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معاون اول رئیس جمهوری ابالغ کرد

وزیر نفت ،جانشین رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در خوزستان و بوشهر

صنایع بومی بوشهر برترین های کنکوری استان را بورسیه کنند

معاون اول رئیس جمهوری در ابالغیههای جداگانه به اعضای هیئت دولت ،جانشینان رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی
در استانهای مختلف کشور را تعیین کرد .براساس این ابالغیه ،بیژن زنگنه ،وزیر نفت بهعنوان جانشین رئیس ستاد فرماندهی
اقتصاد مقاومتی در استانهای خوزستان و بوشهر تعیین شد.به گزارش شانا در ابالغی ه اسحاق جهانگیری آمده است :نتایج مطلوب
حضور جانشینان رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در استانها در سالهای اخیر برای پیشبرد اهداف سیاستهای کلی اقتصاد
مقاومتی ،درخواست مسئوالن استانهای کشور مبنی بر ادامه طرح مزبور برای امسال ،تسهیل و رفع موانع و چالشهای اجرای موثر
سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در استانها بهویژه در شرایط تحریم و اجرای منویات مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقالب
و همچنین تحقق شعار سال  ۱۳۹۸که تحت عنوان رونق تولید نامگذاری شده است ،دالیل انتصاب جانشینان رئیس ستاد فرماندهی
اقتصاد مقاومتی در استانها عنوان شده است.وی از جانشینان خود بهعنوان رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی خواسته است با حضور
موثر در نشستهای ستاد اقتصاد مقاومتی استانهای یادشده ،با همکاری همه دستگاههای ملی و استانی و دبیرخانه ستاد ،همسو
با تحقق اهداف و اجرای طرحها و پروژههای اقتصاد مقاومتی استانهای یادشده ،پیگیریها و اقدامهای الزم را انجام دهند .معاون اول رئیس جمهوری با تاکید بر
اینکه در اجرای این حکم همه دستگاههای اجرایی موظف به همکاری هستند ،عنوان کرد :ضروری است گزارش فصلی پیشرفت فعالیتها به اینجانب ارسال شود
و در صورت نیاز به مجوزهای خاص یا مصوبه ستاد ،مراتب بههمراه گزارشهای توجیهی به دبیرخانه ستاد منعکس تا در نخستین فرصت اقدام الزم انجام شود.

رضا نکیسا افزود :اکنون که دانشگاه خلیج فارس به عنوان دانشگاه مادر استان مرزهای دانش را در می نوردد و مسیر اعتال و توسعه را برای
استان زر خیز و نخبه پرور بوشهر فراهم کرده نیاز است در این راستا برترین های کنکور استان حمایت شوند.وی بیان کرد :در این زمینه
جا دارد صنایع استان پذیرفته شدگان بومی رتبه های برتر کنکور سراسری را با بورس تحصیلی در انتخاب این دانشگاه برای تحصیل در
مقطع کارشناسی ترغیب کنند.نکیسا یادآور شد :این مهم به عنوان یکی از مسئولیت های اجتماعی صنایع موجود در استان تاکنون مغفول
مانده استوی ادامه داد :دانشگاه خلیج فارس در چند سال گذشته تمام توانمندی های نیازمند توسعه علم برای ارتقا صنعت استان را به
اثبات رسانده است.نکیسا عنوان کرد :از نمونه های آن می توان به حضور دانشمندان برتر جهانی در این دانشگاه (برای پروژهای مشترک)،
حضور در بین دانشگاه های یک درصد موثر دنیا و رتبه های تک رقمی و دو رقمی در قبولی کارشناسی ارشد (و تدوام حضور در بین
ده دانشگاه برتر در قبولی کارشناسی ارشد) ،ایجاد مرکز رشد ،مراکز کارآفرینی و نوآوری ،ایجاد آزمایشگاه ها ،کارگاه ها و هسته های
پژوهشی متعدد اشاره کرد .وی گفت :با توجه به ظرفیت هایی که برای کارآفرینی ،نوآوری و بین المللی شدن دانشگاه در نظر گرفته شده
صنایع استان باید از تنها دانشگاه جامع زیر مجموعه وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری حمایت بیشتری کنند.نکیسا یادآورشد :راه توسعه
استان از مسیر پیشرفت و بالندگی دانشگاه می گذرد و هرچه کیفیت ورودی های این دانشگاه باالتر باشد موفقیت های آن نیز بیشتر و
سهم صنعت از این موفقیت ها نیز از قبل همین سرمایه گذاریها برای توسعه افزایش می یابد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر

وعده مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر؛

رفع مشکالت واحدهای
تولیدی راکد در اولویت
برنامههایاستانبوشهر
است
●

تکمیلبزرگراهبوهشر–دیر
اب اعتبار ۸۰میلیارد تومان

پیام عسلویه  :مدیرکل راه و شهرسازی
استان بوشهر گفت ۸۰ :میلیارد تومان
برای تکمیل بزرگراه بوشهر – دیر ابالغ
شده که در صورت تخصیص اعتبار ،این
طرح تکمیل و به بهرهبرداری میرسد.
فرزاد رستمی بیان کرد :با پیگیریهای
استاندار بوشهر  ۸۰میلیارد تومان اعتبار
برای تکمیل بزرگراه بوشهر – دیر برای
سال  ۹۹ – ۹۸ابالغ شده که به محض
تخصیص اعتبار عملیات اجرایی در
قطعات  ۱۰تا  ۱۳شروع میشود.
وی افزود :همچنین از  ۵۶میلیارد
تومانی که برای تکمیل این طرح در
تعهد وزارت نفت بود  ۱۵میلیارد
تومان اختصاص یافته که در صورت
تخصیص بقیه اعتبار و  ۸۰میلیارد تومان
ابالغی دولت این طرح تکمیل و به
بهرهبرداریمیرسد.
مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر
اضافه کرد :بزرگراه بوشهر – دیر از
سمت دیر به روستای جبرانی هم
با کمک شرکت متانول کاوه تکمیل
میشود که زیرسازی مسیر توسط راه و
شهرسازی و آسفالت آن توسط راهداری
صورت میگیرد و با تکمیل این مسیر و
ورودی شهر دیر تمام ورودی شهرهای

استان بوشهر چهار خطه میشود.
وی ادامه داد :جاده سه راهی چاه تلخ
تا ورودی دلوار از محل اعتبارات
استانی و با مشارکت اداره کل راهداری،
بهسازی راه دلوار به سمت جنوب با ۱۵
کیلومتر شانه سازی توسط اداره کل راه
و شهرسازی و شانهسازی مسیر فعلی
بوشهر – دیر توسط اداره کل راهداری
صورتمیگیرد.
رستمی از موافقت رییس سازمان برنامه
و بودجه با تکمیل قطعه  ۱۰راه آهن
بوشهر -شیراز و قول تخصیص ۱۰۰
درصدی اعتبار آن خبرداد و افزود :در
کنار تخصیص این اعتبار ۹۰ ،میلیارد
تومان اوراق مشارکت به این طرح
اختصاصمییابد.
وی با اشاره به تکمیل و افتتاح چندین
طرح در هفته دولت خاطرنشان کرد:
بهسازی محورها و ارتقا  ۲۵کیلومتر
راه اصلی با اعتبار  ۳۳میلیارد تومان،
تکمیل ۴۰۰واحد مسکن مهر ،رفع نقاط
حادثهخیز راههای استان ،افتتاح کتابخانه
بهمنی بوشهر ،دو چمن مصنوعی در
بافت فرسوده شهر خورموج و اهرم
و ایجاد یک پارک و ایستگاه سالمت
درخورموج وخانه بهداشت رایانی از
طرحهای آماده افتتاح است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر
با بیان اینکه مسکن مهر تنها طرح راه
وشهرسازی است که از سالهای گذشته
باقی مانده اضافه کرد :این طرح نیز در
صورت همکاری تعاونی پرگان برازجان
و سپاه امام صادق بوشهر تا قبل از دهه
فجر تکمیل و تحویل متقاضیان میشود
و به این ترتیب پرونده مسکن مهر در
استان بوشهر بسته خواهد شد.

درخششدانشجویانعلومپزشیکبوهشردر
یازدهمیناملپیادعلمیدانشجوییکشور
سرپرست تیم دانشگاه علوم پزشکی
بوشهر در یازدهمین المپیاد علمی
دانشجویان علوم پزشکی کشور
گفت :یازدهمین المپیاد دانشجویان
علوم پزشکی سراسر کشور در حالی
به کار خود پایان داد که دانشجویان
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر موفق به
کسب  ۲مدال طال و  ۲دیپلم افتخار
شدند.
به گزارش ایسنا منطقه بوشهر ،دکتر
مهرناز ذاکر شهرک گفت :مرحله
نخست این المپیاد در دانشگاه علوم
پزشکی بوشهر و همزمان با سراسر
کشور در اردیبهشتماه برگزار شد.
وی با اشاره به رقابت نزدیک دانشجویان
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با یکدیگر
در مرحله نخست افزود :پس از اعالم
نتایجمرحلهنخست،پذیرفتهشدگاناین
مرحله در مردادماه سال جاری به شکل
گروهی و در قالب قطبهای مختلف
کشوری با یکدیگر به رقابت پرداختند.
سرپرست تیم دانشگاه علوم پزشکی
بوشهر در یازدهمین المپیاد علمی

دانشجویان علوم پزشکی کشور
خاطرنشان کرد :در این المپیاد و در
حیطه کارآفرینی در بستر دانشگاههای
هزاره سوم« ،فرزان عضدی» و
همتیمیهایش موفق به کسب مدال طال
و در حیطه آموزش پزشکی نیز« ،زهرا
داوری شهرکی» و همتیمیهایش موفق
به کسب مدال طالی گروهی شدند.
ذاکر شهرک عنوان داشت :در حیطه
مطالعات میانرشتهای سالمت ،تیم
دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی
بوشهر متشکل از «حسین سرایی آرا»،
«مهدی کرمی» و «مهدی پور غالم» در
میان  ۱۰تیمبرترقرارگرفتند.
وی تصریح کرد« :حسین سرایی آرا» و
«مهدی پور غالم» نیز موفق به کسب
دیپلم افتخار انفرادی از این المپیاد
دانشجوییشدند.
بهگزارشایسنا،یازدهمینالمپیادعلمی
دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی
کشور روزهای  ۱۲تا  ۱۶مردادماه سال
جاری به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی
ایران برگزار شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر
با تاکید بر همکاری بانکها در تامین سرمای ه در
گردش مراکز صنعتی و اشتغالزایی گفت :رفع
مشکالت واحدهای تولیدی راکد و نیمه فعال در
اولویت برنامههای استان بوشهر است.
سغید زرینفر در بررسی مشکالت واحدهای
تولیدی نیمه فعال و راکد دشتستان با تاکید بر
حمایت از واحدهای تولیدی اظهار داشت :به
رونق رسیدن واحدهای صنعتی در اولویت
برنامههای استان بوشهر قرار دارد و واحدهایی که
زیرظرفیت اسمی خود کار میکنند باید با فراهم
کردن شرایط ،ظرفیت آنها افزایش یابد تا بتوانند
نفرات بیشتری جذب و در اشتغال سهم خوبی
ایفاکنند.
معاون استاندار بوشهر با بیان اینکه امروز یکی از
جلسات کارگروه رفع موانع تولید استان بوشهر را
در همین مکان برگزار کردیم تصریح کرد :دراین
جلسه بانکهای عامل قول همکاری و پیگیری در
حمایت از واحدهای تولیدی دادند.
وی در تشریح مشکالت کارخانه تولید انواع
لولههای صنعتی در برازجان عنوان کرد:شرکت

آب منطقهای ،تامین اجتماعی ،اداره راه و راهداری،
صنعت و معدن استان بوشهر از جمله مشکالت
این واحد میباشد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر با
تاکید بر حل مشکالت و فراهم شدن فرایند تولید
در این کارخانه خاطر نشان کرد :با تصمیمات
خوبی که طی این جلسه گرفته شد امیدواریم که
در ماههای آینده شاهد شرایط بهتری در این واحد
صنعتیباشیم.
سعیدزرینفربابیاناینکهکارخانهآرمینصنعتاز
کارخانههای خوب در زمینه تولید لولههای مرتبط
با بخش کشاورزی است افزود :اکنون این کارخانه
با توجه به مواردی در رهن بانک قرار گرفته با ارائه
تسهیالت سرمایه در گردش مواد اولیه خریداری
و کارخانه بهبود و توسعه خواهد یافت .سرپرست
هتل وکارخانه آرمین صنعت گفت :این کارخانه
لوله سازی و پلی اتیلن و لولههای پلی پروپیلن
است که سه نوع لوله تولید میکند.
سید رضا موسوی بیان کرد :این کارخانه در
بین کارخانههای منطقه به عنوان واحد نمونه در
سالهای قبل شناخته شد که طبق نمونهبرداری و

خدماتشهریگناوهبالتکلیفاست

مهر -مدتی است که وضعیت پیمانکار
خدمات شهری شهردار گناوه بالتکلیف
است که به گفته شهردار این شهر ،به زودی
شاهد تعیین تکلیف آن خواهیم بود.
گناوه در شمال استان بوشهر به خاطر داشتن
ظرفیتهای متعدد و متنوع به عنوان یکی از
نقاط دیدنی و گردشگرپذیر استان بوشهر و
جنوب کشور محسوب میشود.
برخورداری از بازارهای متنوع با قیمت
مناسب ،ساحلی زیبا و دیدنی و همچنین
ظرفیتهای مناسب در حوزه گردشگری
خصوصا گردشگری دریایی ،همواره میزبان
خیل عظیم گردشگران است.
عالوه بر حضور گردشگران ،گناوه از
شهرهای بزرگ استان بوشهر است و نیاز
است که در حوزه شهری نگاهی ویژه به
این شهر صورت گیرد و خدمات مورد نیاز
شهروندان در زمان مناسب ارائه شود.
شهرداری نقش مهمی در خدمات دهی به
مردم شهر دارد و بخش خدمات شهری
بیشترین ارتباط را مردم داشته و خدمات این
بخش به صورت مستمر مورد نیاز مردم است.
مدتی است که وضعیت پیمانکار خدمات
شهری شهردار گناوه اکنون بالتکلیف است
و تعدادی از کارگران و فعاالن حوزه خدمات
شهری گناوه با مشکالتی روبرو هستند و نیاز
است که نسبت به تعیین تکلیف پیمانکار این
بخش اقدام شود.
بالتکلیفیخدماتشهریبهضررکارگران
مسئول خدمات شهری شهرداری گناوه در
این زمینه به خبرنگار مهر گفت :کارگران
خدمات شهری با همه مشکالتی که دارند
بخاطر شهر با تمام وجود فعالیت و خدمت
رسانی به مردم را انجام می دهند.مجتبی خرم
آبادی با اشاره به برخی مشکالت ناشی از
بالتکلیفی پیمانکار خدمات شهری در این
شهر خاطرنشان کرد :بالتکلیفی پیمانکار،
بیش از همه به ضرر کارگران خدمات شهری
است.وی ادامه داد :تاخیر در پرداخت حقوق
و کاهش اضافهکاریها ،وجود مشکالت در
ماشین آالت شهرداری ،کمبود نیرو خدماتی
در شهرداری ،پیگیری بیمه کارگران و
همکاری شهروندان در زمینه نظافت شهری
از جمله مطالبات کارگران است.
پرداخت حقوق کارگران
سید جواد حسینی حقیقی شهردار گناوه
اظهارداشت:خدماتشهریمهمترینبخش

شهرداری و کارگران آن عزیزترین نیروهای
ما هستند چرا که اگر تمام محالت را زیر
پروژه های عمرانی ببریم وقتی شهر نظافت
کافی را ندارد به مسئولیتمان عمل نکرده ایم.
وی افزود :با وجود برخی ممنوعیت ها و با
مسئولیت خودم ،حقوق خردادماه خدمات
شهری را پرداخت کردهایم و حقوق تیرماه
نیز به حساب کارگران عزیز واریز می شود.
شهردار گناوه بیان کرد :درحال بررسی لیست
اضافه کاری ها هستم و کسانی که مستقیما به
پاکسازی خیابان ها و کانال ها و جمع آوری
زبالههامشغولهستندبیشترازسایرنیروهای
اداری و خدمات شهری اضافه کار خواهند
گرفت.وی تصریح کرد :از این به بعد تا زمانی
که کارگران خدمات شهری حقوق نگرفته اند
حقوق پرسنل اداری پرداخت نمی شود.
پیمانکار تعیین تکلیف می شود
حسینی حقیقی ادامه داد :به امورمالی
شهرداری اعالم کرده ام تا زمانی که مطالبات
کارگران خدمات شهری پرداخت نشده ،از
پرداخت مطالبات کارمندان خودداری شود.
شهردار گناوه با بیان کرد :وضعیت پیمانکار
خدمات شهری تا دو هفته دیگر تعیین
تکلیف می شود و ظرف یک ماه آینده
تغییرات چشمگیری در وضعیت ماشین
آالت خدمات شهری بوجود می آید.وی
گفت :طی قراردادی  ۷۰۰میلیون تومانی با
تعمیرکاران ۱۲ ،خودرو درحال تعمیر است
و خودروهای جدید نیز به ناوگان خدمات
شهری افزوده می شوند.وی خاطر نشان کرد:
متاسفانه برخی از رانندگان نقلیه و خدمات
شهری در بخش اداری مشغول به کار شده
بودندکهطیبرنامهساماندهیوایجادانضباط
اداری ،برخی از آن ها را به مجموعه خدمات
برگردانده و این تغییرات را تا زمان ساماندهی
کامل مجموعه اداری ادامه می دهیم.

به رونق رسیدن واحدهای
صنعتی در اولویت
برنامههایاستانبوشهر
قرار دارد و واحدهایی که
زیرظرفیت اسمی خود کار
میکنند باید با فراهم کردن
شرایط ،ظرفیت آنها افزایش
یابد تا بتوانند نفرات بیشتری
جذب و در اشتغال سهم
خوبی ایفا کنند.

آزمایشات توسط استانداردهای دانشگاه صنعتی
شریف فاقد هرگونه معایب بود.
وی با بیان اینکه این کارخانه قابلیت تامین لولههای
کل استان را دارد خاطر نشان کرد :ظرفیت این
کارخانه حدود  600تن لوله است که با دو دستگاه
جدید به یکهزار تن رسیده است.
آرمین موسوی در خصوص علت غیرفعال بودن
و تعطیلی کارخانه گفت :تامین ناکافی مواد اولیه
برای دستگاهها و خرید مابقی مواد اولیه بهصورت
آزاد و در رهن بانک بودن برای ساخت پروژهای
دیگر ،موارد و مشکالت خاصی را به دنبال داشت
که پس از آن نتوانستیم ترتیبی برای راهاندازی
مجدد کارخانه داشته باشیم .وی یکی از عوامل
مهم در غیرفعال شدن کارخانه و خاک خوردن
دستگاههای پیشرفته را عدم ناکافی بودن سرمایه
در گردش برای تامین مواد اولیه دانست و تصریح
کرد :امیدواریم با توجه به نام سال که رونق تولید
است این تعامل صورت گیرد تا با تامین تسهیالت
کمبهرهبهبازسازیونوسازیساختمان،دستگاهها
و تجهیزات بپردازیم و بتوانیم با راهاندازی کارخانه
ایجاد اشتغال داشته باشیم.

آمار بنگاههای مشکلدار  ۳۱استان

تهدیدامنیتشغلی ۱۴۱هزارکارگر
جدیدترین آمار بنگاههای مشکل دار حاکی از کاهش این
آمار از ۱۳۵۱واحد در اسفند به  ۱۲۶۲واحد در خرداد
حکایت دارد که از نظر تعداد ،استان هرمزگان و از نظر
نیروی کار ،استان تهران در صدر قرار دارند.
آخرین آمار مربوط به وضعیت بنگاههای مشکل دار در
کشور نشان میدهد ،تعداد این بنگاهها در پایان خردادماه
امسال نسبت به پایان سال گذشته با کاهش مواجه بوده
است به طوری که آمار بنگاههای مشکلدار از  ۱۳۵۱بنگاه
به  ۱۲۶۲بنگاه کاهش یافته است که نشان میدهد ،از
سرجمع تعداد بنگاهها  ۸۹واحد کم شده است.
همچنین در طی سه ماهه ابتدای سال جاری تعداد ۴۷۰
بنگاهاقتصادیموردحمایتقرارگرفتندکهموجباتتثبیت
حدود  ۱۰۰هزار فرصت شغلی را فراهم آورده است.
جدیدترین آمار وضعیت بنگاههای مشکل دار که در
اختیار خبرگزاری مهر قرار گرفته است ،نشان میدهد ،در
 ۱۲۶۲بنگاه اقتصادی دارای مشکل ۱۴۱ ،هزار و ۷۴
کارگر مشغول به کار هستند که عدم حمایت از این
بنگاهها میتواند تعدیل نیروی کار این واحدها را از سوی
کارفرمایان و صاحبان این بنگاهها تهدید کند.
بررسی آمار این بنگاهها «از نظر تعداد» حاکی از آن است
که استان هرمزگان با  ۹۹بنگاه مشکلدار در صدر بیشترین
بنگاههای دارای مشکل قرار دارد .پس از هرمزگان ،استان
فارس با  ۸۶بنگاه ،استان مرکزی با  ۸۲بنگاه ،استان اصفهان
با  ۸۱بنگاه و استان سیستان و بلوچستان با  ۷۷بنگاه دارای
بیشترین بنگاههای مشکلدار در سطح کشور هستند.
اما «از نظر حجم نیروی شاغل» ،بنگاههای مشکلدار
استان تهران که  ۴۰واحد اقتصادی از مجموع  ۱۲۶۲بنگاه
مشکلدار کشور را به خود اختصاص میدهد ،دارای
بیشترین نیروی شاغل و کارگر هستند.
در  ۴۰بنگاه مشکلدار استان تهران  ۱۲هزار و ۷۵۰
نفر شاغل هستند که بیشترین تعداد نیروی کار در بین
بنگاههای مشکلدار سراسر کشور است .پس از استان
تهران ،بنگاههای مشکلدار استان اصفهان با  ۱۱هزار و ۴۲۷
نفر شاغل ،بنگاههای مشکلدار استان مرکزی با  ۹هزار و
 ۵۲۴نفر شاغل ،بنگاههای مشکلدار استان خراسان رضوی
با  ۹هزار و  ۲۰۱نفر شاغل و بنگاههای مشکل دار استان
فارس نیز با  ۹هزار و  ۱۵۶نفر شاغل بیشترین نیروی کار را
در بین واحدهای دارای مشکل به خود اختصاص میدهند.
بر اساس این گزارش ،در حالی که در پایان اسفند سال
گذشته حجم نیروی شاغل در  ۱۳۵۱بنگاه مشکلدار کشور
حدود  ۱۴۵هزار نفر بود ،با کاهش تعداد بنگاههای مشکل
دار به  ۱۲۶۲بنگاه ،تعداد افراد شاغل در این بنگاهها نیز به
حدود  ۱۴۱هزار نفر کاهش پیدا کرده است.

نماینده بوشهر در شورای عالی استانها مطرح کرد:

درخواست ابزگشت به کار
کارگران اخراجی عسلویه

نماینده بوشهر در شورای عالی استانها گفت :در استان
بوشهر با توجه به شغل صیادی اغلب مردم منطقه در
مواقع بروز حادثه نیاز به اورژانس هوایی ضروری
است.
به گزارش خبرنگار ایلنا ،علیاکبر فاطمی در بیست و
یکمین اجالس شورای عالی استانها اظهار داشت :با
کمال تاسف در هفته گذشته چند نفر از صیادانی که
جهت امرار معاش و صید ماهی به دریا رفته بودند جان
خود را از دست دادند در صورتی که اگر با اورژانس
هواییمنتقلمیشدند،نجاتمییافتند.
وی افزود :تا کی باید شاهد مرگ بسیاری از
هموطنانمان باشیم که در دریا به علت نبودن اورژانس
هوایی جان خود را از دست میدهند؟ از مسئوالن
میخواهیم که با توجه به اینکه اکثر افراد بندرنشین
شغلشان صیادی و تجارت است ،اقدامات الزم جهت
ایجاد پایگاه امداد هوایی را انجام دهند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت  :طرح
راهآهن بوشهر -شیراز مدتهاست معطل باقی مانده
است .اعتباری که جهت زیرساخت این پروژه هزینه
شده ،روز به روز مستهلک میشود .از مسئوالن
میخواهیم اعتباری ویژه و سریع را جهت ادامه این
پروژه در نظر بگیرند.
نماینده بوشهر در شورای عالی استانها عنوان کرد :در
جلسه هماندیشی که با معاون رئیس جمهور و رئیس
سازمان فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری داشتیم،
بحث مکانی برای شورای استان بوشهر بود که هیچ
جوابی ندادند و حاضر نیستند با شورا همکاری کنند.
در صورتی که در محله بافت قدیم چندین اداره
مشغولبهفعالیتهستند.
وی گفت :مطالب و مشکالتی که در شورای عالی
به صورت مکتوب به شورای عالی استانها فرستاده
میشود چند درصد این مکاتبات پیگیری میشود.
وقتی استانی دچار مشکالت حاد میشود مردم انتظار
دارند که شوراها اقدامی عاجل انجام دهند.
فاطمی افزود :صدها کارگر بومی استان بوشهر که در
منطقه ویژه اقتصادی با سابقه  10الی  15سال در آن
منطقه مشغول به کار بودند را اخراج کردند .چندین
بار مسئوالن قول دادند برای بازگرداندن این کارگران
اقدامی انجام دهند ولی هیچ حرکتی تاکنون در این
زمینه صورت نگرفته است لذا از مسئوالن کشوری و
استانی میخواهیم هرچه سریعتر نسبت به بازگرداندن
این کارگران زحمتکش اقدام کنند.
وی ادامه داد :عدم حمایت از سرمایهگذاران و نبودِ
امکانات الزم جهت سرمایهگذاری آنها ،نبودِ مدیریت
قدرتمند و بانفوذ بومی در بدنه دولت ،عدم برنامهریزی
بلندمدت و یا یک سند چشمانداز از توسعه استان
امیدواریم با کنکاش در هرکدام از این دالیل در آینده
باعث باز شدن گرههای کوری که تاکنون دستاوردی
جز عقبماندگی و نگه داشتن استان از سایر استانهای
کشور نداشته است ،باشیم.
فاطمی اظهار داشت :خواسته مردم شهرستان دشتی
ممانعت از فعالیت معدنکاران در کوه دیرمی و تنگه
شیرین به دلیل تخریب موقعیت تاریخی و طبیعی
دشتی و آسیب به چاههای آب و حیات نسلهای آینده
دشتی است.
فاطمی بیان کرد :مطالبات مهم بخش کاکی اختصاص
اعتبار برای تکمیل پل کاکی به دهستان کبکان است
که در آینده موجب توسعه اقتصادی و اشتغال در این
منطقهمیشود.
وی افزود :تعیین حقآبه از سد باغان جهت احیای
نخلستانهای دیم دشتی برای کشاورزان روستاهای
حاشیه موند که اگر این حقآبه تعیین نشود باعث
نابودی تمامی این نخلستانها خواهد شد.
وی گفت :با ایجاد شهرکهای صنعتی دو روستا در
شهرستان دشتی ،فرصتی برای اشتغال و توسعه متوازن
است و یکی از جاذبههای بینظیر شهرستان دشتی در
بخش کاکی گنبدهای نمکی است که با ایجاد ژئوپارک
باعث رونق گردشگری میشود.

