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انتظار همگان از رسانه ها رعایت اخالق حرفه ای است
نماینده مردم استان بوشهر در مجلس خبرگان رهبری گفت :همگان و حتی آنها که پایبند دین و اعتقاد خاصی نیستند از رسانه انتظار رعایت اخالق حرفه ای
دارند.دفتر نماینده مردم استان بوشهر در مجلس خبرگان رهبری روز سه شنبه به نقل از آیت اهلل سید هاشم حسینی بوشهری افزود :امیدواریم رسانه های داخلی
و خارجی بتوانند در ادای مسئولیت و چارچوب های اخالقی به کار و رسالت خود ادامه دهند.وی ادامه داد :امروز نقش رسانه در عرصه های مختلف زندگی
بشر بر کسی پوشیده نیست و رسانه در رفتارهای انسان ها نیز نقش آفرین است.حسینی بوشهری افزود :رسانه در تصمیم های مهم و کالن درجامعه ،خانواده
نقشی بی بدیلی دارد.وی تاکید کرد :امروز مهم ترین و تاثیرگذارترین پیام رسان و انتقال دهنده پیام در عصر و زمانه ما رسانه اعم از دیداری و شنیداری است.
حسینی بوشهری اظهار داشت :آنچه از رسانه انتظار است که نگاهی اخالقی ،قانونی و عدالت مدار این رسالت بزرگ و مهم را به انجام رساند.

خبـــــر
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر:

رانتسیاسیومدیریتینباید
باعثتضییعحقوقجوانانشود

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر گفت:
رانت سیاسی و مدیریتی نباید منجر به تضییع حقوق
جوانانی که به جایی دسترسی ندارند ،شود.
آیت اهلل غالمعلی صفایی بوشهری روز سه شنبه به
مناسبت  15دی سالروز تاسیس هسته گزینش افزود:
فرزندان و اقوام مسئوالن با دیگر مردم عادی هیچ
تفاوتی ندارند و به هیچ صورت نباید موقعیت آنها در
استخدامشانموثرباشد.
وی بیان کرد :مقاومت مسئوالن هسته گزینش در برابر
خواسته های غیرمعمول باعث از بین رفتن این رفتار
و پیشگیری از هرگونه ضایع شدن حق و حقوق سایر
افراد می شود.صفایی بوشهری اظهار داشت :یکی
از مشکالت و گالیه های مردم و بویژه جوانان از
استخدام هاست که مسئوالن باید به این شکایت ها
توجه داشتهباشند.
وی اضافه کرد :مساله نفوذ از جمله مسائل خطرناکی
است که در یک کشور انقالبی شایع است برهمین
اساس یکی از الزام های مهم مسئوالن هسته های
گزینشدقتهوشمندانهاست.امامجمعهبوشهرافزود:
در بحث دقت هوشمندانه مسئوالن هسته گزینش باید
با تالش و بررسی دقیق بدون هرگونه البی گری افراد
را پذیرش کنند.
وی خطاب به مسئوالن هسته های گزینش استان
بوشهر گفت :بسیاری از اطالعاتی که به دست می
آورید مربوط به کار اداری است و در خارج از محیط
اداره باید این اطالعات را از ذهن خود پاک کنید.
صفایی بوشهری تاکید کرد :اساس کار هسته های
گزینش قانون مداری و ایجاد جاذبه دینی و انقالبی
است که می تواند هدایتگری به دنبال داشته باشد.
وی افزود :گزینش افراد باید براساس قانون و بدون
دخالت امور دیگر از جمله نگاه های سیاسی ،قومی و
عاطفی انجام شود و کسانی که براساس بررسی ها از
حضور در پستی منع می شوند باید برخوردی کریمانه
صورت گیرد.امام جمعه بوشهر گفت :گزینش دروازه
ورود به مدیریت نظام و از مهمترین کارهای مدیریتی
به شمار می رود که نقشی مهم در کارآمدی و سالمت
مجموعه اجرایی کشور دارد.وی تاکید کرد :گزینش به
معنی قضاوت ،تحقیق و اجراست به همین دلیل باید
با دقت و هوشمندی تحقیق و قضاوت و با کارآمدی
ویژه در بخش اجرایی مدیریت کرد.مدیرهسته گزینش
استانداری بوشهر برگزاری نشست های تخصصی،
همایش تجلیل از فعاالن و پیشکسوتان هستههای
گزینش دستگاههای اجرایی استان بوشهر و دوره های
آموزشی مختلف را از جمله برنامه های هسته گزینش
استانداری عنوان کرد .ابوالحسن دهاز افزود :در  15دی
ماه سال  1361به فرمان امام راحل نهاد گزینش کشور
تاسیس و فعالیت خود را آغاز کرد .وی اضافه کرد:
افزایش آگاهی کارکنان و مدیران هسته گزینش سبب
حفظ حقوق و جلوگیری از ضایع شدن حق مردم می
شود که برگزاری نشست هم اندیشی و تبادل تجربیات
و بهرهگیری از تخصص گزینشگران از همدیگر در این
ارتباط نقشی مهم دارد.
دهاز افزود :گزینشگران دستگاههای اجرایی استان
بوشهر باید به روز و توانا بوده و آگاهی کامل در امر
گزینش داشته باشند و این نشستها سبب پیشرفت
در امر گزینش میشود .وی یادآور شد :در یک سال
گذشته هشت هزار و  940پرونده استخدامی در سطح
شرکتی ،قراردادی ،رسمی ،رسمی پیمانی و رسمی
قطعی توسط هسته های گزینش بررسی شده است.

رئیس شورای شهر بوشهر:

تعرفه عوارض شهرداری بوشهر در سال
آینده ۱۵درصد کاهش مییابد

رئیس شورای اسالمی شهر بوشهر گفت :شورای شهر بوشهر برای کاهش فشار
بر مردم تا  ۱۵درصد عوارضی که مستقیم با مردم سر و کار دارد را برای سال آینده
کاهش داده است.
ابوذر دهدار صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت :با ارائه الیحه بودجه
سال  ۹۸از سوی شهرداری بندر بوشهر به شورای شهر ،تعرفه برخی عوارض
شهرداری ها را تا  ۱۵درصد نیز کاهش دادهایم.
وی افزود :بار امانت مردم برای داشتن شهری توسعه یافته بر دوش همه اعضای
شورای شهر سنگینی می کند و در این راستا خود را موظف به تحقق انتظار
شهروندان ،برای ایجاد هرگونه تحول رو به جلو در ساختار مدیریت شهری و بهبود
عملکرد شهرداری در خدمت به مردم می دانیم.
رئیس شورای اسالمی شهر بوشهر تصریح کرد :چارچوب کلی تصویب الیحه
عوارض محلی سال  ۹۸شهرداری بندر بوشهر تغییر تکیهگاه درآمدی شهرداریها
به سمت قانونمداری با لحاظ منافع مردم و به خصوص اقشار کم درآمد است.
دهدار با اعالم این که منابع درآمدی را بر اساس تعاریف مفهومی از وضعیت مالی
مردم و سرمایه گذاران دستهبندی کردهایم ،ادامه داد :در این راستا سعی کرده ایم
برخی کدهای درآمدی شهرداری برای سال آینده که به شکل مستقیمی با مردم در
تماس بوده را تا  ۱۵درصد کاهش دهیم هر چند در خصوص حوزه های سرمایه
گذاری تا  ۱۰درصد نیز به شکل عرفی و متناسب با تورم افزایش داده ایم.
وی ادامه داد :توجه به اقشار کم درآمد هنگام وضع عوارض با اعطای تخفیف،
معافیت و نظایر آن و اعمال رویه های تشویقی برای پرداخت به موقع عوارض را
در الیحه پیشنهادی شهرداری برای بودجه  ۹۸را به خوبی دیده ایم و این طور نیست
که این بودجه فشار اقتصادی بر مردم ایجاد کند.
رئیس شورای شهر بوشهر گفت :شهرداری سازمانی غیردولتی و مبتنی بر درآمد و
هزینه است که بودجه مستقل دولتی نیز دریافت نمی کند و اگر بخواهیم تغییری در
عوارض در سال آینده ندهیم نمی توانیم هیچ پروژه ای به اجرا در بیاوریم.
دهدار عنوان کرد :مجموعه شورای شهر بوشهر در راستای توجه به منافع مردم و
بسترهای توسعه شهری تصمیم گرفته که آن دسته از عوارضی که می تواند بر مردم
فشار بیاورد را تا  ۱۵درصد کاهش دهد و کمبود منابع درآمدی خود را در حوزه
های دیگر و متناسب با تورم ساماندهی کند.
وی یادآور شد :مردم ولی نعمت ما هستند و تمام تالش شورای شهر پنجم کاستن
از مشکالت شهروندان و همچنین تسهیل امور آنهاست.
رئیس شورای شهر بوشهر ادامه داد :در همین راستا شورای شهر در حال برنامه ریزی
و مطالعات در زمینه های اجتماعی و اقتصادی است تا با تبیین سیاست هایی جامعه
محور ضمن کاستن از آسیب های اجتماعی ،راه حل هایی برای افزایش همگرایی و
مشارکت بیشتر شهروندان در سیاست گزاری و برنامه های شهری باشد.
وی بیان کرد :بدون شک اولویت اول ما توجه به روح شهر یعنی شهروندان سپس
امور کالبدی و توجه به امور عمرانی و ساخت و ساز است.
دهدار بیان کرد :در جهان امروز ،شهرسازی و کارکرد شهرداری در این بخش مبتنی
بر ایجاد رضایتمندی شهروندان و تعلق خاطر آنها به فضاهای شهری و سکونتگاه
است و در همین زمینه برنامه های نرم افزازی بایست پیش زمینه امور سخت افزاری
باشد تا با ایجاد این هارمونی ،شهری متعلق به همه شهروندان داشته باشیم.
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خــبر
معاوناستانداربوشهر:

پروژه«بوشهرتوریسم»۲۰۲۲باجامجهانیقطرپیوند میخورد
معاون امور عمرانی استاندار بوشهر گفت :پروژه
«بوشهر توریسم »۲۰۲۲همزمان با جام جهانی قطر
برگزار میشود و با آن پیوند میخورد.
مهرداد ستوده ظهرسهشنبه در نشست با مدیرعامل
و رئیس هیئت مدیره صندوق احیا و بهرهبرداری
از بناها و اماکن تاریخی کشور اظهار داشت :بوشهر
مردمی قدرشناس دارد و شایسته خدمات عالی
هستن .د
وی با اشاره به ظرفیتهای باالی استان بوشهر در
زمینه گردشگری ،صنایع دستی و میراث فرهنگی
خاطرنشان کرد :پروژه «بوشهر توریسم  »۲۰۲۲با
محوریت استاندار بوشهر راهاندازی شده است و با
دست وزیر کشور رونمایی شد.
معاون امور عمرانی استاندار بوشهر با اشاره به
اینکه پروژه «بوشهر توریسم  »۲۰۲۲با جام جهانی
قطر همزمان میشود ،اضافه کرد :استان بوشهر
برنامهریزی خوبی را در این راستا داشته است و
این پروژه با جام جهانی قطر پیوند میخورد.
وی افزود :در سال  ۲۰۲۰و دو سال قبل از
برگزاری جام جهانی قطر تبلیغات خود در مورد
این پروژه را در کشورهای حوزه خلیج فارس آغاز
خواهیم کرد و موضوع را با عالقمندی با جدیت
پیگیریمیکنیم.

ستوده با اشاره به اقداماتی که برای احیای بناهای
تاریخی بوشهر صورت گرفته است ،ادامه داد:
انتظار داریم کمک بیشتری به بوشهر صورت گیرد
چون مردمی قدرشناس دارند و شایسته بیشترین
خدماتهستند.
وی با تاکید بر لزوم توجه بیشتر به بافت تاریخی
بوشهر و توسعه گردشگری در سطح استان ،بیان
کرد :بخش عمده مطالبات مردم این است که به

بافت تاریخی بوشهر توجه شود و باری مرمت
آن اقدام شود.
معاون امور عمرانی استاندار بوشهر خواستار
حضور بیشتر هیئت مدیره صندوق احیا و
بهرهبرداری از بناها و اماکن تاریخی کشور در
استان بوشهر شد و افزود :انتظار داریم کمک
بیشتری برای توسعه بافت تاریخی و مرمت و
احیای بناها در این استان انجام شود.

مدیر عامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس :

مبنای جذب نیرو در منطقه ویژه پارس شیوه نامه وزیر
مدیر عامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
گفت :شیوه نامه وزیر نفت در زمینه جذب نیروهای
بومی و اشتغال آنان برای تمامی شرکت های مستقر
در منطقه ویژه پارس الزم االجراست و مبنای عمل
ما نیز همین شیوهنامه است .
سید پیروز موسوی در نشست با نمایندگان جوانان
جویای کار عسلویه تصریح کرد :از زمان اتخاذ
رویکرد جدید در سازمان منطقه ویژه پارس در زمینه
اشتغال ،برنامه ریزی های اصولی و اقدامات خوبی
صورت گرفته است که تحقق کامل این روند نیاز به
صبر و فضای آرامش دارد.
وی ادامه داد :شیوه نامه نحوه بکارگیری نیروی
انسانی اولویت دار محلی توسط پیمانکاران صنعت
نفت در منطقه عمومی پارس جنوبی ساز و کار
جذب نیرو را مشخص کرده است و با شرکتهای
متخلف که این شیوه نامه را رعایت نکنند برخورد
قانونی خواهد شد.

مدیر عامل سازمان منطقه ویژه پارس هدف از ابالغ
این شیوه نامه را تحقق عدالت استخدامی در فضای
رقابتی عنوان کرد و افزود :این شیوه نامه به کلیه
شرکت های مستقر در منطقه ابالغ شده است و همه
شرکت ها باید بر اساس آن عمل کنند .

 ۱۰هزار میلیارد ریال در ساخت
واحدهای صنعتی و تولیدی استان
بوشهرسرمایهگذاریمیشود

رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان بوشهر
از صدور  ۱۹۵فقره جواز تاسیس صنعتی و تولیدی
در استان بوشهر خبرداد و گفت :برای اجرای این
پروژههای تولیدی و صنعتی  ۱۰هزار و  ۸۷۸میلیارد
ریال سرمایهگذاری پیش بینی شده است.
سید حسین حسینی محمدی در نشست بررسی
روند اجرای طرحهای صنعتی در استان با تاکید
بر تسریع تکمیل پروژهها نیمه تمام اظهار داشت:
پرداخت تسهیالت برای وارد مدار شدن واحدهای
تولیدی در حال اجراء در اولویت قرار دارد.
وی از توسعه سرمایه گذاری در بخش صنایع استان
در  9ماهه امسال خبرداد و بیان کرد :در این مدت
تعداد  195فقره جواز تاسیس با پیش بینی سرمایه
گذاری  10هزار و  878میلیارد ریال و پیش بینی
اشتغال  3هزار و  388نفر صادر شد.
رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان بوشهر
با بیان اینکه این تعداد جواز تاسیس در مقایسه با
مدت مشابه سال قبل از نظر تعداد  14درصد رشد
داشته است گفت :در مدت زمان مذکور تعداد 20
فقره پروانه بهره برداری صنعتی با میزان سرمایه
گذاری 315   میلیارد ریال و اشتغال  215نفر صادر
شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل در
بخش اشتغال 21درصد رشدداشته است .
حسینی محمدی عنوان کرد :طبق وضعیت موجود تا
پایان آذر ماه امسال تعداد  739فقره جواز تاسیس با
پیش بینی سرمایه گذاری  427هزار و  990میلیارد
ریال و اشتغال 28   هزارو  279نفر است.
وی خاطر نشان کرد :وضعیت موجود پروانه
بهرهبرداری تا پایان آذر ماه تعداد  605فقره با
میزان سرمایهگذاری  61هزار و  272میلیارد ریال و
اشتغال 20هزار و  866نفر صادر شده است.

موسوی افزود :طبق این شیوه نامه مشاغل پشتیبانی
تخصصی،اصلی تخصصی و حراست حداقل
 50درصد و در مشاغل پشتیبانی عمومی نیز 100
درصد سهمیه جذب به نیروهای بومی اختصاص
یافتهاست.
وی گفت:جذب نیروی بومی در مناطق عملیاتی و
صنعتی از نظر کاهش هزینههای جاری و اقامتی نفع
ملی را در پی دارد و سازمان منطقه ویژه پارس نیز
پیگیریمسائلاشتغالشهرستانعسلویهوشهرستان
های همجوار جنوب استان بوشهر را در اولویت
نخست (الیه اول) قرار داده است و دیگر شهرستان
های استان نیز در الیه های بعدی جذب نیرو قرار
دارند.
مدیر عامل سازمان منطقه ویژه پارس افزود :ذی
نفعان سازمان منطقه ویژه پارس مردم این منطقه
هستند و هر فعالیتی منوط به جلب رضایت محیط
پیرامونیاست.

معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر :

روز بدون خودرو در بوشهر نامگذاری شود
معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استاندار
بوشهر با تاکید بر افزایش تحرک در میان اقشار
مختلف مردم استان گفت :در این راستا الزم
است روزی بدون خودرو در بوشهر نامگذاری
و تعیین شود.
مجید خورشیدی در نشست با مسئوالن
ورزش و جوانان استان بوشهربا تاکید بر نقش
ورزش و تحرک در سالمتی ،بانشاطی و
سالمتی جامعه اظهار داشت :ورزش و تحرک
با سالمت جسم و جان و نشاط مردم سر و
کار دارد و توسعه فعالیتهای ورزشی نقش
مهمی در پیشگیری از بیماریها دارد.
معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استاندار
بوشهر مردم این استان را کمتحرکترین
اقشار جامعه در بین دیگر استانها دانست و
بیان کرد :وضعیت اقلیمی استان به گونهای
است که استان بوشهر کمتحرکترین استان
کشور شود که این مهم سبب بروز بیماری،
آسیبهای جسمی و روحی مردم میشود.
وی با تاکید بر تدوین برنامه با تحقیق ،مطالعه
و پژوهش برای افزایش تحرک مردم افزود:
فعالیت ششدرصدی جمعیتاستانبوشهر
در امر ورزش بسیار ناچپز است چراکه از
جمعیت  1.1میلیون نفری استان بوشهر
بر اساس آمار  77هزار نفرشان در ورزش
همگانی و قهرمانی مشارکت دارند.
خورشیدی با تاکید بر توسعه برنامههای
ورزشی در استان بوشهر گفت :بر اساس
بررسی انجام شده مردم استان بوشهر  7ماه از
سال به سبب وضعیت آب و هوایی مشکل بی
تحرکی دارند که باید فراخوان عمومی برای
ارائه ایده برای رفع کمتحرکی برگزار شود.
معاون استانداربوشهر از وضعیت مطلوب
سرانه فضای ورزشی استان بوشهر نسبت به
متوسط کشوری خبرداد و بیان کرد :با توجه
به توسعه فضاهای ورزشی باید از مکانها در
راستای توسعه ورزش همگانی استفاده شود و
از نگاه سنتی در این عرصه فاصله گرفته شود.
خورشیدی با تقدیراز فعالیتهای صورت
گرفته در زمینه اجرای طرح نشاط اجتماعی
گفت :نشاط اجتماعی جزئی از ماموریتهای
ورزش و جوانان است و دستگاه ورزش
ضامن سالمت جسم و روان مردم است و

باید همه فعالیتها را افزایش دهیم.وی با
تاکید بر توجه به زیرساختهای ورزش بانوان
افزود :در حوزه ورزش و تحرک نتوانستهایم
حق بانوان را اداء کنیم.معاون سیاسی ،امنیتی و
اجتماعی استانداری بوشهر کم تحرکی بانوان
بوشهری را در کشور در رتبه برتر دانست و
افزود :خانمها در هر بخشی که به مدیریت
گماشته میشوند عملکرد خوبی دارند ولی در
زمینه کمتحرکی رتبه نخست کشوری دارند.
خورشیدی با بیان اینکه باید با نگاه جدید به
توسعه و گسترش فعالیتهای ورزشی بانوان
توجه شودخاطرنشانکرد:فضاهایورزشی
بانوان در کشور و استان بوشهر به خوبی
توسعه نیافته است.وی ،با تاکید تعیین روزی
به روز بدون خودرو در بوشهر خاطر نشان
کرد :ترغیب کارکنان برای استفاده از دوچرخه
و تعیین یک روز به عنوان روز بدون خودرو
در استان بوشهر باید مورد توجه قرار بگیرد.
معاون استاندار بوشهر با تاکید بر محتوا بخشی
به فعالیتهای خانه جوانان گفت :برای
محتوابخشی به فعالیتهای خانههای جوان
در استان باید فکری اساسی صورت گیرد تا
شاهد از دست دادن مخاطبان نباشیم.
خورشیدی ظرفیت فضاهای ورزشی بوشهر
را مورد اشاره قرار داد و بیان کرد :برای میزبانی
از مسابقات ملی و بینالمللی فضاهای ورزشی
بوشهر مطلوب است که باید از این ظرفیت
برای معرفی بیشتر توانمندی استان استفاده
شود.
وی با تاکید بر بهره بردن از فضاهای ورزشی
و اماکن در راستای توسعه فعالیتهای ورزشی
و نشاط جامعه گفت :اماکن ورزشی به روی
فعالیتهای اجتماعی ،فرهنگی و هنری
گشوده شود.

