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زمین خواری  ۴۰میلیارد ریالی در دشتستان کشف شد

خــبر
معاوناستانداربوشهر:

«دیر» در بحث راهسازی مشکل دارد

جانشین فرمانده انتظامی استان بوشهر گفت :یک فقره زمین خواری به ارزش  ۴۰میلیارد ریال در شهر برازجان این استان کشف شد.
سرهنگ حیدر سوسنی روز سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود :در پی دریافت اخباری مبنی بر تصرف اراضی دولتی در شهر برازجان ،تحقیقات و
بررسیهای الزم از سوی مأموران و کارشناسان پلیس آگاهی شهرستان دشتستان آغاز شد.وی بیان کرد :در نتیجه تحقیقات و استعالم از مراجع قانونی و
انجام بازدید میدانی و کارشناسی زمین مورد نظر مشخص شد که فردی سودجو اقدام به تصرف یکهزار و  ۵۰۰متر مربع از اراضی مرغوب دولتی به ارزش
 ۴۰میلیارد ریال در شهر برازجان کرده است.سوسنی ادامه داد :در این ارتباط با اقدامهای صورت گرفته زمین یاد شده به صورت کامل رفع تصرف شد.
وی افزود :پس از هماهنگی قضائی متهم دستگیر و با تشکیل پرونده و تکمیل تحقیقات به مراجع قضائی تحویل شد.

خبــــر

 ۱۴پرواز جدید در مسیر
بوشهر  -تهران برقرار شد

مدیرکل فرودگاه های استان بوشهر گفت :با پیگیری های
انجام شده  ۱۴پرواز جدید در مسیر بوشهر -تهران و
بالعکس توسط شرکت هواپیمایی «وارش» در فرودگاه بین
المللی بوشهر برقرار شد.
کمال دهقان منشادی روز سه شنبه در گفت وگو با ایرنا
افزود :با توجه به اینکه برخی ایرالینها نسبت به باطل
کردن پروازها در مسیر بوشهر  -تهران و بالعکس اقدام کرده
و این امر منجر به افزایش نرخ بلیت شده بود با پیگیری
های انجام شده برای برطرف کردن این مشکل از شرکت
هواپیمایی وارش برای فعالیت در این مسیر دعوت شد.
وی بیان کرد :به منظور تکریم و افزایش رضایت مندی
مسافران و با پیگیریها و هماهنگیهای صورت گرفته
با شرکت هواپیمایی وارش ،فعالیت این شرکت از ۲۰
خردادماه جاری در فرودگاه بین المللی بوشهر آغاز شد.
مدیرکل فرودگاههای استان بوشهر ادامه داد :شرکت
هواپیمایی وارش برای انجام این پروازها از هواپیمای
بوئینگ  ۷۳۷استفاده میکند و هر هفته  ۱۴پرواز رفت و
برگشت در مسیر بوشهر  -تهران و بالعکس انجام می دهد.
وی با بیان اینکه با افزایش این پروازها قیمت بلیت هواپیما
متعادلتر شده است یادآور شد :در زمان حاضر  ۹۴پرواز
رفت و برگشت از فرودگاه بوشهر در مسیر تهران ،کیش،
مشهد ،اصفهان و خارگ انجام میشود که از این شمار
 ۷۰پرواز مربوط به مسیر تهران  -بوشهر و بالعکس است.
دهقان منشادی افزود :در زمان حاضر هشت شرکتهای
هواپیمایی شامل آسمان ،ایران ایر ،قشم ایر ،زاگرس ،ایران
ایرتور ،کارون ،وارش و آتا در استان بوشهر فعال هستند.
خدری در تذکر شفاهی:

اگر به نماینده المرد توهین کردم،
استعفا می دهم

قاسم محمدزاده معاون امور بازرگاني خبر داد

باپيگيريهايبسيارعوارضصادراتيخرما
پس از  14روز لغو شد

قاسم محمدزاده معاون امور بازرگاني و توسعه تجارت سازمان صنعت ،معدن و
تجارت استان بوشهر با اعالم اين خبر به پيام عسلويه گفت :در دنيا ساالنه هفت و
نيم ميليون تن خرما توليد مي شود كه از اين مقدار تنها يك و نيم ميليون تن آن صادر
مي شود و مابقي در كشور توليد كننده مصرف مي گردد .اين در حالي است كه تمام
كشورهاي توليد كننده در تالشند كه بتوانند به گونه اي محصول خرماي خود را صادر
كنند .وي افزود :در كشور ايران نيز ،ساالنه از يك و نيم ميليون تن توليد خرما در كشور،
تنها  20درصد آن قابل صادرات است .لذا اخذ عوارض بر صادرات كااليي كه بدين
گونه مازاد مصرف دارد ،تنها باعث ركود توليد خرما و كاهش صادرات آن خواهد شد.
اين مقام مسئول گفت  :امسال با توجه به شرايط حاكم بر بازار و تنظيم بازار تصميمي
اتخاذ شد كه با توجه به شرايط بازار جهت صادرات محصول خرما عوارض اخذ
گردد .به طور مثال براي هر كيلو خرماي كبكاب 5000تومان و براي هر كيلو خرماي
جم  8000تومان و ساير خرماها  30درصد عوارض در نظر گرفته شد .لذا ما در اين
خصوص به جد ورود كرده و پيگيري نموديم.
وي خاطرنشان كرد :با توجه به اينكه استان بوشهر يكي از استانهاي توليد كننده خرما
در كشور است ،امسال دبيرخانه ميز ملي خرماي كشور كه متولي آن سازمان صنعت،
معدن و تجارت است ،در استان بوشهر تشكيل شده است كه ما نيز از آغاز شروع به
كارايندبيرخانهبهصورتجديازطريقارتباطباديگراستانهايتوليدكنندهپيگيري
نموديموخواستارحذفاينعوارضشديم .ونتيجت ًاروزگذشتهايناتفاقمهمشكل
گرفت و مصوبه حذف عوارض را به گمركات ابالغ گرديد.
وي گفت :هم اكنون كه در آستانه فصل برداشت خرما قرار داريم ،اين خبر خوبي براي
كشاورزان و واحدهاي بسته بندي و صادر كنندگان خرماست كه با اطمينان بيشتري
به توليد بپردازند .لذا چنانچه اين اتفاق رخ مي نمي داد ،عم ً
ال توليد خرما با مشكل
مواجه مي شد و كشاورزان خرماي خود را با ضرر و زيان به فروش مي رساندند و
ساير كشورها از جمله عربستان ،امارات متحده و تونس ،رقيب هاي ما در بازارهاي
صادراتي مي شدند .وي در پايان اظهار اميدواري كرد كه در اين شرايط تحريم كه
عم ً
ال فروش ساير محصوالت در بازار صادراتي با مشكل مواجه است ،بتوانيم با رونق
توسعه صادرات غير نفتي از جمله صادرات خرما ،كمك به رونق صادرات و ايجاد
ارزش افزوده بيشتر و همچنين ارزآوري در كشور نماييم.
ايشان همچنين از برگزاري نمايشگاه خرما در استانهاي فارس ،بوشهر ،هرمزگان
استانهايتوليدكنندهخرماودراستانهايتهران،مشهدوتبريزاستانهايپرمصرفخرما
خبر داد .و مزيت برگزاري اين گونه نمايشگاه ها را فروش بيشتر محصول خرما و
معرفيتكنولوژيهايبستهبندي،جذبسرمايهگذار،توسعهصادرات،معرفيبرندهاي
خرما و تبادل دانش بين استانهاي مصرف كننده و توليد كننده دانست.
الزم به يادآوري است كه استان بوشهر ساالنه حدود  170هزار تن توليد خرما دارد كه
حداقل  30هزار تن از اين خرما صادر مي شود كه ارزش صادراتي اين محصول بالغ
بر 50ميليون دالر است.
معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر:

نماینده مردم بوشهر ،گناوه و دیلم در مجس شورای
اسالمی گفت :در نطق خود به نماینده المرد توهینی نکردم
اگر چنین اتفاقی افتاده باشد استعفا می دهم.
عبدالحمید خدری در نشست علنی امروز( سه شنبه21
خرداد) مجلس شورای اسالمی در تذکری شفاهی ،گفت:
روز یکشنبه( 19خرداد) نطق داشتم اما حضرتعالی تشریف
نداشتید من شما را انسان منصفی می دانم.
نماینده مردم بوشهر ،گناوه و دیلم در مجس شورای اسالمی
افزود :جناب آقای سیدمحسن علوی روز گذشته در تذکر
ماده  75در  4دقیقه به دلیل اینکه معتقد بودند تلویحا یا
تصریحا به ایشان توهین شده ،صحبتهای ارائه کردند.
وی اظهار کرد :نطق بنده را ببینید اگر کوچکترین توهینی
تلویحی یا تصریحی نسبت به ایشان شده است من
استعفای خود را کتبا تقدیم می کنم .اما اگر توهینی نشده
است به بنده نیز وقت برای دفاع دهید.
دکتر علی الریجانی که ریاست جلسه علنی را برعهده
داشت در پاسخ به این نماینده گفت :نطق را می بینیم.

دستگاههایدولتیاستانبوشهر
حقشکایتعلیهیکدیگردر
دستگاهقضاییندارند

معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهربا بیان اینکه دستگاههای دولتی
استان بوشهر حق شکایت علیه یکدیگر در دستگاه قضایی ندارند گفت:جایگاه
محیط زیست در این عرصه مستثنی است بگونهای که اکنون پروندههای قابل
توجهی در دادگاه مطرح است.مجید خورشیدی در نشست با فعاالن سمنهای
زیستمحیطی استان بوشهر حفاظت زیست محیطی را از عناصر مهم دینی،
اجتماعی و زندگی انسانها دانست و اظهار داشت :یکی از دغدغههای مهم
مدیریت استان رفع مشکالت زیست محیطی است که در این راستا در سفر
استانی رئیس جمهور در اسفند ماه سال قبل نخستین مصوبه این سفر رفع
مشکالت زیست محیطی شهرستانهای همجوار پارس جنوبی بود که تشکیل
کارگروه مرتبط با محیط زیست استان بوشهر در دستور کار هیئت دولت قرار
گرفت.وی ،با تاکید بر برخورد با عامل ایجاد مشکالت زیست محیطی افزود:
رسیدگی به مشکالت زیست محیطی در استان بوشهر در اولویت قرار دارد و
در این راستا شکایات گوناگون مطرح و پروندههای مختلفی تشکیل شده است.
معاون استاندار بوشهر با بیان اینکه پشتیبان حفاظت محیط زیست و تاکید بر
برخورد فراهم آورندگان مشکالت زیست محیطی هستیم تصریح کرد :با توجه
به اینکه استاندار بوشهر تاکید بر جلوگیری از مطرح شدن شکایات و دعاوی
دستگاههای دولتی استان بوشهر علیه یکدیگر در دستگاه قضایی است ولی
جایگاه محیط زیست در این عرصه مستثنی است بگونهای که اکنون پروندههای
قابل توجهی در دادگاه مطرح است.
خورشیدی با اشاره به اینکه مشکالت زیست محیطی در استان بوشهر در
بخشهای مختلف است خاطرنشان کرد :مشکالت زیست محیطی در استان
بوشهر در حوزههای بخش صنعت ،پسماند و ورود فاضالب به دریا است که
در این عرصهها اقدامات مهم و اساسی انجام شده است.
وی ،با تاکید بر توجه به حفظ گونههای گیاهی و جانوری به عنوان رسالت
مهم سمنهای زیست محیطی گفت :ساماندهی پسماندهای صنعتی ،شهری،
روستایی در اولویت قرار دارد و حفاظت از گونههای گیاهی و جانوری باید به
صورت ویژه در دستور کار باشد.

معاونعمرانیاستانداریبوشهرگفت:شهرستاندیر
در بحث راهسازی مشکل دارد و جاده ساحلی دیر از
ایمنیالزمبرخوردارنیست
مهردادستودهدرنشستشورایاداریشهرستاندیر
با بیان اینکه بیتردید رفع مشکالت جز با همگرایی
همه افراد و نهادها حاصل نمیشود اظهار داشت:
یکی از راههایی که در بحث اشتغال و توسعه استان
توانستیمبهآنبپردازیمبحثگردشگریبود.
معاون عمرانی استانداری بوشهر افزود :پروژه
توریستی بوشهر  ۲۰۲۲را با حضور وزیر کشور
شروع کردیم که بتوانیم در یک دوره چهارساله
همزمانباافتتاحیهجامجهانیقطرگردشگریداخلی
و خارجی استان را با مرکزیت دیر پیوند دهیم.
وی با اعالم اینکه امروز بحث گردشگری به یک
گفتمان عمومی در استان تبدیل شده است ،ادامه داد:
افزایش ماندگاری گردشگران و بحث توزیع سفر در
نقاط مختلف استان از اتفاقات خوبی است که در

حوزه گردشگری رقم خورده است.
ستوده با تأکید بر اینکه ما روی اراضی ساحلی
دیر حساسیت داریم،عنوان کرد  :اعتقادمان این
است که اگر قرار باشد صنعتی در ساحل ایجاد و
شروع به فعالیت کند ،حداقل زمین به آن تعلق گیرد
و باید ما را قانع سازد که در بحث اشتغال و درآمد
پایدار شهرستان میتواند موثر باشد.وی دلیل اصلی
مشکالت حوزه آب در استان بوشهر را ناشی از
عدم پیش بینی و اقدام به موقع دانست و بیان داشت  :
 ۹۰درصد آب مصرفی بوشهر از استانهای همسایه
تأمین میشود و کم ابی در استانهای همجوار و
قطعی آب این مهم را به یادمان آورد که باید زودتر از
اینهابهفکرمیافتادیم.معاونعمرانیاستانداربوشهر
با اشاره به اینکه هجمهها به دولت منصفانه نیست،
گفت :قبل از این دولت دو مجوز ۱۰هزار متر مکعبی
برای آب شیرین کن در بوشهر و کنگان داشتیم که
اقدامی هم نشده بود.

وی اضافه کرد :امروز باالی  ۳۰هزار متر مکعب آب
در استان نمکزدایی و شیرینسازی میشود و باالی
 ۱۵۰هزار متر مکعب آب از طریق آب شیرینکن
مجوز گرفته شده است ،با این حال راهاندازی این
تاسیساتباوجودتحریمهاوهزینههازمانبراست.
ستوده با اشاره به اینکه تا راهاندازی آب شیرین
کنها چندین راه حل مقطعی را تا آن زمان پیش
گرفتهایم،خاطرنشان کرد :یکی از بزرگترین
مشکالت در کمبود آب ،مدیریت آب است که
بخشی از آن به شبکه آب و بخشی هم به عدم الگوی
صحیح مصرف ارتباط دارد و این مواردی است که
ما تالش میکنیم برطرف شود.ستوده در ادامه با
پذیرش وجود مشکالت راه و حمل و نقل جادهای
در شهرستان دیر اظهار داشت :بزرگراه بوشهرـ دیر
اولین پروژهای بود که در جلسه نهاد قبل از سفر
رئیس جمهور به استان همه بر آن اتفاق نظر داشتند.
وی در ادامه خطاب به شوراها خاطرنشان کرد :در
بحث تبصره  3انتظار ما از شوراها این است که با
مدیران آب استان و شهرستان همکاری کنند و این
مسئله کمک به مردم خواهد بود و تبلیغی برای کار
شماست،لذاهمراهبامدیرانآبحرکتکنید.ستوده
با بیان اینکه برنامههای خوبی در زمینه گردشگری
برای شهرستان دیر تدارک دیده ایم ،یادآور شد :توقع
من از شهرداران این است که از االن به فکر باشند؛
در تابستان امسال تور اپراتورهای مشهور کشور را با
استان آشنا میکنیم و به دنبال این هستیم که استان را
جزوشبکهگردشگریکشوردربحثتبلیغهمقرار
دهیم و این کار شدنی است .وی افزود :در دیری که
ساحلی است و بهترین اقلیم و مردم را دارد میتوان
در حوزه گردشگری درآمد پایدار ایجاد کرد.

 ۳۲۰۰نفر در استان بوشهر تحت پوشش سوادآموزی قرار گرفتند
معاون سواد آموزی اداره کل آموزش و پرورش
استان بوشهر:با آغاز آزمونهای پایانی بیش از ۹۴
درصد از سوادآموزان استان در ارزشیابی پایانی
دورههای مختلف سوادآموزی در سال جاری
مشارکت میکنند .غالمرضا دانش فر در جلسه ستاد
امتحانات سواد آموزی با اشاره به در نظر گرفتن
تمهیدات الزم جهت برگزاری امتحانات پایانی
دروههای مختلف سوادآموزی در سراسر استان،
افزود :با آغاز آزمونهای پایانی بیش از  ۹۴درصد
از سوادآموزان استان در ارزشیابی پایانی دورههای
مختلفسوادآموزیامسالمشارکتمیکنند.ویدر
تشریح عملکرد جذب سوادآموزی در سال جاری
عنوانکرد:درسالجاریتحصیلیبیشاز ۳۲۴۰نفر
تحت پوشش سوادآموزی قرار گرفته اند.
معاون سواد آموزی استان بوشهر با یادآوری نکات
مهمیبهبرگزارکنندگانارزشیابیپایانیسوادآموزی

گفت:پس از تشکیل ستاد امتحانات در هر شهرستان
یامنطقهبایدحوزههایامتحانیبهصورتدقیقبرای
سواد آموزان مشخص شود.
دانش فر تصریح کرد:مکان حوزههای امتحانی
مساجد ،مدارس ،ادارات آموزش و پرورش ومحل
تشکیلکالسهامیباشد.

وی هدف از ارزشیابی پایانی را ارتقاء کمی و کیفی
آموزش دانست و بیان کرد :مهمترین مسأله در
ارزشیابیوسنجشپایانیبرگزاریسالمامتحاناتو
تصحیحدرستاوراقامتحانیاستازینروبایستی
مبنایهمهکارهامقراراتودستورالعملهاباشد.
معاون سواد آموزی استان بوشهر درادامه به دیگر
برنامههابرایارتقاءکیفیتسوادآموزیاشارهاینمود
و ادامه داد :عالوه جذب آموزش اولیاء بیسواد دانش
آموزان و بهره گیری بیشتر از مدارس و فرهنگیان،
برگزاریدورههایآموزشیوکارگاههایعملیبرای
آموزش دهندگان مد مورد نظر قرار دارد.
دانش فر در پایان به برگزاری دوره تربیت مدرس در
مردادماه سال جاری در شهر بوشهر اشارهای نمود
و گفت :دوره تربیت مدرس با حضور  ۲۰آموزش
دهندهبهنمایندگیازتمامیشهرستانومناطقاستان
برگزارمیشود.

سازمان حفاظت محیط زیست به انتقادات اخیرمردم و مسئولین استان پاسخ داد

واکنشطلبکارانه

در پی انتشار اخباری مبنی بر عدم اختصاص
عوارض آالیندگی برای منطقه عسلویه و پارس
جنوبیوسخناناستانداربوشهر،سازمانحفاظت
محیطزیستتوضیحاتیارائهکردهاست.
در روزهای گذشته عبدالکریم گراوند استاندار
بوشهر در نشست کارگروه پدافند غیرعامل استان
بوشهر با انتقاد از پیشنهاد سازمان محیط زیست در
خصوص آلودگی منطقه عسلویه و پارس جنوبی
این سازمان را به البی گری با استان های مجاور
استان بوشهر متهم کرد و گفت :پیشنهاد سازمان
محیط زیست برای کاهش سهم استان بوشهر از
آالیندگی صنایع پارس جنوبی و اختصاص آن
به دیگر استانها شرمآور است و این البیگری را
نمیپذیریم.روابطعمومیسازمانمحیطزیستدر
واکنش به این ادعا پیامی را تنظیم کرد که حاوی
نکات مهمی آلودگی در بوشهر است.همانگونه
که می دانید ،منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
عسلویه ،بزرگترین میدان گازی جهان است که 9
درصد ذخایر گازی جهان و 48درصد ذخایر گازی
کشور را در خود جای داده است و همچنین در
حال حاضر تعداد زیادی از پاالیشگاه های گازی و
واحد های پتروشیمی در دو سایت پارس جنوبی۱
در محدوده عسلویه و پارس جنوبی ۲در محدوده
کنگان واقع شده اند.که به استناد تبصره یک ماده
 3۸قانون مالیات بر ارزش افزوده پاالیشگاه ها و
صنایعپتروشیمیآالینده،طیهرفصلمالیاتی،برابر
با یک درصد از میزان فروش خود را بابت عوارض
آالیندگیبهسازمانامورمالیاتیپرداختمیکنند.
حال به استناد تبصره جزء  -۳ماده  6قانون برنامه
ششمتوسعه،چنانچهآلودگیشهرستانهایمتاثراز
آلودگی ،در دو یا چند استان واقع شده باشند ،توزیع
عوارض آالیندگی در کمیته ملی بر اساس سیاست
های ابالغی سازمان برنامه و بودجه کشور صورت
خواهد پذیرفت که بر اساس ماده یک سیاست
های ابالغی مصوب سال  ۱۳۹۶سازمان برنامه و
بودجه کشور ،ادارات کل حفاظت محیط زیست
مکلف شدند تا در ابتدای هر سال ،شهرستان
های متاثر و میزان شدت آلودگی بر اساس شعاع
اثرگذاری آن ها را مشخص کنند،

در خصوص صنایع آالینده منطقه عسلویه هم ،با
توجه به این که منطقه عسلویه در جنوبی ترین
قسمت استان بوشهر و در مجاورت استان های
فارس و هرمزگان قرار گرفته است.
سازمان حفاظت محیط زیست ،بنا به درخواست
استان های مجاور ،مبنی بر تحت تاثیر بودن
شهرستان های مهر و المرد در استان فارس و
شهرستان پارسیان در استان هرمزگان ،بر اساس
ماده 4سیاست های جزء  ۳تبصره ب -ماده 6
قانون برنامه ششم توسعه ،شدت آلودگی رسیده به
این مناطق را براساس دستورالعمل تدوین شده ای
که مبتنی بر فاصله از دودکش منبع آالینده ،ارتفاع
دودکش و گلباد منطقه است ،تعیین کرده و حتی
برای افزایش دقت و راستی آزمایی آن ،محل انتشار
آالینده های هوا را هم تهیه کرده که بر اساس
این محاسبات ،شاخص آلودگی شهرستان های
عسلویه و جم در استان بوشهر و شهرستان های
مهر و المرد در استان فارس و شهرستان پارسیان در
استان هرمزگان مشخص و به سازمان امور مالیاتی
اعالم شده است تا کمیته ملی توزیع عوارض بر
اساس دستورالعمل مصوب ،سهم هر یک از
شهرستان های تحت تاثیر را محاسبه و توزیع کند.
تعیین شدت و شاخص آلودگی برای توزیع
عوارض آالیندگی از جانب این سازمان ،صرفا در
خصوص شهرستان های متاثر از آلودگی صنایع
عسلویهبودهوشاملصنایعآالیندهکنگان،پارسیان
و جم نمی شود.اما در خصوص ادعاهای مطرح
شده مبنی بر افزایش بیماران و همچنین نوزادان
مبتال به سرطان در منطقه ،تاکنون از سوی مراجع
ذیصالح ،اسناد علمی متقنی در تایید این ادعاء ارائه
نشده است.نکنه مهم و حائز اهمیت این است که:
علیرغم توزیع منابع مالی قابل توجهی از طریق
عوارض آالیندگی در استان بوشهر و سایر استان
ها،متاسفانه ،نحوه و محل هزینه کرد این عوارض،
کماکاننامشخصاست .شوربختانهمقاماتاستان،
به این عوارض به عنوان یک درآمد پایدارمی نگرند
و چنین دریافت می شود که ،عوارض آالیندگی
با عوارض شهرداری ها و دهیاری ها مشابه است
و در نهایت هیچ نظارتی بر نحوه هزینه کرد آن

نمی شود ،در صورتی که با یک مدیریت درست
و اصولی می توان این درآمد را با هدف تامین
بهداشت عمومی ،افزایش رفاه و بهبود کیفیت
شهروندان ،صرف مهار و کاهش آالیندهای محیط
زیستمناطقتحتتاثیرکرد.
همچنین ذکر این نکته ضروری است که این
سازمان ،هیج انتفاعی از درآمد عوارض آالیندگی
نمی برد ،ولی همواره سعی داشته است با استفاده
از این ظرفیت قانونی به عنوان یک ابزار بازدارنده،
در اجرای تکالیف قانونی و با هدف بهبود کیفیت
محیط زیست منطقه ،گام برداشته و اقدامات و
پیگیری های الزم را برای کاهش آلودگی صنایع
منطقه انجام دهد که در این خصوص با هماهنگی
و حمایت مراجع قضایی برخوردهای قانونی
و پیگیری های حقوقی هم در دستور کار قرار
گرفته است .از طرفی بنا به پیشنهاد این سازمان
و دستور ریاست محترم جمهور ،کمیته ملی رفع
آلودگی های عسلویه در سازمان برنامه و بودجه
کشور با حضور مسئولین محلی و استانی ،شکل
گرفته است که این کمیته وزارت نفت را مکلف
کرده تا برنامه ها و راهکارهای عملیاتی کاهش
آلودگی منطقه عسلویه را ارائه کند.انتظار می
رود ،مسئوالن محلی و نمایندگان محترم مجلس
شورای اسالمی ،در کنار این سازمان در راستای
کاهش و با مهار آلودگی منطقه عسلویه و بهبود
وضعیت محیط زیست منطقه تالش کنند و با ارائه
مطالب غیر واقع و غیر مستند ،موجب تشویش
اذهان عمومی را فراهم نکنند .در این خصوص
پیشنهاد می شود ،طرح اصالح قانون عوارض
آالیندگی را به مجلس محترم ارائه شود ،به نحوی
که درآمدهای ناشی از عوارض آالیندگی صرف
کاهش و رفع آلودگی صنایع و بهبود وضعیت
محیط زیست منطقه شود.
در غیر این صورت ،همواره مطالبه سهم بیشتر
از عوارض آالیندگی از سوی مسئوالن محلی و
مقاماتاستانی،برمطالبهرفعآلودگیارجحخواهد
بود و در واقع ،منافع اقتصادی ،نسبت به منافع
زیست محیطی و سالمت شهروندان در اولویت
قرارخواهدگرفت.

