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خــبر

جزئیاتعفوگستردهزندانیاندوشنبهاعالممیشود
رییس سازمان زندانها از تصویب نهایی جزئیات عفو گسترده اعالمشده توسط رییس قوه قضاییه در کمیسیون عفو و
بخشودگی خبر داد .اصغر جهانگیر رییس سازمان زندانهای کشور در گفتوگو با خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری
تسنیم ،در رابطه با جزئیات عفو گسترده بهمناسبت 40سالگی انقالب اسالمی ایران گفت :جزئیات این طرح که شرایط
تسهیلکننده قرار گرفتن افراد در دایره شمول طرح و همچنین تعداد نفرات مشمول را تعیین میکند در جلسه صبح دوشنبه 8
بهمنماه  1397کمیسیون عفو تصویب میشود و عصر همان روز بهاطالع مردم خواهد رسید.
به گزارش تسنیم ،آیتاهلل آملی الریجانی که آخرین روزهای ریاست بر قوه قضائیه را سپری میکند ،اخیرا ً از اجرای عفو
گسترده بهمناسبت40سالگی انقالب اسالمی خبر داده بود.

خبـــــر

نمایندهدشتیوتنگستان:

وزیر نیرو دستور ترسیع در ساخت
آبشیرینکن دلوار را صادر کرد

نماینده مردم شهرستانهای دشتی و تنگستان در مجلس
شورای اسالمی گفت :وزیر نیرو دستور تسریع در
ساخت آبشیرینکن هفت هزار و  ۵۰۰مترمکعبی دلوار را
صادر کرد.سید کمال الدین شهریاری در نشست بررسی
وضعیت آب در دشتی و تنگستان اظهار داشت۹۵ :
درصد آب شرب استان بوشهر از جمله شهرستانهای
دشتی و تنگستان از خارج استان تامین میشود.
وی با اشاره به اینکه میزان ورودی آب شرب استان
بوشهر طی ۱۰سال اخیر هیچ گونه افزایشی نداشته است،
خاطرنشان کرد :این درحالی است که در فصل تابستان
نیز حدود  ۴۰درصد حجم ورودی آب استان بوشهر
کاهش می یابد.شهریاری اضافه کرد :مردم خصوص ًا اهالی
روستاهای نوار ساحلی تنگستان و دشتی و بخش مرکزی
تنگستان دچار بحران جدی و وضعیت اسفباری در زمینه
تامین آب هستند و هر چند روز تنها دو ساعت آب در
شبکه وجود دارد.نماینده مردم شهرستانهای دشتی و
تنگستان در مجلس شورای اسالمی بیان کرد :به منظور
کاهش بحران موجود ،حدود سه سال است که مجوز
احداث یک دستگاه آب شیرین کن  ۷۵۰۰متر مکعبی
در نوار ساحلی شهرستان تنگستان و بخش دلوار صادر
شده است.
وی ادامه داد :متاسفانه با وجود بحران شدید آب،
اعتصابات مردمی ،پیگیریهای مستمر و کلنگزنی این
پروژه توسط سرپرست وقت وزارت نیرو در سال گذشته
هیچ اقدام موثری برای عملیات اجرایی انجام نشده است.
شهریاری تصریح کرد :انتظار ما از وزارت نیرو این بود که
در زمینه اجرای این طرح مهم اقدامات الزم صورت گیرد
و در مذاکرات و نامهنگاریهای صورت گرفته بر تسریع
در اجرای این طرح تاکید داشتیم.
وی افزود :در همین راستا وزیر نیرو برای تسریع در انجام
پروژه احداث آبشیرینکن هفت هزار و  ۵۰۰مترمکعبی
دلوار دستورات الزم را صادر کردند و امیدواریم به زودی
شاهد تحقق آن باشیم.

فرماندهانتظامیبوشهر:

محمولهبزرگموادمخدرباهمکاریپلیس
بوشهروهرمزگانکشفشد

فرمانده انتظامی استان بوشهر گفت :یک محموله بزرگ مواد مخدر با همکاری
پلیس بوشهر و هرمزگان کشف شد.
سردار خلیل واعظی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت :در راستای مقابله
با مواد مخدر تالش های خوبی صورت گرفته و طرحهای عملیاتی و اطالعاتی
متعددی را در دستور کار داریم.
وی ادامه داد :از همه ظرفیتها برای مقابله با سوداگران مرگ استفاده میکنیم و در
این راستا طرحهای مشترک با همکاری و مشارکت استانهای همجوار اجرا میشود
که زمینهساز افزایش کشفیات است.
فرمانده انتظامی استان بوشهر از کشف یک محموله بزرگ مواد مخدر با عملیات
مشترک پلیس مبارزه با مواد مخدر استانهای بوشهر و هرمزگان خبر داد و اضافه
کرد :در این عملیات  ۷۳۰کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک و حشیش کشف شد.
وی افزود :با بررسی صورت گرفته مشخص شد که یک محموله مواد مخدر توسط
سوداگران مرگ در ساحل شهرستان بندر لنگه استان هرمزگان تخلیه شده و قصد
داشتند این محموله را با یک دستگاه خودرو سواری پژو به استان بوشهر منتقل کنند.
سردار واعظی با اشاره به ارائه اطالعات دقیق فعالیت این باند به ماموران مبارزه با
مواد مخدر استان هرمزگان افزود :ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر بندر لنگه این
خودور را در محور ارتباطی شهرستان لنگه به استان بوشهر شناسایی و متوقف
کردند.
فرمانده انتظامی استان بوشهر از کشف  ۶۴۰کیلوگرم حشیش و  ۹۰کیلوگرم تریاک
در جریان بازرسی از این خودرو خبر داد و بیان کرد :یک متهم در جریان این
عملیاتدستگیرشد.

معاون سوادآموزی استان بوشهر خبر داد؛

بیش از 222نفر از آموزش دهندگان
سوادآموزی  بیمه شده اند

 ۹۳۰میلیارد ریال پروژه عمرانی در
دشتی افتتاح و اجرا میشود
فرماندار دشتی
گفت :در ایام اهلل
دهه مبارک فجر
 ۹۳۰میلیارد ریال
پروژه عمرانی در
سطح شهرستان
افتتاح و با عملیات
اجرایی آنها آغاز
می شود .عبداهلل
نادری در جلسه
ستاد دهه فجر
شهرستان دشتی اظهار داشت :از این مبلغ  ۷۱۰میلیارد
ریال پروژه عمرانی و اقتصادی به بهرهبرداری می رسد.
وی از افتتاح  ۸۰میلیارد ریال طرح اقتصادی در سطح
شهرستان در دهه فجر خبر داد و افزود ۲۲۰ :میلیارد ریال
پروژه عمرانی نیز در شهرستان دشتی عملیات اجرایی
آنها آغاز می شود.نادری بیان کرد :برنامه های دهه فجر
در سطح شهرستان باشکوه هر چه تمامتر با مشارکت
دستگاههای اجرایی و مردم برگزار می شود.
وی اضافه کرد :با توجه به در پیش بودن ایام فاطمیه دوم
برنامه های پیش بینی شده متناسب با این ایام برنامه ریزی
شود.فرماندار دشتی خاطر نشان کرد :همچنین به مناسبت
ایام اهلل دهه مبارک فجر نمایشگاه دستاوردهای انقالب
اسالمی در شهرستان دشتی گشایش می یابد.
تشکیل  ۱۹کارگروه در دشتی
امام جمعه خورموج نیز گفت :علی رغم همه توطئه های
دشمنان ولی  ۴۰سال با افتخار و عزت انقالب حفظ کرده
ایم و این بی انصافی است که روح امید و نشاط و شادابی
از مردم بگیریم و آنها را مایوس کنیم.حجت االسالم
عبدالحسین مصلح افزود :با توجه به تبلیغات گسترده
دشمنان ولی به حمد اهلل کارهای بزرگی در سطح کشور
صورت گرفته که ضرورت دارد این خدمات به نحو
مطلوب انعکاس داده شود.وی یادآور شد :امسال برنامه
های خوبی پیش بینی شده و در همین راستا تاکنون۱۹
کارگروه تشکیل شده است.

معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر گفت :تاکنون بیش از
222نفر از آموزش دهندگان دوره های مختلف سوادآموزی تحت پوشش بیمه ای
قرار گرفتند .غالمرضا دانش فر در بازدید از کالس های سواد آموزی در بوشهر با
ذکر چگونگی انجام بیمه شدن آموزش دهندگان سوادآموزی ،اظهار داشت:از ابتدا
سال جاری تاکنون در دو مرحله بیش از222نفر از آموزش دهندگان دوره های
مختلف سواد آموزی در سراسر استان تحت پوشش بیمه ای قرار گرفتند.
معاون سواد آموزی استان افزود :آموزش دهنگان واجد شرایط این طرح در دوره
های مختلف سواد آموزی به روش کالسی ماهانه  20روز ،به روش گروهی و فرد
به فرد به ازای هر نفر  4روز،در دوره تحکیم  4روز و در دوره انتقال  21روز در ماه
از حق بیمه بهره مند می شوند .وی با بیان اینکه» استقبال از طرح بیمه شدن در 18
منطقه و شهرستان استان متفاوت بوده است ،گفت :آموزش دهندگان شهرستانه های
جم و عسلویه نسبت به دیگر نقاط استان بیشترین شرکت کننده دراجرای این طرح
بیمه ای داشته اند .این مقام مسئول آموزش دهندگان را به فعالیت بیشتر در باسواد
نمودن افراد فاقد توان خواندن و نوشتن دعوت کرد و بیان داشت:شرط اصلی بیمه
شدن هر آموزش دهنده عالوه بر مدرک تحصیلی فوق دیپلم،داشتن فعالیت مستمر
در تشکیل کالس های سوادآموزی می باشد .وی با تاکید اینکه» اجرای این طرح هیچ
گونه تعهدی استخدامی برای آموزش و پرورش ایجاد نمی کند»اضافه کرد :مؤسسه
آوای سینا یک موسسه کام ً
ال خصوصی است در عین حال این موسسه مکلف شده
تا برای رعایت حقوق آموزش دهندگان نسبت به انعقاد قرارداد آموزشی و امضای آن
توسط آموزش دهندگان اقدام نماید.
معاون سواد آموزی استان در بخش دیگری از سخنانش به اجرای مرحله دوم طرح
نماز کلید بهشت در پنج منطقه و شهرستان استان اشاره نمود و گفت :در ابتدا برای
اجرای این طرح 150 ،نفر از آموزش دهندگان هم استانی توسط اساتید مجرب
اعزامی حوزه علمیه قم تحت آموزش قرار گرفتند.
دانش فر به بهره گیری از ظرفیت دستگاهها و موسسات برای نهادینه نمودن نماز در
بین سوادآموزان اشاره کرد و ادامه داد :تاکنون در اجرای مرحله دوم آموزش عملی
نماز براساس تفاهم نامه بین دو دستگاه،ستاد اقامه نماز همکاری خوبی با حوزه
سوادآموزی استان داشته است.
وی در خاتمه تصریح کرد:از  5آذر تا  25دی  1500نفر از سواد آموزان دوره های
مختلف سوادآموزی شهرستان های دشتستان ،بوشهر ،جم ،دیر و منطقه کاکی در
طرح آموزش عملی نماز شرکت نمودند.

جهش بزرگ صنعت بوشهر پس از انقالب
بخش صنعت در استان بوشهر درچهار دهه عمر
انقالب اسالمی موفقیت های چشمگیری داشته
که جهش  37برابری واحدهای صنعتی و 17
برابری اشتغال این بخش نسبت به پیش از انقالب
نمونه هایی از این پیشرفت هاست.
استان بوشهر با وجود زیرساخت های عظیم نفت،
گاز ،پتروشیمی ،بندر و دریا ،شیالت ،نخیالت،
معادن انواع سنگ های ساختمانی و مواد اولیه
سیمان ،همسایگی با کشورهای حوزه خلیج فارس
و مناطق ویژه اقتصادی بهشت متقاضیان سرمایه
گذای در حوزه صنعتی است.
در این ارتباط در چهار دهه اخیر سرمایه گذاری
های هنگفتی در بخش های صنعت و معدن
این استان اتقاق افتاده که منجر به احداث نواحی
و شهرک های صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی و
انرژی متعدد در این استان شده است.
* ایجاد  19شهرک و ناحیه صنعتی و چهار
منطقهویژهاقتصادی
رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان
بوشهر در این ارتباط گفت :در چهار دهه انقالب
اسالمی این استان دستاوردهای قابل توجهی را در
حوزه صنعت ،معدن و تجارت به خود دیده است.
سید حسین حسینی محمدی افزود :احداث
19شهرک و ناحیه صنعتی به مساحت پنج هزار و
 600هکتار و احداث چهار منطقه ویژه تنها ازگوشه
ای دستاوردهای نظام در چهل سال گذشته در
استان بوشهر است.وی اظهار داشت :در این شهرک

ها و نواحی بیش از  600واحد صنعتی با  63هزار
میلیارد ریال سرمایه گذاری صنعتی استقرار پیدا
کرده که مجموعه اشتغال مستقیم ایجاد شده آن نیز
 21هزار نفر است.
* رشد  37برابری واحدهای صنعتی
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر
افزود :در شاخص صدور پروانه صنعتی نیز استان
بوشهر در طول  40سال گذشته با افزایش 37
برابری از  17پروانه به  648پروانه صنعتی رسیده
است.
وی اضافه کرد :این استان در شاخص میزان اشتغال
صنعتی نیز از یکهزار  363نفر با رشد بیش از 17
برابر به  25هزار و  359نفر اشتغال صنعتی دست
پیدا کرده است.
* خوشه خرمای بوشهر نمونه کشور
حسینی ادامه داد :مطالعه پنج خوشه صنعتی و
عملیاتی شدن 2خوشه صنعتی شامل خرما و آبزیان
از دیگر دستاوردهای شاخص صنعتی استان بوشهر
در چهل سالگی انقالب اسالمی است.
وی افزود :خوشه صنعتی خرمای استان بوشهر
اکنون در زمره خوشه های صنعتی نمونه کشور قرار
گرفته است.حسینی محمدی اظهار داشت :افزایش
ارزش صادراتی خرما با حضور  56بنگاه تولیدی و
ایجاد 2هزار و  400فرصت شغلی از دستاوردهای
مهم خوشه خرما در بوشهر است.
* احداث  14واحد پتروشیمی در بوشهر
حسینی محمدی گفت :احداث  14واحد تولیدی

پتروشیمی با بیش از 23میلیون تن انواع محصوالت
پتروشیمی در استان بوشهر از جمله دستاوردهای
مهم انقالب اسالمی محسوب می شود.
وی اضافه کرد :برنامه ریزی برای استقرار صنایع
پایین دست پتروشیمی با صدور  40جواز تاسیس
جذب سرمایه گذاری به ارزش  427هزار میلیارد
ریال از اهم فعالیت های صورت گرفته در این
ارتباط است.
حسینی محمدی ادامه داد :در این بخش پیش بینی
ایجاد بیش از  10هزار فرصت شغلی در صنایع
پایین دستی صورت گرفته است.
* تولید ساالنه چهار میلیون تن سیمان از بوشهر
وی گفت :در صنعت سیمان نیز احداث سه
کارخانه بزرگ با کسب رکورد تولید چهار میلیون
تن سیمان و کلینکر در سال از دیگر دستاوردهای
 40ساله نظام در بوشهر است.
رئیسسازمانصنعت،معدنوتجارتاستانبوشهر
گفت:همچنینایجادظرفیتاستخراجساالنه15.8
میلیون تن مواد معدنی و اشتغال بیش از  2هزار نفر
از اهم دستاوردهای انقالب در بخش معدن استان
بوشهر است.حسینی محمدی ادامه داد 347 :معدن
مصالح ساختمانی مجوز دار در این استان وجود
دارد که  128معدن فعال 106 ،معدن غیرفعال و
مابقی آن نیز فاقد بهره بردار است.وی یادآور
شد :ساالنه  9.1میلیون تن مواد معدنی معادل 72
درصد ظرفیت اسمی معادن استان بوشهر استخراج
می شود .حسینی محمدی ادامه داد :کشف مواد
معدنی و عناصر نادر خاکی و آهک های پرعیار و
مواد معدنی با ارزش و پرکاربرد بیتومین ،فسفات،
بوکسیت از دیگر دستاوردهای حوزه معدن استان
بوشهر در چند سال گذشته است.
*  35درصد صادرات غیر نفتی کشور از بوشهر
است
وی در ارتباط با وضعیت صادرات استان بوشهر
گفت :این استان سهم  30تا  35درصدی از کل
صادارت غیر نفتی کشور را به خود اختصاص داده
است که در مقایسه با صادرات این استان پیش از
پیروزی انقالب اسالمی رشد  1000برابری داشته
است.حسینی محمدی یادآور شد :کسب رکورد
صادرات غیر نفتی از گمرکات استان در سال 1396
با صادرات غیر نفتی  38میلیون تن به ارزش 15
میلیارد دالر از اهم دستاوردهای صادراتی استان
بوشهر پس از انقالب اسالمی است.
وی افزود 13 :میلیون تن کاالی پتروشیمی،
سه میلیون تن مواد معدنی17 ،هزار تن میگوی
پرورشی 25،هزار تن خرما از مهمترین محصوالت
صادراتی استان بوشهر است.

مشاور گردشگری دریائی معاونت امور عمرانی استانداری بوشهر :

طرحهایگردشگریدریاییدرنقاطساحلیاستانبوشهراجرامیشود
مشاور گردشگری دریائی معاونت امور عمرانی
استانداری بوشهر با اشاره به تدوین طرحهای
گردشگری گفت :در این راستا طرحهای
گردشگری دریایی در نقاط ساحلی استان بوشهر
اجراء میشود.
بهرام نکیسا در نشست بررسی اجرای طرحهای
گردشگری دریایی در استان بوشهر با بیان اینکه
گردشگری دریایی سرشار از فرصتهای شغلی
است اظهار داشت :گردشگری بهویژه گردشگری
دریائی میتواند در کنار سایر مزیتهای استان
بوشهر ،سبب رونق اقتصاد و اشتغال استان شود.
وی بیان کرد :اگرچه ماموریت اصلی صنعت
گردشگری ایجاد وفاق و همدلی و شناخت از
تنوعهای فرهنگی و برخورداری از کشور و دنیائی
امن و آرام است ،لکن ایجاد اشتغال و شکوفائی
اقتصادی نیز در این صنعت نهفته است .
مشاور گردشگری دریائی معاونت هماهنگی امور
عمرانیاستانداریبوشهرافزود:عزموارادهمسئوالن
ارشد استان بوشهر برای رونق گردشگری دریایی
فرصت مغتنمی برای حضور بخش خصوصی و
فعاالن حوزه صنعت گردشگری است.
نکیسابا بیان اینکه گردشگری دریایی سرشار از

فرصتمتنوع شغلی برای جویندگان کسب کار
استخاطرنشانکرد:شهرهاوروستاهاوجزایراستان
بوشهر بستر مناسب برای فعالیت و سرمایهگذاری
در امر گردشگری دریائی است  .
وی افزود :استان بوشهر با دارا بودن بیشترین مرز
دریایی در حاشیه خلیج فارس میتواند مکان و
هدف اصلی گردشگران داخلی و خارجی باشد .
مشاور گردشگری دریائی معاونت هماهنگی امور
عمرانی استانداری بوشهر با بیان اینکه  80درصد
شهرستانهای  10گانه استان بوشهر ساحلی است
تصریح کرد:اکثر شهرها و روستاها استان بوشهر

ساحلی و محیطی امن و مناسب برای سرمایه
گذاری در زمینه گردشگری دریائی و کسب و کار
محسوبمیشود.
نکیسا بیان کرد :استان بوشهر با داشتن بیش از
 900کیلومتر نوار ساحلی یکی از مهمترین نقاط
برای گردشگری دریایی کشور محسوب میشود
و میتواند در طول سال مقصد مناسبی برای
گردشگران داخلی و خارجی باشد.
وی افزود :ایجاد اقامتگاههای بوم گردی در
روستاها به ویژه روستاهای ساحلی استان توسط
بخش خصوصی ،تعاونی دهیاریهای روستاهای
ساحلی و تعاونیهائی که توسط جوانان جویای
کسب و کار میتواند در روستاها تشکیل شود،
زمینه اشتغال را برای جوانان در صنعت گردشگری
به دنبال خواهد داشت.مشاور گردشگری دریائی
معاونت امور عمرانی استانداری بوشهر با اشاره به
تدوین طرحهای گردشگری گفت :در این راستا
طرحهای گردشگری دریایی در نقاط ساحلی استان
بوشهر اجراء میشود.
نکیسا خاطر نشان کرد :ایجاد جاذبه برای منابع
موجود و جذب گردشگر داخلی زمینه ساز جذب
گردشگر خارجی است .

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر:

پژوهشبایدبارویکردرفعمشکالتجامعهباشد

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ،خدمات بهداشتی
و درمانی استان بوشهر گفت :پژوهش باید با
رویکرد رفع مشکالت جامعه باشد.
سعید کشمیری در مراسم تقدیر از پژوهشگران
برتر بالینی مرکز آموزشی درمانی شهدای
خلیجفارس بوشهر ضمن تسلیت سوگواری
ایام فاطمیه اظهار داشت :پژوهشهای هدفمند
موجب تولید محصول و کارآفرینی میشود و
خوشحالیم که پژوهشگران جوان ما در دانشگاه
علوم پزشکی بوشهر روند پژوهشی در حال
پیشرفتی داشته و مسیر خیلی خوبی را طی
میکنند.رئیس دانشگاه علوم پزشکی ،خدمات
بهداشتی و درمانی استان بوشهر تصریح کرد:
عملکرد موفق مرکز پژوهشی در مرکز آموزشی
درمانی شهدای خلیجفارس بوشهر در این چند
سال اخیر نشان از اهتمام ویژه پژوهشگران به
موضوع تحقیق و پژوهش دارد.
وی عنوان کرد :چند محصول در مراکز تحقیقاتی

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر به زودی وارد بازار
میشود که یکی از آنها محصولی است که
باعث توقف فوری خونریزی میشود که در
ارتش آمریکا از آن استفاده میشد که نمونه
ایرانی آن در مرکز رشد در استان بوشهر و در
شرکتهای دانشبنیان ساختهشده است و
مراحل عرصه به بازار آن در حال انجام است.
سرپرست مرکز آموزشی درمانی شهدای
خلیجفارس بوشهر نیز ضمن تسلیت سوگواری
ایام فاطمیه گفت :این مراسم به مناسبت تجلیل

از پژوهشگران بالینی در بیمارستان تدارک دیده
شده است که در اینجا جا دارد از حمایتهای
رییس دانشگاه و معاونت تحقیقات و فناوری
که از مرکز توسعههای بالینی بیمارستان بهخوبی
حمایت میکنند تشکر و قدردانی کرد.
عاطفه اسفندیاری افزود :ما باید به پژوهش
بهعنوان ابزاری برای رسیدن به هدف و حل
مشکالت نگاه کنیم نه اینکه صرف ًا پژوهش را
هدف قرار بدهیم.وی در ادامه اظهار داشت :برای
اینکه مدیریت موفقی داشته باشیم نیاز به استفاده
از شواهد و اطالعات دقیق در تصمیمگیریهای
بالینی و مدیریتی داریم که این امر نیازمند به
همراهی و همکاری اساتید پژوهشگر است.
اسفندیاری اظهار داشت :تعیین اولویتهای
پژوهشی و تشکیل هستههای مطالعاتی و
پژوهشی مختلف از جمله برنامههای پیش رو
در مرکز آموزشی درمانی شهدای خلیجفارس
بوشهراست.

