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تعدیلیهای فازهای ۲۲تا ۲۴عسلویه خواهان بازگشت به کار هستند

خــبر

کنگان آماده میزبانی از ریاست جمهوری

کارگرانی که در فازهای 22تا 24عسلویه کار میکنند ،میگویند قرارداد تعدیلیها باید تمدید شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا ،با اتمام برخی پروژهها در فازهای  22تا  24پارس جنوبی ،تعدادی از کارگران
بیکارشدهاند.
این کارگران با حضور مقابل دفتر منطقه ویژه اقتصادی پارس ،خواهان بازگشت به کار هستند و میگویند:
چراماراشبعیدبیکارمیکنند؛چگونهبایددرشرایطاقتصادیفعلی،ازپسهزینههایزندگیبربیاییم؟!
از قرار معلوم ،تعداد زیادی از این کارگران بومیهای استان بوشهر هستند که پیش از این نیز بارها خوستار
ارتقایوضعیت شغلیخود شدهبودند.
بومیهای استان بوشهر خواستار این هستند که برای آنها ظرفیت خاص در پروژهها درنظر گرفته شود.

خبـــــــر
امامجمعهبوشهر:

شهادت،عقالنیترینشکلتحول
انساناست

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر گفت:
شهادت عقالنیترین شکل تحول است که انسان با نثار
جان خود آن را به دست میآورد.
آیت اهلل غالمعلی صفاییبوشهری درپنجمین کنگره
شهدای وزارت بهداشت در تاالر فرهنگی لیان بوشهر
اظهار داشت :شهید با شهادت جان خود را از دست
میدهد ولی به حیات بدون عدم میرسد و این بهترین
هدیه از طرف خداوند است.
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر تصریح
کرد :شهید یک سنگر بزرگ در عرصه مقاومت و پایداری
در تمامی عرصهها است لذا شهادت پرسودترین شکل
مدیریت تحول انسان از دنیا به آخرت است؛ شهادت
عقالنیترین شکل تحول است که انسان با نثار جان خود
آن را به دست میآورد.
وی گفت :شهید با شهادت خود آفرینشهایی را خلق
کرده ،برای مملکت خود اقتدار ملی میآورد و افتخاری
اجتماعی برای خانواده خود است؛ شهید با نثار خون خود
در راه اعتالی اسالم موجب ارتقای شخصیت خود و
عزت دینی میشود.
وی با اشاره به اینکه شهید ستاره پرفروغ و بیغروب
انقالب و مملکت است تاکید کرد :شهدا عاقلترین
انسانها بر روی کره زمین هستند لذا عقل آنها با شهادت
کامل شده ،همنشین مالئک میشوند و فراتر از آن مالئک
پذیرای وجود مبارک آنها خواهند بود.
در اختتامیه نخستین دوره مسابقات ملی آزاد مهارت انیمیشن
و موشن گرافیک کشورصورت گرفت؛

تجلیلازمدیرشعببانکتوسعه
تعاوناستانبوشهر

ازمدیر شعب بانک توسعه تعاون استان بوشهردر اختتامیه
نخستین دوره مسابقات ملی آزاد مهارت انیمیشن و
موشن گرافیک کشور تجلیل به عمل آمد.
مراسم اختتامیه اولین دوره مسابقات آزاد مهارت انیمیشن
و موشن گرافیک کشور در سالن امام علی (ع)آموزش
فنی و حرفه ای استان بوشهر با حضور مسئولین استانی
برگزارگردید و ازحسینی مدیر شعب بانک توسعه تعاون
استان بوشهر در راستای حمایت های بانک توسعه تعاون
پیرامون برگزاری مسابقات تجلیل به عمل آمد .
در این رقابتها  17هنرمند دانش آموخته رشته انیمیشن
و موشن گرافیک در سنین مختلف از  19استان کشور در
این دوره از مسابقات در بخش حضوری و غیر حضوری
شرکتکردند.
شایان ذکر است بانک توسعه تعاون مدیریت شعب استان
بوشهر از حامیان برگزاری این مسابقات بوده است .

آگهی فقدان مدرك تحصیلی(نوبت سوم)

مدرك فارغ التحصیلی اینجانب وحید حیدری
فرزند امراله به شامره شناسنامه 3550097255
صادره از تنگستان در مقطع كارشناسی رشته
مكانیك صادره از دانشگاه آزاد اسالمی واحد
اهرم با شامره  1622235606مفقود گردیده و
فاقد اعتبار می باشد.از یابنده تقاضا می شود
اصل مدرك را به نشانی دانشگاه آزاد اسالمی
واحد اهرم ارسال منایند.

مشیدولتدرانتخابمدیرانجوان
بالندگیکشورراشتابمیبخشد

سخنگوی شورای عالی استان های کشوربا تحسین مشی دولت تدبیر وامید در
بکارگیری نیروهای جوان گفت :استفاده از ظرفیت نخبگان جوان در پست های
مدیریتی موجب شتاب توسعه ،بالندگی و نشاط کشور می شود.
طاها دشتی مطلق روز سه شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان کنگان استان بوشهر
افزود :امروز به برکت نظام دینی شهرستان کنگان از امن ترین نقاط استان بوشهر و ایران
است و وحدت شیعی و سنی در این خطه الگویی برای همه کشور است.
وی با اشاره به نزدیک شدن به ایام سفرهای نوروزی و بیان اینکه شهرستان کنگان
هدف و مقصد گردشگری در جنوب استان بوشهر است گفت :ظرفیت های شهرستان
کنگان درحوزه گردشگری معرفی شود.
رئیس شورای اسالمی شهرستان کنگان با تعظیم مقام شامخ شهیدان وتجلیل از عوامل
دخیل در امنیت اظهارداشت :امروز به برکت نظام دینی شهرستان کنگان از امن ترین
نقاط استان و کشوراست و وحدت شیعی و سنی دراین خطه نیز الگویی برای همه
کشور است.
وی به حضور صنعت در شهرستان کنگان اشاره و بیان کرد :توجه به پیوست های
فرهنگی و زیست محیطی منطقه و توسعه آبخیزداری ضروری است.
دشتی مطلق با تاکید بر لزوم ضرورت توجه شرکت های منطقه به مسئولیت های
اجتماعی خود گفت :امیدوارم افتتاح فازها بهانه ای برای تعدیل نیروهای بومی نشود.

وزیربهداشت:

طرح تحول سالمت با قدرت ادامه می یابد
وزیر بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی گفت :طرح تحول
سالمت از برنامه های دولت تدبیر
و امید است و با قوت و قدرت در
سال آینده ادامه می یابد.
سعید نمکی روز سه شنبه
درحاشیه پنجمین کنگره شهدای
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی در بوشهر در جمع
خبرنگارانافزود:بستههایکاهش
پرداخت از جیب بیمار ،حمایت از
بیماران صعب العالج و خاص و ماندگاری پزشکان و پیراپزشکان در مناطق محروم
و سایر بسته های دیگر این طرح ادامه می یابد.
وی بیان کرد :منابع مورد نیاز طرح تحول سالمت از طرف دولت تامین و مردم
نگران اجرای آن نباشند.نمکی گفت :با وجود همه مشکالت و تحریم های ظالمانه
در زمینه تامین دارو و تجهیزات پزشکی در سال  98مشکلی نخواهد داشت و
مردم نگران کمبود دارو نباشند.وزیربهداشت ،درمان و آموزش پزشکی با اشاره به
تعطیالت نوروز اضافه کرد :تمهیدات الزم برای نظارت بر موادغذایی ،رستوران ها،
امکان عمومی ،هتل ها و مراکز گردشگری به وسیله  3هزار اکیپ گشت بهداشت
محیط انجام می شود.
وی ادامه داد :این طرح نظارتی از روز گذشته  20اسفند ماه آغاز و تا  20فروردین
سال آینده ادامه دارد.
نمکی یادآور شد :همچنین تمام پایگاه های اورژانس جاده ای و هوایی نیز برای
امداد رسانی و خدمات رسانی به مردم در زمان اضطرار درحالت آماده باش هستند.
وی همچنین اظهار داشت :با وجود مشکالت کاری پایان سال جایگاه شهدا آنقدر
عظمت دارد که به بوشهر برای حضور در این کنگره سفر کردم.
وی با بیان اینکه هیچ نگرانی در مورد دارو و تجهیزات پزشکی نداریم ،افزود :ایران
اسالمی آنقدر مقتدر و دارای عظمت است که تمام مشکالت را پشت سر میگذاریم
و هیچ دغدغهای وجود ندارد.
راهاندازی سه هزار اکیپ در بخشهای مختلف درمانی و گشتهای بهداشت محیط
وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی به تمهیدات ایام نوروز پرداخت و بیان کرد:
برای ایام تعطیالت نوروز از  ۲۰اسفند تا  ۲۰فروردین تمهیدات الزم تدارک دیده
شده و سه هزار اکیپ در بخشهای مختلف درمانی و گشتهای بهداشت محیط
برای نظارت بر تهیه و توزیع موادغذایی راهاندازی شده است.
نمکی با بیان اینکه اورژانس جادهای و هوایی تجهیز شدهاند ،گفت :رانندگان و
گردشگران در هنگام سفر نوروزی با رعایت قوانین و مقررات ایمنیهای الزم برای
جلوگیری از تصادفات و مشکالت جادهای مورد توجه قرار دهند.
مشکلی در مورد تجهیزات پزشکی و دارو نداریم
وی با بیان اینکه در زمان تحریم مشکلی در مورد تجهیزات پزشکی و دارو نداریم،
افزود :علیرغم فشارهای دشمنان و ایجاد تحریمها مردم هیچ نگرانی برای سال آینده
در زمینه تأمین دارو و تجهیزات پزشکی نداشته باشند.
وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی از ادامه طرح نظام سالمت خبر داد و
خاطرنشان کرد :طرح تحول نظام سالمت سال آینده با قدرت ادامه مییابد و
بستههای کاهش پرداخت از جیب مردم و حمایت از بیماران صعبالعالج و بیماران
خاص مورد توجه قرار دارد.

فرماندار شهرستان کنگان با اشاره به سفر
قریبالوقوع رئیس جمهور به این شهرستان
گفت :کنگان آماده میزبانی از ریاست جمهوری
است.
فتح اهلل نوروزی فرماندار شهرستان کنگان ،صبح
سهشنبه در نشست شورای اداری شهرستان کنگان
با اشاره به سفر ریاست جمهوری به شهرستان
کنگان در هفته آینده اظهار کرد :شرایط الزم
برای میزبانی از ریاست جمهوری و هیئت دولت
فراهم شده و کنگان میزبان استانی سفر هیئت

دولت خواهدبود.
وی بیان کرد :مردم شریف این خطه با استقبال
گسترده از ریاست جمهوریدشمنان را نا امید و
نظام و انقالب را تقویت خواهند کرد و  ۲۶اسفند
به روزی ماندگار در تقویم شهرستان تبدیل خواهد
شد و امیدواریم با سفر هیئت دولت بخشی از
مشکالتشهرستانمرتفعشود.
نوروزی به موضوع تسهیالت سفرهای نوروزی
اشاره و اظهار کرد :شرایط الزم برای استقبال از
مهمانان نوروزی در این شهرستان توریستی فراهم

شده است .امروز با حضور نماینده عالی دولت
چندین پروژه بزرگ از جمله دهکده گردشگری
کنگان ،بلوار امام حسین (ع) و ساحلی بنک و
ساختمان کمیته امداد امام (ره) افتتاح خواهد شد.
وی با اشاره به مشکالت اقتصادی از مسئوالن
مربوطه خواست تا ضمن تالش برای تنظیم بازار
شرایط را برای خرید آسان مردم در آستانه سال
نو فراهم کنند.
وی با تاکید بر لزوم ارتباط با مردم گفت :ارتباط با
مردم رمز موفقیت مسئوالن است.
فرماندار کنگان خطاب به مسئوالن یادآورشد:
همراهی و همکاری با مردم در حوزههای مختلف
به ویژه در شرایط حساس کنونی یک ضرورت
است.
نوروزی در پایان پشتوانه مردمی بهعنوان رمز
پیروزی و موفقیت نظام ،آزادی در چارچوب
دین و قانون ،اقتدار بینالمللی ،استقالل و امنیت
پایدار را از مهمترین دستاوردهای چهل ساله نظام
دانست و خاطرنشان ساخت :امید ،اعتماد و نشاط
سه کلید واژه در نقشه راه کشور در سال  ۹۸است.
تجلیل از مقام شامخ شهیدان به مناسبت سالروز
تأسیس بنیاد شهید ،تقدیر از برنامه درختکاری و
احسان و نیکوکاری از دیگر مباحث مطرح شده
توسط فرماندار کنگان بود.

خیران مدرس ه ساز الگوی حضور نیکوکاران در دیگربخش ها هستند
استاندار بوشهر گفت :خیران مدرسهساز با اقدام
ارزشمند خود به عنوان پرچم دار حرکتی دینی و
انسانیالگوییبرایسایربخشهاهستند.
عبدالکریم گراوند روز سهشنبه در بیست و یکمین
جشنواره خیران مدرسه ساز استان بوشهر افزود:
خیران مدرسهساز ما براساس اعتقادات دینی و الهی
که دارند برای توسعه و آبادانی کشور پرچمی را بلند
کردند و درکنار هم کارهای بزرگی انجام دادهاند.
وی بیان کرد :خیران نیمی از مدارس استان بوشهر را
احداث کردند که باید قدردان این افراد باشیم و در
زمینه توسعه فضای آموزشی استان بوشهر بخوبی
ایفاینقشکردند.
گراوند ادامه داد :در زمینه سرانه آموزشی و تراکم
دانشآموزان وضعیت استان بوشهر به نسبت
میانگینکشوریبهتراست.
استاندار بوشهر افزود :خیران مدرس ه ساز نیازی به
مراسم تجلیل ندارند و این مراسم در واقع راهکاری
برای نهادینه کردن این فرهنگ خیریه است.
وی ادامه داد :اگر دیروز تنها به فکر ساختمانسازی
بودیم ،اکنون ایمنسازی مدارس و تجهیز آنها به

دغدغه برای خیران تبدیل شده است.
گراوند اظهارداشت :ایمنسازی و کوتاه تر شدن
زمان در حوزه احداث مدارس باید در دستور کار
قرارگیرد.
مدیرکل نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس استان

بوشهرگفت:سرانهآموزشیدراستانبوشهر 6.5متر
مربع است که این میزان یک متر و 30سانتی متر
فراترازمیانیگینکشوریاست.
احمد مرادی اضافه کرد :برای رسیدن به  8.4متر
مربع به عنوان سرانه هدف باید  2متر مربع به
فضاهای آموزشی استانبوشهر افزوده شود.
وی ادامه داد :در مجموع باید  360هزار مترمربع
فضای آموزشی در استان بوشهرافزوده شود تا به
میزانهدفگذاریشدهبرسیم.
مرادی گفت :از سال  1392تاکنون یک متر مربع
سرانهآموزشیاستانبوشهرافزایشیافتهاست.
کوی یادآور شد :در این مدت  316پروژه با یکهزار
و  135کالس درس (حدود  178هزار متر مربع) و
اعتبار  2هزار میلیارد ریال تکمیل و به بهره برداری
رسید.
مرادی با اشاره به نقش خیران در ساخت فضاهای
آموزشی استان بوشهر بیان کرد :خیران در ساخت
 158پروژه با  597کالس درس( یکهزار متر مربع)
و  970میلیارد ریال مشارکت داشتند که نیمی از
فضای آموزشی ساخته شده را شامل میشود.

در شورای شهر بوشهر تصویب شد

 226میلیاردتومان؛ بودجه سال آینده شهرداری بوشهر

شورای شهر بوشهر پس از چندین جلسه ،بودجه
سال  98شهرداری مرکز استان را تصویب کرد که
رقم آن  226میلیاردتومان است.این بودجه نسبت
به سال گذشته  15درصد رشد نشان می دهد.
از این رقم ،حدود  14.5میلیاردتومان مربوط به
سازمان های وابسته شهرداری است که به ترتیب
زیر می باشد:
سازمان مدیریت حمل و نقل 15 :میلیاردتومان
( 10میلیاردتومان کمک شهرداری و مابقی منابع
درآمدی سازمان)
سازمان آتش نشانی 10.200 :میلیاردتومان (8.5
میلیاردتومان کمک شهرداری و مابقی منابع
درآمدی سازمان)
سازمان فرهنگی ورزشی 8.700 :میلیاردتومان
( 6.5میلیاردتومان کمک شهرداری و مابقی منابع
درآمدی است)
سازمان مدیریت پسماند 4.800 :میلیاردتومان
( 300میلیون تومان کمک شهرداری و مابقی منابع
درآمدی سازمان)
سازمانفناوریاطالعات1.600 :میلیاردتومان(همه
اعتباراینسازمانتوسطشهرداریتامینمیشود)

گفتنی است پیش از تصویب نهایی ،بودجه
سازمان های حمل و نقل و فناوری اطالعات
شهرداری با انتقاداتی از سوی برخی اعضای شورا
مواجه بود.
برخی اعضا معتقد بودند که سازمان فناوری
اطالعات اگر امکان درآمدزایی ندارد ،باید سازمان
منحل و به یکی از ادارات زیرمجموعه شهرداری
مبدل شود تا از هزینه اضافه جلوگیری به عمل
آید ،اما شهردار از برخی طرح ها برای حرکت این
سازمان در مسیر درآمدزایی در سال آینده خبر داد.
همچنین برزگرزاده عضو شورا نسبت به تاخیر
در واگذاری اتوبوس های شهرداری به بخش
خصوصیمانندشیرازجهتبازدهیبهترآنانتقاد
کرد و خواستار آن شد که فقط برای سه ماه بودجه
کمکی برای سازمان حمل و نقل پیش بینی شود
تا حرکتی در مسیر بهره وری داشته باشد .نهایتا با
توجه به قول معاون شهردار مبنی بر اینکه حتما تا
خرداد سل آینده الیحه واگذاری اتوبوس ها به
بخش خصوصی به شورا ارسال می شود ،بودجه
این سازمان بصورت مشروط تصویب شد.
مهمترین شاخص های بودجه سال آینده

رئیس شورای اسالمی شهر بوشهر از تصویب
بودجه  226میلیارد تومانی سال  98شهرداری
بندر بوشهر و سازمانهای وابسته خبر داد.
ابوذر دهدار درباره مهمترین اهداف بودجه سال
آینده شهرداری تصریح کرد :اتمام پروژه های
نیمه تمام ،اختصاص ده میلیارد تومان به آسفالت
کوچه ها و معابر 6،میلیارد تومان به بافت فرهنگی
تاریخی شهر بوشهر6 ،میلیارد تومان به ساحل
سازی و پارک های ساحلی 8 ،میلیارد تومان به
تقاطع غیر همسطح میدان مطهری 12 ،میلیارد
تومان احداث پارکینگ طبقاتی 6 ،میلیارد تومان
بازگشایی معابر در گذر ،احداث پالژ بانوان در
پارک لیان و آقایان در پارک باسیدون ،احداث فاز
دو مجتمع تفریحی خلیج فارس ،احداث پارک
 13هکتاری در پارک لیان ،احداث تاالر شهر و
خانه هنرمندان  ،احداث تصفیه خانه فاضالب
شهری جهت تصفیه آب و استفاده در فضای سبز
شهری  ،اختصاص یک میلیارد تومان جهت ایجاد
زیرساختهای احداث شهربازی با مشارت بخش
خصوصی از مهمترین اولیت های بودجه سال
آینده شهرداری بندر بوشهر است.

بیشرتین افراد بیکار جامعه طبق آمارها ،افراد فاقد مهارت هستند

مدیر مسابقات سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور
گفت :بیشترین افراد بیکار جامعه طبق آمارهای
کشور افراد فاقد مهارت هستند و افرادی که مهارت
دارند زمینه اشتغال آنان در بخشهای مختلف
فراهم میشود .غالمرضا راز بعدازظهر درمراسم
اختتامیه نخستین دوره مسابقات آزاد انیمیشن و
موشن گرافیک کشور در بوشهر نقش مهم مهارت
در اشتغال و حل بیکاری را مورد اشاره قرار داد و
اظهار داشت :نقش آموزشهای مهارتی در تحقق
اقتصاد مقاومتی کلیدی و محوری بوده و میتوان
با ارائه آموزش با کیفیت و برگزاری مسابقات نوین
مهارتی  ،زمینه تولید داخلی و اشتغالزایی را به ارمغان
آورد .وی یکی از راههای ایجاد اشتغال را مهارت
آموزی دانست و تاکید کرد :مهمترین رسالت

سازمان آموزش فنی و حرفهای ارائه مهارتهای
مختلف برای افراد جویای کار بوده که انتظار میرود
مسئوالن و والدین در سوق دادن جوانان جویای کار
به مراکزآموزش فنی و حرفه ای گامهای موثرتری
بردارند.
مدیر مسابقات ملی و بین المللی مهارت سازمان
آموزش فنی و حرفهای کشور هدف اصلی برگزاری
مسابقات آزاد مهارت را اشتغالزایی و پیوند نخبگان
مهارتی با صنعت دانست و افزود :اگر افراد دارای
مهارت در کشور نداشته باشیم ،قطعا توسعه کشور
دچار اختالل میشود و یکی از ارکان مهم توسعه هر
کشور تعداد نیروی ماهر است .راز تصریح کرد :اگر
بخواهیم تولید علم را تبدیل به ارزش اقتصادی کنیم
و آثار آن را در اقتصاد کشور و جامعه ببینیم ،نیاز

به نیروی ماهر داریم و این با توسعه آموزش های
مهارتی در جامعه میسر نمیشود .وی ،نزدیک ترین
راه به اشتغال را مهارت آموزی دانست و تصریح
کرد :بیشترین افراد بیکار جامعه طبق آمارهای کشور
افراد فاقد مهارت هستند و افرادی که مهارت دارند از
شانس باالیی برای داشتن شغل برخوردارند.
مدیر مسابقات ملی و بین المللی مهارت سازمان
آموزش فنی و حرفهای کشور با اشاره به اینکه
فرهنگ مهارت آموزی باید در جامعه نهادینه شود،
تاکید کرد :بحثهای مهارتی فارغ از مسائل سیاسی،
منطقهای ،قومیتی یک بحث ملی است که نیاز جامعه
محسوب میشود و باید در تمامی جامعه ترویج
شود .راز تاکید کرد :مهارت آموزی کوتاه ترین راه
برای اشتغال و کسب درآمد است.

