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خــبر

 ۵۴میلیارد تومان تسهیالت بخش تولید به کشاورزان بوشهری پرداخت شد

دستگیری  66متخلف شکار و صید در استان بوشهر

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر با تاکید بر توسعه زیرساختهای کشاورزی در حوزه گلخانه و
صنایع تبدیلی گفت :از  ۱۲۵میلیارد تومان تسهیالت پرداختی بخش تولید استان بوشهر  ۵۴میلیارد تومان آن به
حوزه کشاورزی پرداخت شده است.محمد تقی منوچهری در نشست کارگروه رفع موانع تولید استان بوشهر
با بیان اینکه اجرای طرحهای آبیاری نوین در اراضی کشاورزی در اولویت برنامهها است اظهار داشت :تاکنون
طرح آبیاری تحت فشار در  34هزار هکتار از اراضی زارعی و باغی استان بوشهر اجراء شده که نقش مهم و
تعیین کنندهای در افزایش راندمان تولید و کاهش مصرف آب داشته است.وی ،از اجرای طرح آبیاری تحت
فشار در ششهزار هکتار اراضی کشاورزی استان بوشهر خبر داد و بیان کرد :با برنامهریزی انجام شده امسال
ششهزار هکتار از اراضی کشاورزی استان تحت پوشش طرح آبیاری نوین قرار میگیرند که 40درصد آن در نخلستانها اجراء میشود.رئیس سازمان
جهاد کشاورزی استان بوشهر با اشاره به اینکه سامانه آبیاری تحت فشار در نخلستانهای استان بوشهر تدوین شده است افزود :بر اساس این برنامه،
طرح نخلستان در راستای آبیاری تحت فشار در نخیالت امسال افزون بر  2هزار و  400هکتار از اراضی نخلستان استان تحت پوشش آبیاری نوین
قرار میگیرند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر گفت :در سه ماه نخست امسال  66متخلف شکار و صید در این
استان شناسایی و دستگیر شدند .فرهاد قلینژاد بیان کرد :در طی عملیات های گشت و کنترل تخلفات شکار
و صید یگان حفاظت محیط زیست استان بوشهر از ابتدای سال تاکنون 43 ،مورد تخلف ثبت شده که دراین
راستا  66نفر متخلف دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند.
وی با اشاره به تعداد پرندگان و پستانداران شکار و زندهگیری شده خاطرنشان کرد :طی این مدت  105قطعه
انواع جانوران کشف شده که شامل  55پرنده شکار شده و  16قطعه پرنده زندهگیری شده و  34راس کل و
بز ،قوچ و میش و دیگر پستانداران شکار و زندهگیری شده بوده است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر اضافه کرد :همچنین  16قبضه سالح جنگی مجاز و غیرمجاز از متخلفان کشف شد که از این تعداد هفت
قبضه سالح مجاز و هفت قبضه سالح غیرمجاز و دو سالح جنگی بوده که ضبط و تحویل مراجع قضایی شده است.
وی با بیان اینکه حفاظت از محیط زیست و برخورد با متخلفان بدون همکاری و مشارکت قضات ،همیاران ،شوراهای شهر و روستا ،دهیاران و اهالی
رسانه امکان پذیر نبوده است ابراز امیدواری کرد مشارکت جوامع محلی در این زمینه بیشتر شود .قلینژاد از همشهریان خواست تخلفات زیست محیطی
را به شماره  33537064گزارش کنند.

خبــــــــــر

آمار اختالالت رواین در میان
کارگران عسلویه

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر:

تزریق درآمدهای نفتی
بوشهر به سختی انجام
میشود

●

خبرگزاری ایلنا در پژوهشی به آمار
اختالالت روانی در میان کارگران ایرانی
پرداختهاست.
در این گزارش آمده است :میزان شیوع
اختالالت روانی میان نیروی کار در ایران
به درستی مشخص نیست و مهمتر از آن
دقیقا نمیدانیم چه مشاغلی و به چه میزان
درمعرضآسیبهایروانیهستند.
به درستی مشخص نیست حدود ۲۴
میلیون نفری که در ایران سر کار میروند
از نظر روحی و روانی چه وضعیتی دارند
ونیازمندچهخدماتیهستند.
با استناد به نرخ جهانی اختالالت روانی
نیروی کار عنوان شده است که  ۱۰تا ۱۲
درصد شاغالن ایرانی افسردهاند .از آنجا
که نیمی از کسانی که دچار اختالالت
روانی هستند ،افسردگی دارند میشود
نتیجه گرفت که بین  ۲۳تا  ۲۵درصد
شاغالن ایرانی با اختالالت روانی دست
به گریبانند .این در حالی است که دو
سال پیش معاون پیشگیری اداره کل
امور اجتماعی وزارت تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی نرخ اختالالت روانی میان
کارگران را  ۳۳درصد اعالم کرد.
حسین مدنی البته این نرخ را بر اساس
نرخ اعتیاد کارگران اعالم کرده است و با
این فرض که اختالالت روانی به اعتیاد
منجر میشود ،به این نتیجه رسیده که هر
کارگر معتادی اختالل روانی دارد .این
نتیجهگیری آشکارا اشتباه است ،چون

هیچ تحقیقی ثابت نکرده هر فرد معتادی
دچار اختالالت روانی است و هر کسی
که معتاد نیست ،از نظر روانی کامال سالم
است.
پژوهشهای موردی درباره نرخ شیوع
اختالالت روانی در میان کارگران انجام
شده است که بیشتر علمی به حساب
میآیند ،هر چند این پژوهشها نیز روایی
قابل قبولی ندارند و نمیتوان بر اساس
آنها نرخ شیوع اختالالت روانی در میان
کارگران را مشخص کرد و مهمتر از آن
نمیتوان دقیقا ردگیری کرد که محیط
نامناسب کار چه تاثیری بر ابتالی افراد
به اختالالت روانی داشته است .پژوهشی
که سال  ۹۵روی  ۱۶۷نفر از کارگران
پتروشیمی در بندر عسلویه انجام شده،
نشان میدهد که بین  ۲۹تا  ۴۴درصد
کارگران افسردگی ،اضطراب و استرس
دارند.
سومین عامل مرگ و میر در جهان و
دومین عامل مرگ و میر در ایران بعد از
تصادفات ،حوادث ناشی از کار است.
سال گذشته حدود  ۱۰هزار نفر در
ایران آسیب شغلی دیدند .کاهش شش
درصدی حوادث کار در ایران نشان
از توجه به این مقوله است ،اما کانون
توجه حوادث جسمی است و اصال در
پروتکلهای مربوط به حوادث شغلی
توجه جدی به آسیبهای روانی مربوط
به کار نشده است.

جشن های زیر سایه خورشید
در استان بوهشر آغاز شد

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی بوشهر با اشاره به
اینکه منابع اعتباری به سختی در اختیار ما قرار میگیرد،
اظهار کرد :در استان بوشهر بخشی از ردیفهای
اعتباری از منابع فروش نفت و گاز است که تزریق
درآمدهای حاصل از آن به سختی انجام میشود.
به گزارش ایسنا ،علی درویشی در آئین تکریم و معارفه
رؤسای سازمان مدیریت و برنامهریزی استان بوشهر
بیان کرد :در خردادماه سال جاری جلسات کمیتههای
برنامه ریزی در هر شهرستان ،برگزار و چند پروژه
جدید نیز تعریف شد.
وی با اشاره به بهره برداری از پروژههای متعدد در
سالهای گذشته ،تاکید کرد :البته تکمیل پروژههای نیمه
تمام در اولویت قرار دارد.

در این آئین ضمن تقدیر از خدمات رضا عوض پور،
علی درویشی به عنوان رئیس سازمان مدیریت و
برنامه ریزیاستانبوشهرمعرفیشد.
رئیس امور سالمت و رفاه اجتماعی سازمان برنامه و
بودجه کشور نیز عنوان کرد :تالش ما هدایت اقتصاد
مبتنی بر منابع به سمت دانش محوری است.
به گزارش ایسنا ،رضا عوض پور در آئین تکریم و
معارفه رؤسای سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان
بوشهر با اشاره به سهم  ۷.۴درصدی استان بوشهر از
اقتصاد ملی افزود :استان بوشهر با توجه به ظرفیتهای
عظیم و قابلیتهای فراوان ،میتواند بر اقتصاد کشور
تأثیرگذارباشد.
وی با تاکید بر ضرورت هویت بخشیدن به بدنه

صید میگو سی ام تیر در آبهای بوشهر آغاز میشود
رئیس پژوهشکده میگوی کشور گفت :صید میگو
در آبهای ساحلی استان بوشهر از سی ام تیر برای
قایقها و از اول مرداد برای لنجها آزاد است.
عقیل دشتیان نسب در گفتوگو با گروه استانهای
باشگاه خبرنگاران جوان از بوشهر،افزود :نشست
کمیته صید استان بوشهر امروز برگزار شد و با توجه
به نتایج دو گشت تحقیقاتی پژوهشکده میگو و زمان
آمادگی صیادان ،تصمیم بر این شد که صید میگو از
سی ام تیر برای قایقها و از اول مرداد برای لنجها
آغاز شود.
وی ادامه داد :نتیجه گشتهای تحقیقاتی نشان
میدهد که بیشترین ذخایر میگو در اعماق  ۲۰تا
 ۳۰متر قرار دارد و از صیادان میخواهیم برای اینکه
تالش آنها اقتصادی باشد در اعماق کمتر از  ۳۰متر
تورهایشان را به دریا بیندازند.
رئیس پژوهشکده میگوی کشور درباره پیش بینی
میزان صید هم بیان کرد :با توجه به اینکه در هر
تورکشی یک ساعته گشت تحقیقاتی  ۱۱تا ۱۲
کیلوگرم میگو به دست آمده ،پیش بینی میکنیم میزان
صید امسال بهتر از پارسال باشد.
دشتیان نسب افزود :پارسال حدود  ۹۰۰تن میگو در
آبهای استان بوشهر صید شد که به نظر میرسد
امسال این میزان حدود  ۱۴۰۰تن باشد.
وی همچنین اشاره کرد :براساس بررسی گشتهای
تحقیقاتی صورت گرفته بیش از  ۹۰درصد ذخایر

میگوی استان ببری سبز است که از بهترین انواع
میگوی خلیج فارس به شمار میرود و بقیه سرتیز
و سایر گونههاست.
زمان صید میگو در استان بوشهر را کمیته صید
پس از مشخص شدن نتیجه گشتهای تحقیقاتی
پژوهشکدهمیگو،اعالممیکند.
وقتی که  ۷۰درصد اندازه میگوهای بررسی شده در
این گشتهای پژوهشی ،بیش از  ۱۲سانتیمتر باشد،
صید آزاد میشود.
پارسال صید میگو در استان بوشهر برای قایقها از
سوم مرداد و برای لنجها از پنجم مرداد آزاد شد.

کودکان ایران باید با ادبیات
رسزمینشان آشنا شوند

استکبار جهانی با این
تحریمها به دنبال
نابودی مقاومت مردم
ایران است ولی مردم
با جدیت مقابل آنها
ایستادهاند.

کارشناسی استان بوشهر ،خاطرنشان کرد :در تدوین
سند آمایش کشور از اعضای سمنها ،بیش از ۶۰
نفر از هیئت علمی دانشگاه و  ۲۰۰تن از کارشناسان
دستگاههایاجراییاستفادهکردیم.
رئیس سابق سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان
بوشهر با بیان اینکه بوشهر اولین استان دارای سند
توسعه دانش بنیان است ،گفت :تالش ما این است
که اقتصاد مبتنی بر منابع را به سمت دانش محوری
هدایتکنیم.
عوض پور با تاکید بر اختصاص یک هزار و ۶۰۰
میلیارد تومان به طرحهای تحول کشاورزی ادامه داد:
هدف از این تخصیص و تقویت اقتصاد کشاورزی
دستیابی به ارزش افزوده بیشتر بوده است.

آلودگینفتیسواحل«سیراف»
پاک سازی شد

با تالشهای تیم اداره کل بنادر و دریانوردی استان
بوشهر آلودگی نفتی سواحل بندر سیراف پاک سازی شد.
معاون دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر
روز سه شنبه در جمع خبرنگاران گفت :در پی دریافت
گزارشی مبنی بر وقوع آلودگی نفتی در دریا در محدوده
سواحلبخشسیراف،تیممقابلهباآلودگیبرایپاکسازی
از مرکز استان و شناور ناجی نیز از پایگاه عسلویه به منظور
پایش زیست محیطی دریا به موقعیت آلودگی اعزام شد.
محمد قاسمی افزود :با رسیدن تیمهای اعزامی به منطقه
پس از بررسی و ارزیابی اولیه عملیات پاکسازی آلودگی
نفتی در دریا با استفاده از تجهیزات جاذب در نزدیک
به ساحل آغاز شد .وی ادامه داد :اکنون پس از  ۲روز
تالش تیم اعزامی مقدار قابل توجهی مواد نفتی در دریا
مهار و پاکسازی شده است .قاسمی افزود :در اجرای
وظایف حاکمیتی این اداره کل به منظور شناسایی منشأ
آلودگی با همکاری ادارات کل حفاظت محیط زیست
و استاندارد از آلودگی نفتی نمونهبرداری و برای بررسی
بیشتر به آزمایشگاه ارسال شد.

ادبیات اساس و کلیدواژه هر فرهنگی است و
کودکان ایرانی به عنوان آینده سازان این ممکلت
باید با ادبیات سرزمینشان آشنایی داشته باشند.
زهره عالی نسب روز سه شنبه در همایش
روز ملی ادبیات کودکان و نوجوانان با عنوان
«کودکاننویسنده،نویسندگانکودک»افزود:هر
فرهنگی که ادبیات غنی تری داشته باشد مردم
آن بیشتر می توانند با هم ارتباط برقرار کنند.
وی ادامه داد :ارتباطات ،بنیان های فرهنگی
یک جامعه را برای ساختن دنیایی پر از صلح و
آرامش می سازد.عالی نسب اضافه کرد :کالم و
ارتباط قلبی ما را به هم نزدیک می کند و یاد
گرفتن راه های ارتباطی توسط کودکان ضرورت
دارد.مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و
نوجوانان استان بوشهر گفت :با مطالعه بیشتر در
زمینه ادبیات و غنی کردن ارتباط خود می توانیم
مشکالت را حل کنیم.در این آئین از آثار کودکان
و نویسندگان برتر استان بوشهر تجلیل شد.

رسقت میلیاردی
با سوء استفاده از دوستی!

فرماندهانتظامیجمبیانکرد:سارقیکیازمنازل
مسکونی در شهرستان جم پس از دستگیری به
سرقت  3میلیارد و  200میلیون ریال طالجات
اعتراف کرد.سرهنگ سید علی مهدیان در
جمع خبرنگاران با اعالم این خبر گفت :در پی
شکایت خانمی در خصوص سرقت طالجات
از منزلش ،تحقیقات و بررسیهای الزم برای
شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان احتمالی
آغاز شد.وی عنوان کرد :کارآگاهان پلیس پس
از تحقیقات میدانی ،پیدا کردن سرنخ های
احتمالی و بررسی اظهارات مالباخته به یکی از
دوستان نزدیک شاکی مشکوک شدند و او را
دستگیر کردند.این مقام انتظامی اظهار کرد :متهم
در بازجوئی های اولیه ،در مواجهه با شواهد و
مدارک ارائه شده ،به ارتکاب سرقت طال و
جواهرات از منزل مسکونی دوست خود به مبلغ
 3میلیارد و 200میلیون ریال اعتراف کرد.
فرماندهانتظامیشهرستان جمبابیاناینکهمالباخته
با اعتماد بیجا به دوستش مکان طالجات را به
وی نشان داده بود ،گفت :متهم با سوء استفاده از
این اعتماد در فرصتی مناسب به همراه همدست
خود اقدام به سرقت می کند.

صادرات کاال از گناوه چهار برابر شد
جشن های زیرسایه خورشید روز سه
شنبه در آئینی با حضور خدام رضوی و
حضرت معصومه در دشتی استان بوشهر
آغاز شد.
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان
بوشهر در این آیین که در جوار مزار
سردار شهید مهدوی در روستای بحیری
برگزار شد گفت :امسال در دهه کرامت
بیش از  ۹۴برنامه با محوریت جوانان
و کانون های فرهنگی و هنری مساجد
دراین استان برگزار می شود.
فاطمه کرم پور افزود :برای اولین باردر
سال جاری این مراسم از کنار مزار
سرداران شهید نبرد مستقیم با آمریکا
(شهیدان مهدوی و توسلی) در روستای
بحیری دشتی آغاز شده است.
وی بیان کرد :این برنامه ها توسط ۱۱۳
کانون فرهنگی هنری مساجد برگزار
خواهدشد.
کرم پور اضافه کرد :آغاز این مراسم از

جوار مزار شهیدان مهدوی و توسلی
برای اننقال پیام شجاعت ،استقامت ،ایثار
و فداکاری جوانان رشید ایران اسالمی
و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در بین
جوانان نسل امروز است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان
بوشهر اظهار داشت :در دهه کرامت
امسال سه تیم  ۱۰نفری از خدام رضوی
و چند خدام حضرت معصومه در جشن
های زیر سایه خورشید در این استان
شرکتمیکنند.
کرم پور ادامه داد :در جشنهای زیر سایه
خورشیدسلسلهنشستهایکتابخوانی
رضوی برگزار تا جوانان با فرهنگ غنی
رضویبیشترآشناشوند.
در این مراسم پرچم متبرک حضرت
معصومه (س) در جوار شهیدان مهدوی
وتوسلی شهدای نبرد مستقیم با آمریکا
در خلیج فارس در سال  ۱۳۶۶به اهتزاز
درآمد.

 ۲هزار و  ۶۵۵تن کاال در سه ماه نخست
امسال از گناوه صادر شده که نسبت به میزان
صادرات مدت مشابه سال گذشته از این بندر
حدود  ۳۰۰درصد افزایش یافته است.
سرپرست اداره بندر و دریانوردی گناوه روز
سه شنبه در نشست در جمع خبرنگاران این
شهرستان افزود :عمده این کاالها تره بار و
مواد معدنی بوده که به کشورهای کویت و
قطر صادر شده است.
داود بهادری اظهار داشت :با توجه به اینکه
شعار امسال رونق تولید نام گذاری شده این
اداره در تحقق منویات رهبر معظم انقالب
اولویت خود را بر مبنای برنامه ریزی
صادرات بیشتر کاال و محصوالت تولیدی
کشور معطوف کرده است .وی با بیان اینکه
یکی از وظایف این اداره تخلیه و بارگیری
کاال است ،گفت ۴۵ :هزار و  ۷۰۲تن کاال
در سه ماه اول امسال در این بندر تخلیه و
بارگیری شد که نسبت به مدت مشابه سال
قبل  ۱۳درصد کاهش داشته است .بهادری
با بیان اینکه در سه ماه اول امسال  ۲۷هزار
و  ۵۰۷مسافر بین گناوه و خارک جا به جا

شدند ،افزود :شمار جابه جایی مسافر نسبت
به مدت مشابه پارسال  ۸درصد کاهش داشته
که یکی از عوامل اصلی آن شرایط نامساعد
جوی در نوروز بود.
وی بیان کرد :طرح توسعه بندر گناوه در
سه فاز پیش بینی شده که فاز اول آن شامل
احداث ۱۵۵متر اسکله ،خدمات و تجهیزات
آتش نشانی عملیاتی شده است.
سرپرست اداره بندر و دریانوردی گناوه بیان
کرد :در فاز دوم توسعه برق ،تکمیل ساختمان
یگان حفاظت و طرح سردر به دلیل مشکل
موجود با پیمانکار انجام نشده که به محض
معرفی پیمانکار جدید تکمیل خواهد شد.
وی یادآور شد :فاز اول الیروبی کانال
ورودی این بندر به عمق منفی سه و نیم متر
انجام و فاز دوم آن تا دو ماه آینده اجرا و عمق
آن افزایش مییابد.
بهادری در ارتباط با تعهدات شرکت تعاونی
بندر سازان گناوه گفت :قرارداد بندر سازان با
سازمان بنادر و دریانوردی ،اولین قرارداد در
کل کشور و  ۲۵ساله بوده که به برخی از آنان
اجرایی و برخی دیگر یک سری مشکالتی

داشته و تالش کردیم در صورت نداشتن منع
قانونی و حقوقی ،اصالح شود.
وی افزود :اولین الحاقیه اصالحی قرارداد
با شرکت بندر سازان به سازمان بنادر و
دریانوردی ارسال شده که پس از بازبینی
اجرایی خواهد شد.
سرپرست اداره بندر و دریانوردی گناوه ادامه
داد :توجه و اهتمام به توسعه گردشگری
در اولویتهای این سازمان قرار دارد و در
این ارتباط به منظور ایمنی و بهبود تردد
گردشگران از ساحل این بندر یک اسکله
شناور با اعتبار ۱۷میلیارد ریال نصب میشود.
وی گفت :سازمان بنادر و دریانوردی آمادگی
دارد برای ساخت شناور از محل وجوه اداره
شده به بخش خصوصی در زمینه طرحهای
گردشگری وام بلند مدت اعطا کند.بهادری،
ظرفیت گنجایش خور بندر گناوه را در
خوش بینانه ترین حالت  ۳۰۰شناور عنوان
کرد و افزود :این در حالی است که هم اینک
بیش از  ۶۰۰شناور سنتی تجاری و صیادی
در خور موجود و بیش از ظرفیت مستقر که
ترافیکایجادشدهوبایدشناورهایغیرفعال،

فرسوده و یا رها شده از بندر خارج شوند.
وی ادامه داد :وجود حدود  ۸۰موتور لنج
غیرفعال و مغروق ایمنی موتور لنجها را
به خطر انداخته که در صدد هستیم آنها
را از خور خارج تا مشکل تردد شناورها
حل و ضریب امنیتی افزایش یابد.وی با
بیان اینکه جمع آوری شناورهای مغروقی
در دستور کار این اداره قرار گرفته است
گفت :به منظور افزایش ضریب ایمنی بندر
و اسکله باید مالکان شناورها در اسرع وقت
شناورهای غیرفعال خود را از خور خارج
کنند.سرپرست اداره بندر و دریانوردی گناوه
خاطر بیان کرد :اسکله بندر گناوه در سال
 ۱۳۶۹به طول  ۲۷۰متر احداث و در سال

 ۸۴بهره برداری رسیده که  ۴۰متر آن اسکله
مسافری است .وی یادآور شد :طول کانال
دسترسیحدودسهکیلومتر،مساحتاراضی
پسکرانه  ۳۸هکتار ،انبارهای سرپوشیده پنج
هزارو  ۸۸۸مترمربع و انبارهای روباز ۳۵
هزار  ۵۳۵متر مربع است که با این میزان بندر
گناوه از نظر پسکرانه و انبار فضا به اندازه
کافی دارد.
وی گفت :تعداد شناورهای سنتی گناوه و
ریگ  ۶۰۰فروند است که از این مجموع
 ۴۲۰فروند فعال است.
بهادری افزود ۱۲ :دوبه (شناور فلزی) در
امر تجارت و سه شناور مسافربری در مسیر
گناوه به جزیره خارک فعالیت دارند.

