحالیکه در منطقه گناوه و دیلم این مهم
رعایت نمی شود .وی بیان کرد :باید جوابگوی مطالبه های بحق مردم باشیم و
کوتاهی در این زمینه جایز نیست .خدری گفت :میدان امام علی (ره) گناوه در
شان مردم گناوه نیست و باید شرکت نفت نسبت به تعهدات داده شده اقدام کند.
وی بر حمایت و مساعدت تیم های ورزشی و ورزشکاران شهرستان های
گناوه ودیلم تاکید کرد و افزود :شورای اسالمی شهر این مناطق باید در این زمینه
ورزشکاران را پشتیبانی کنند .نماینده مردم بوشهر ،گناوه ودیلم در مجلس شورای
اسالمی گفت :درحالیکه شورای اسالمی شهر بوشهر برای مساعدت تیم فوتبال
شاهین اعتبار قابل توجهی مصوب کرده ،ضرورت دارد در این زمینه شورای گناوه
نیز ورود و به ورزشکاران و تیم ها کمک کند.

مدیر کل کمیته امداد استان بوشهر:

جذب  ۲۰۰۰حامی ایتام بوشهری
در ماه مبارک رمضان

مردم  ۱۰درصد صرفه جویی کنند قطعی برق نخواهیم داشت
مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران
گفت :اگر مردم فقط  ۱۰درصد درمصرف برق
صرفه جویی کنند نگرانی برای تأمین برق تابستان
امسالنداریم.
داوود فرخزاد در برنامه خبری  ۲۱شبکه یک
سیما گفت :مردم مصرف متعادلی دارند و در
این بخش خوب عمل می شود اما فقط بخش
کوچکی پرمصرف هستند .از مردم می خواهیم
دستگاه های برودتی خود را بین  ۲۳تا  ۲۶درجه
که دمای مطبوع است تنظیم و در آخر شب ها

المپ هایی که مورد نیاز نیست خاموش کنند.
وی ادامه داد :ساعات اوج مصرف در روز از
ساعت  ۱۳تا  ۱۷و شب ها حدود ساعت ۲۱
است که در سال گذشته اوج مصرف روز به ۵۵
هزار مگاوات رسید .اکنون در پیک مصرف شب
ها  ۴۸هزار و  ۲۰۰مگاوات و در روز  ۴۹هزار
مگاوات برق استفاده می شود.
مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران
افزود :از صنایع خواستیم که زمان استفاده از برق
را به ساعات کم مصرف تغییر دهند و دستگاه ها

و مراکز دولتی نیز پس از خروج کارکنان ،همه
دستگاه های برودتی خود را خاموش و بر این
کار نظارت کنند.
این مقام مسوول با بیان اینکه امسال حدود دو
هزار مگاوات به شبکه برق کشور اضافه کردیم
گفت :در بخش آبی چهار هزار مگاوات کمبود
داشتیم که با بارندگی های اخیر هزار مگاوات آن
جبران شده است .نیروگاه های حرارتی کشور
نیز با ظرفیت کامل در مدار قرار دارند و برنامه
تعمیرات آنها کامل انجام شده است.

مهر | مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری استان بوشهر بر تسریع در پرداخت
تسهیالت اشتغال در عرصه صنایع دستی استان
بوشهر تاکیدکرد.
ناصر امیرزاده در نشست بررسی مشکالت
صنعتگران و فعاالن صنایع دستی استان بوشهر
اظهار داشت :توسعه اشتغال در حوزه صنایع
دستی و گردشگری استان بوشهر در دستور کار
است و طرحهای متنوعی اجرا میشود.
وی با تاکید بر تقویت رشتههای بومی در حوزه
صنایع دستی ،اضافه کرد ۹ :رشته بومی صنایع
دستی در استان بوشهر فعال است و امسال ۵۰۰
نفر در رشتههای صنایع دستی استان آموزشهای
الزم را فرا گرفتهاند.
مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری استان بوشهر با اشاره به اینکه این
استان دارای ظرفیت باالیی در عرصه تولید و

صادرات صنایع دستی است ،افزود :حصیر
بافی ،گلیم و گبه بافی ،گره چینی ،سازه سنتی،
عبابافی و صنایع دریایی از مهمترین صنایع دستی
استان هستند .وی با اشاره به فعالیت حرفههای
مختلف و متنوع صنایع دستی استان بوشهر در
سطح روستاها ،بیان کرد :زنان و دختران روستایی
از فعالترین افراد در حوزه صنایع دستی در
روستاهای استان هستند .امیرزاده از افزایش دو
برابری فروش محصوالت صنایع دستی استان
بوشهر در نوروز امسال خبر داد و ادامه داد :در
نوروز امسال  ۱۱میلیارد ریال محصوالت صنایع
دستی استان بوشهر به فروش رسید .وی با اشاره
به اینکه  ۲۰درصد آثار برتر جشنواره صنایع
دستی کشور مربوط به استان بوشهر بوده است،
گفت :از ۳۳نشان ملی مرغوبیت محصول صنایع
دستی کشور ۱۱ ،نشان آن مربوط به صنعتگران
دستی استان بوشهر است.

مدیرکل میراث فرهنگی بوشهر تاکید کرد؛

فرمانداردشتستان:

رئیس مرکز جهادکشاورزی آبپخش با اشاره به وقوع
آتشسوزی در نخیالت منطقه آبپخش دشتستان گفت:
بر اساس ارزیابیهای انجام شده خسارت این آتش سوزی
 ۲.۷میلیارد ریال برآورد شده است.
محمداسماعیل شفیعی در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری
تسنیم درشهرستان دشتستان با اشاره به وقوع آتشسوزی در
نخیالت آبپخش دشتستان اظهار داشت :روز گذشته در
نخیالت اراضی روستای سه کنار از توایع بخش آبپخش
دشتستان آتشسوزی مهیبی رخ داد که خسارت قابل
توجهی وارد کرد.
وی با بیان اینکه آتشسوزی از علفهای هرز در نخلستان
آغاز شد گفت :آتش سوزی ازعلفهای هرز درون زهکشی
اراضی آغاز و نخیالت حاشیه زهکشی را شعلهور کرد.
رئیس مرکز جهادکشاورزی آبپخش با بیان اینکه نخیالت
در زهکشی به طول  2کیلومتر افزایش دمای هوا وحرارت
محیط و وزش بادهای سوزان و تابش شدید آفتار شعلههای
آتش را گسترش داد افزود :این عوامل سبب شد علفهای
هرزخشکیده و نیمه خشکیده بیشتر شعلهور شود و آتش
شدتبگیرد.
وی تصریح کرد :با گسترده شدن شعلههای آتش ،نخیالت
حاشیه بهصورت پراکنده مورد حریق قرار گرفت که آتش
توسط آتش نشانهای فعال در بخش و شهرهای همجوار و
با کمکهای مردمی ساعت  17مهار شد.
شفیعی به میزان خسارت وارده به این نخیالت پرداخت و
بیان کرد :میزان خسارت نخیالت مورد حریق در اندامهای
هوایس درخت به میزان  50تا  80درصد و محصول درختان
خرما درمرحله کمیری به میزان  100درصد مورد خسارت
قرار گرفت.
رئیس مرکز جهادکشاورزی آبپخش بیان کرد :در این حادثه
تعداد  457اصل نخل مربوط به  16بهرهبردار طعمه حریق
شد و بر اساس ارزیابیهای انجام شده خسارت این آتش
سوزی  2.7میلیارد ریال برآورد شده است.

خــبر

در روزهای آینده مشکالت
آب آشامیدنی دشتستان کمتر
میشود
مدیر کل کمیته امداد استان بوشهر از جذب حامیان نیکوکار برای حمایت از
فرزندان ایتام و محسنین تحت حمایت این نهاد خبرداد و گفت :در ماه مبارک
رمضان  ۲هزار حامی نیکوکار کفالت دو هزار فرزند یتیم و غیر یتیم بر عهده
گرفتند .احمدلطفی،درنشستبررسی وضعیتکودکاننیازمنداستانبوشهر
با بیان اینکه جذب حامی برای ایتام و کودکان محسنین از برنامههای کمیته امداد
در ماه مبارک رمضان بوده است اظهار داشت :در ماه مبارک رمضان دو هزار
حامی نیکوکار کفالت دو هزار فرزند یتیم و غیر یتیم تحت حمایت را بر عهده
گرفتند که ماهانه کمکهای نقدی و غیرنقدی خود را به آنها پرداخت میکنند.
وی با اشاره به اینکه این میزان از جذب حامی نسبت به مشابه سال گذشته 30
درصد رشد داشته است گفت :حداقل پرداختی هر حامی به حساب فرزندان
معنوی خود  50هزار تومان است.
لطفی بیان کرد :عالوه بر پرداخت سرانه ماهانه به ایتام و محسنین ،تالش
میشود مشکالت معیشتی آنان با حمایتهای همه جانبه حامیان و خیّران
نیکوکار حل شود .مدیر کل کمیته امداد استان بوشهر با تقدیر از مشارکت
خوب مردم مومن و نوع دوست این استان در کمک رسانی به نیازمندان تاکید
کرد :تمامی کمکهای مردم و خیّران اعم از صدقات ،زکات و انفاقات ،دقیقا
بر اساس نظر آنها و در منطقه محل سکونتشان هزینه میشود و تحت هیچ
شرایطی کمکهای مردمی از شهرستان دریافتکننده کمک ،خارج نمیشود.
لطفی با اشاره به برپای سفرههای اطعام و افطاری برای نیازمندان در ماه مبارک
رمضان گفت :مردم نیکوکار استان بوشهر با پرداخت  7میلیارد تومان ،زمینه
برپایی این سفرهای افطاری و تامین سبد کاال را فراهم کردند که کاالها در اسرع
وقت و در طول ماه مبارک رمضان در اختیار نیازمندان قرار گرفت.
وی با قدردانی از خدمات ارزنده نیکوکاران و خیران در رسیدگی به نیازمندان
تصریح کرد :مردم خیّر و نیکوکار استان میتوانند برای کمک به نیازمندان
و یا حمایت از فرزندان ایتام و محسنین با مراجعه به دفاتر کمیته امداد در
شهرستانها و یا از طریق ثبت نام در سایت محسنین نسبت به این امر اقدام
کنند.

فرماندار دشتستان با اشاره به مشکالت تامین آب
شرب خصوصا در شهر برازجان می گوید :در روزهای
آینده مشکالت آب آشامیدنی شهرستان کمتر می شود.
به گزارش روابط عمومی این فرمانداری؛ ارسالن زارع
به منظور پیگیری مشکل پدید آمده برای تامین آب
آشامیدنی به اتفاق مدیران آب استان به کازرون رفت.
به همین منظور جلسه ای در محل فرمانداری کازرون
و با حضور فرمانداران دشتستان و کازرون ،مدیران آب
منطقه ای استان های بوشهر و فارس و مدیر عامل
شرکت آب و فاضالب شهری استان بوشهر ومسئولین
مرتبط در شهرستان کازرون برگزار و مقرر گردید
زمینه همکاری باغداران و کشاورزان کازرونی فراهم
و نسبت به برداشت غیر مجاز آب در مسیر آبگیر
تاسیسات بوشیگان برخورد قاطع قانونی به عمل آید.
به گفته فرماندار دشتستان ،طی ساعات آینده به مرور
میزان آبگیری مخزن برازجان افزایش یافته و در
روزهای آینده شاهد کاهش مشکالت آب آشامیدنی
در دشتستان خواهیم بود.

ترسیعدرپرداختتسهیالت
اشتغالدرعرصهصنایع
دستیاستانبوشهر

تولید گاز کشور 9.3درصد افزایش یافت
مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت
ملی گاز ایران گفت :در سال گذشته
پاالیشگاه های گاز کشور با تولید 214میلیارد
متر مکعب گاز شیرین نسبت به سال ،1395
به افزایش تولید  9.3درصدی دست یافتند.
غالمرضا بهمن نیا افزود :در این ارتباط
افزایش تولید محصوالت در مجتمع گازی
پارس جنوبی در سال  1396بسیار مطلوب
بوده است .وی اضافه کرد :در سرویس قرار
گرفتن فازهای جدید پارس جنوبی در سال
گذشته ،عالوه بر تامین حداکثری گاز شبکه
سراسری تاکنون ،تولید سایر محصوالت
جانبی در مجتمع گاز پارس جنوبی نیز به
باالترین رقم خود تا امروز رسیده است.
بهمن نیا ادامه داد :در این ارتباط تولید سایر
محصوالت جانبی نیز به باالترین میزان تا
امروز رسید ،طوریکه رقم تولید محصوالت
جانبی در سال  96برای میعانات گازی
 11درصد ،اتان  23درصد و گوگرد 7.3
درصد نسبت به سال  95افزایش نشان
میدهد .وی گفت :این ظرفیت وجود دارد
که میزان افزایش تولید این محصوالت در
پاالیشگاه های مجتمع گاز پارس جنوبی به
رقمهای باالتری در سال  97برسد .بهمن
نیا افزود :معرفی برند شرکت ملی گاز ایران
به عنوان شرکتی راهبردمحور برای جذب
سرمایه های خارجی ،بررسی فناوری های
نوین در صنعت پاالیش گاز برای توسعه
و تولید پایدار ،کمک به ارتقای توان تولید
داخل و خودکفایی ،بهبود و توسعه سبد
محصوالت و شناسایی بازارهای هدف در
بخش های تعمیرات ،خدمات و تامین مواد

اولیه و قطعات یدکی از جمله برنامههای
راهبردی واحد هماهنگی بر نظارت و تولید
شرکت ملی گاز ایران است .وی اظهارکرد:
هدفگذاری شرکت ملی گاز ایران در پنجاه
سال دوم عمر خود ،حرکت از کمیت به
سمت کیفیت است ،بدین منظور در سال
 96کیفیت محصوالت شرکت های پاالیش
گاز با بهره گیری حداکثری از کاالی ایرانی و
توان داخل در حد مطلوب حفظ و رضایت
مشتریان و ذینفعان از نظر کیفی تامین شد.
مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت
ملی گاز ایران ادامه داد :همچنین به منظور
ارتقای محصوالت ،ایجاد ارزش افزوده باالتر
و بهره گیری از بازارهای جدید بین المللی در
سال های آتی ،برنامه و طرح های عملیاتی
تعریف و در دستور کار قرار گرفته است.
بهمن نیا ،استفاده از توانمندی ها و ظرفیت
های داخلی به عنوان جهت گیری مهم
همواره در دستور کار شرکت های پاالیش
گاز برای تأمین فناوری ،تجهیزات و اقالم
یدکی مورد نیاز در قالب کمیته های ارتقای
ساخت داخل و خودکفایی کاال و خدمات
قرار گرفته و امسال نیز مدیریت هماهنگی و
نظارت بر تولید براساس رویکرد حمایت از
کاالی ایرانی ،ظرفیت های اجرایی سازندگان،
پیمانکاران و مشاوران را برای تامین نیازهای
کاالیی و خدماتی شرکت های پاالیش گاز
مورد توجه قرار می دهد .مدیر هماهنگی
و نظارت بر تولید شرکت ملی گاز ایران
گفت :در این ارتباط اقدامات برنامه ریزی
و هماهنگی زیرساختی برای ایجاد زمینه
مناسب تحقق این رویکرد ،انجام شده است.

