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محیط زیست:

امامجمعه موقت سهموجنوبی:

ط بانی است
بوشهر نیازمند سه پاسگاه محی 

بی توجهی به موضوع اشتغال جوانان عسلویه ظلم است

امامجمعه موقت سهموجنوبی گفت :ظلمی
که به جوانان شهرستان عسلویه در زمینه
اشتغال شده به هیچ یک از شهرستانها و
استانهای دیگر کشور نشده است .شیخ

حسن حسينى امام جمعه مؤقت سهمو
جنوبی در خطبه های نماز جمعه این روستا
در ابتدا با توصیه به تقوای الهی و بر حذر
ماندن از فتنه های دنیوی ،بر پایبندی به
تعالیم دین مبین اسالم تاکید کرد .در خطبه
دوم ایشان به موضوع اشتغال جوانان
عسلویه و مدیریت اشتغال پرداخت و عنوان
کرد :ظلمی که به جوانان شهرستان عسلویه
در زمینه اشتغال شد به هیچ شهرستان و
یا استان کشور نشده است .شیخ حسن
حسينى خواستار رفع تبعیض در امر اشتغال
و دخالت استاندار و فرماندار شهرستان

عسلویه و نماینده مجلس دکتر احمدی
جهت رفع این معضل گردید و بیان کرد:
نمیشود این سفره پهن شده و ما از حداقل
این نعمت بویژه در اشتغال جوانان محروم
باشیم.
ایشان از مسؤلین نفت بویژه مدیر عامل
سازمان منطقه ویژه انرژی پارس خواست
که قانون و مصوبه دولت در زمینه اشتغال
را اعمال نماید و نگاه ویژه به شهرستان
عسلویه داشته باشد .وی همچنین خواستار
مطالبه گری بیشتر شوراهای شهرستان در امر
اشتغال جوانان گردید.

صدور مجوز سفر سوم شناورهای «سفاری» استان بوشهر؛

شناورهایی که دوباره از بوشهر راهی
اماراتمیشوند

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کاال و ارز استان
بوشهر گفت :با پیگیریهای مستمر استاندار و
معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی ،مجوز سفر
سوم شناورهای «سفاری» استان بوشهر صادر
شد و این شناورها از  ۲۵بهمن ماه سفر خود را
آغاز کردند .حیدر ساجدی در جمع خبرنگاران در
بوشهر با اشاره به اقدامات انجام شده در خصوص
ورود کاالی همراه ملوان در استان بوشهر اظهار
کرد :پس از شیوع بیماری کرونا ،کشورهای حوزه
خلیجفارس به ویژه امارات متحده عربی که مقصد
عمدهای از شناورهای سفاری استان بوشهر است
محدودیتهایی در تردد این شناورها بهوجود
آوردند .وی از فراهم شدن سفر شناورهای سفاری
استان بوشهر با پیگیری استاندار بوشهر خبر داد
و بیان کرد :برای رفع محدودیتهای ایجاد شده
در سفر ملوانان شناورهای سفاری به کشورهای
یاد شده پیگیریهایی توسط استاندار بوشهر از
طریق دفتر وزارت امور خارجه و همچنین سفارت
کشورها بهعمل آمد و مقدمات سفر شناورهای
سفاری استان بوشهر فراهم و مجوز سفر نخست
این شناورها و ملوانان فراهم شد .دبیر کمیسیون
مبارزه با قاچاق کاال و ارز استان بوشهر با اشاره
به ادامه پیگیری استاندار بوشهر برای سفر دوم
لنجهای سفاری به کشورهای حاشیه خلیجفارس
خاطر نشان کرد :پس از اتمام سفر اول مجدد ًا با
پیگیریهای استاندار بوشهر از طریق مقام عالی
وزارت امور خارجه و رئیس ستاد مرکزی مبارزه با
قاچاق کاال و ارز مجوز سفر دوم برای هر شناور ۳۰

خبــــر

وانت سهمیه ملوانی صادر شد.
ساجدی با اشاره به تدوین دستورالعملی با رویکرد
تامین معیشت ملوانان استان بوشهر تصریح کرد:
برای ضابطهمند کردن کاالی تهلنجی ستاد مرکزی
مبارزه با قاچاق کاال و ارز با همکاری استاندار
بوشهر دستورالعملی با رویکرد تامین معیشت
ملوانان تدوین شد و پس از کار کارشناسی در
کمیتههای مربوطه برای طرح و تصویب نهایی
به جلسه سران قوا ارسال شد که انتظار میرود با
تصویب این دستورالعمل ورود و ترخیص کاالی
همراه ملوان ساماندهی و ضابطهمند شود.
وی ،با اشاره به سفر سوم شناورهای سفاری
استان بوشهر و ترخیص کاالی همراه ملوان و
تهلنجی خاطر نشان کرد :با توجه به پایان سال
و در راستای امرار معاش ملوانان و تنظیم بازار
آخر سال با پیگیریهای استاندار بوشهر و معاون
سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استاندار از طریق مقام
عالی وزارت امور خارجه و معاون امنیتی ،انتظامی
این وزارتخانه و سردار مویدی رئیس ستاد مبارزه
با قاچاق کاال و ارز خوشبختانه مجوز سفر سوم
شناورهای سفاری صادر و سفر این شناورها از
اسکلههای استان بوشهر آغاز شد .دبیر کمیسیون
مبارزه با قاچاق کاال و ارز استان بوشهر با اشاره
به اینکه برای هر شناور مجوز ترخیص  ۳۰وانت
کاال صادر شده است ،بیان کرد :شناورهای سفاری
استان بوشهر از  ۲۵بهمن سفر سوم خود را آغاز
کردهاند و انشاءاهلل این روند تا زمان تصویب
دستورالعمل تدوینی یاد شده پیگیری میشود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر گفت :این
استان در سه منطقه کوه بیرمی ،جزیره خارگو و پارک ملی
دریایی دیر -نخیلو به احداث پاسگاه محیط بانی نیاز دارد.
فرهاد قلی نژاد در گفت و گو با ایرنا افزود :اکنون هشت

پاسگاه محیط بانی در استان بوشهر فعال است و پاسگاه
محیط بانی منطقه کوه نمک نیز در یک ماه آینده افتتاح
خواهد شد.
وی بیان کرد :عملیات اجرایی پاسگاه محیط بانی کوه سیاه
بخش بوشکان شهرستان دشتستان نیز بتازگی عملیات
آغاز شدهاست .قلی نژاد یادآور شد :اکنون  ۱۷۰هزار هکتار
از اراضی استان بوشهر در حدود  ۷.۵درصد در مدیریت
سازمان حفاظت محیط زیست است که براساس میانگین
کشوری باید به  ۱۰درصد افزایش یابد .وی اظهار داشت:
اکنون ارتقا مناطق شکار ممنوع کوه سیاه و باهوش
به طور جد در دست پیگیری است که در صورت ارتقا
آنها به منطقه حفاظت شده ،استان بوشهر در این این
شاخص به میانگین کشوری میرسد .قلی نژاد افزود :شمار

هرکارت ملی ،یک روغن!
●

با وجود اینکه مسئوالن همواره وعده رفع مشکالت
تولید و توزیع روغن جامد و مایع را می دهند اما
همچنان روغن جامد در بازار کمیاب است و در
برخی فروشگاه ها به هر کارت ملی تنها یک روغن
جامد تعلق می گیرد .از اواخر شهریور امسال عرضه
روغن جامد در بازار کم شد و کمتر از یک ماه بعد
نیز این مشکل برای روغن مایع ایجاد شد .مشکالت
ایجاد شده در حدی بود که براساس گزارش های
رسیده از تهران و برخی شهرستانها یا به طور کل
روغن در فروشگاه ها و مغازه ها نبود ،یا با قیمت
های باالتر به بهانه کمیاب شدن فروخته می شد ،یا
خرید روغن منوط به خرید اقالم دیگر بود یا اینکه
پس از ایستادن در صف به هر نفر تنها یک روغن
فروخته می شد .صفهای طوالنی و چندین ساعته که
در شرایط کرونایی با وجود هشدارهای کارشناسان
بخش بهداشت و درمان کشور در آن روزها تشکیل

شد و حتی هنوز هم در برخی مناطق همچنان برای
خرید روغن تشکیل می شود! البته این صفها فقط
مختص به روغن نیست و گویا تب آن برای اقالم
دیگر هم داغ شده است و معلوم نیست چند نفر
ناخواسته با ایستادن در این صف ها درگیر کرونا
شده اند .البته از همان روزها نیز مسئوالن مربوطه
در این باره نظراتی مطرح و علت کمبود عرضه روغن
را تحریم های ظالمانه ،مشکالت ارزی و انتقال آن
و عدم تخصیص ارز برای واردات روغن خام توسط
بانک مرکزی اعالم کردند .حتی به این موضوع هم
اشاره شد که به دلیل جو ایجاد شده در بازار برخی
روغن می خرند و در خانه انبار می کنند و همین
موضوع تقاضا را باال برده است .اما چندی بعد
شرکت بازرگانی دولتی از تزریق  ۷۰هزارتن روغن
برای خانوار و صنف و صنعت خبر داد و دبیر انجمن
صنفی روغن نباتی نیز اعالم کرد که این مقدار روغن

محیط بانان استان بوشهر نیز اکنون  ۳۵نفر است که برای
حفاظت مطلوب از مناطق تحت مدیریت باید  ۳۰محیط
بان دیگر جذب شوند .وی اظهار داشت :استان بوشهر با
وجود مناطق کوهستانی ،تاالبی ،ساحلی و جلگی از تنوع
گون ههای جانوری و گیاهی باالیی برخوردار است که این
تنوع باال اهمیت حفاظت از مناطق حفاظت شده را دو
چندان کردهاست .مناطق تحت مدیریت اداره کل حفاظت
محیط زیست استان بوشهر شامل پارک دریایی ملی نای
بند ،پارک ملی دیر نخیلو ،پناهگاه حیات وحش خارک،
منطقه حفاظت شده مند ،منطقه حفاظت شده بیرمی،
منطقه حفاظت شده حله ،اثر طبیعی ملی خارگو ،اثر طبیعی
ملی کوه نمک ،منطقه شکار ممنوع کوه مند ،منطقه شکار
ممنوع تنگ باهوش و منطقه شکار ممنوع کوه سیاه است.

صفهای طوالنی و چندین
ساعته که در شرایط کرونایی
با وجود هشدارهای
کارشناسان بخش بهداشت
و درمان کشور در آن روزها
تشکیل شد و حتی هنوز هم
در برخی مناطق همچنان
برای خرید روغن تشکیل
میشود!

بین کارخانه ها توزیع و پس از آن وارد بازار خواهد
شد و آرامش به بازار بازخواهد گشت.
اگرچه چندی بعد وضعیت عرضه روغن مایع
در فروشگاه های زنجیره ای و بعد از آن در خرده
فروشی ها بهتر شد و بازار به ثبات نسبی رسید اما
گزارش ها نشان می دهد که هنوز برخی استان ها
در تامین روغن مایع مصرفی خانوار با مشکالتی
مواجه هستند .هرچند که در کنار آن کمبود عرضه
روغن جامد همچنان خودنمایی می کند و شهروندان
را با چالش های بسیاری مواجه کرده است؛ به طوری
که براساس مشاهدات میدانی از برخی ازمحله های
شهر تهران در بعضی از فروشگاه های زنجیره ای
خرید روغن جامد با ارائه کارت ملی میسر است؛
یعنی به هر کارت ملی تنها یک روغن جامد فروخته
می شود نه بیشتر! با این وجود به نظر می رسد هنوز
وعده های داده شده در خصوص حل مشکل روغن
مایع و جامد به طور کامل عملیاتی نشده و ضروری
است که مسئوالن مربوطه هرچه سریعتر نسبت به
ایجاد ثبات در بازار مواد غذایی در روزهای پایانی
سال اقدامات الزم را انجام دهند.

مردان بیشرت در معرض ابتال به کروان هستند

در انتخابات ۱۴۰۰؛

تعداد شعب اخذ رای در استان بوشهر ۱۶
درصد افزایش مییابد
معاون فنی مرکز بهداشت استان بوشهر گفت :مردان
بنا به دالیل زیستی ،اجتماعی و فرهنگی بیشتر در
معرض ابتال به کووید  ۱۹هستند و باید بیشتر مراقب
خود باشند .به گزارش باشگاه خبرنگاران؛ دکتر محمد
مهدی خواجهئیان معاون فنی مرکز بهداشت استان
بوشهر گفت :هفته اول اسفند هر سال هفته سالمت

مردان نامگذاری شده و امسال با توجه به همهگیری
بیماری کرونا ،شعار این هفته «همهگیری کرونا؛ توجه
بیشتر به سالمت مردان» در نظر گرفته شده است.
او ادامه داد :مردان بیش از زنان در معرض ابتال
به کووید  ۱۹هستند و این موضوع دالیل مختلفی
دارد؛ اول اینکه از نظر زیستی یا بیولوژیک و ژنتیک

مردان بیشتر در خطر ابتال به ویروسها از جمله کرونا
هستند .دوم اینکه از نظر اجتماعی مردان بیشتر برای
کار و خرید بیرون از منزل حضور دارند و بیشتر با
افراد در تماس هستند به این ترتیب بیشتر زمینه
ابتال به ویروس را دارند .معاون فنی مرکز بهداشت
استان بوشهر افزود :مورد دیگر اینکه از نظر فرهنگی
این عقیده در جوامع مختلف از جمله جامعه ما وجود
دارد که مردان قویتر هستند و طبیعی است زمانی
ی بدانند شرایط بهداشتی
که مردان خودشان را قو 
و پیشگیری را کمتر رعایت میکنند و کمتر به مراکز
بهداشتی سر میزنند .خواجهئیان عنوان کرد :از سوی
دیگر ،رفتارهای ناسالم مانند مصرف دخانیات هم در
مردان بیشتر است .شیوع کووید  ۱۹نیز باعث شده
است که افراد در خانه بمانند و کم تحرک شوند که
همین کم تحرکی و نداشتن فعالیت بدنی میتواند
زمینه ابتال به کرونا را در همه به ویژه مردان بیشتر کند.
او تاکید کرد :همه هدف ما از برگزاری هفته سالمت
مردان این است که مردان را تشویق کنیم تا بیشتر در
برنامههایبهداشتیمشارکتکنند،شیوههایزندگی
سالم را بهتر رعایت کنند و به موقع برای مراقبتهای
پزشکی به شبکه بهداشت و درمان بروند.

امسالمنایشگاههایعیدانهنخواهیمداشت
استاندار بوشهر گفت :در انتخابات ریاستجمهوری
سال آینده ،تعداد شعب اخذ رای در استان
بوشهر بیش از  ۱۶درصد افزایش مییابد .به
گزارش خبرنگار مهر ،عبدالکریم گراوند ظهر شنبه
در نشست ستاد انتخابات استان بوشهر اظهار
داشت :به منظور ایجاد زمینه مشارکت حداکثری
در انتخابات سال آینده باید از همه ظرفیتها
استفاده شود .وی با بیان اینکه امنیت و اقتدار
کشور وابسته به حضور گسترده پرشور مردم
در انتخابات است ،افزود :حضور همه سالیق و
جناحهای سیاسی در انتخابات از مهمترین عوامل
برای مشارکت حداکثری خواهد بود و باید این
شرایط فراهم شود .استاندار بوشهر با بیان اینکه
انتخابات با مشارکت باال در تداوم و استمرار نظام
تأثیرگذار خواهد بود اضافه کرد :از هم اکنون همه
کمیتههای ستاد انتخابات استان باید برنامه ریزی

الزم را برای تأمین نیازمندیها و رفع کمبودهای
خود داشته باشند .وی بر رصد و تحلیل شرایط
انتخابات در استان بوشهر توسط ستاد انتخابات
تاکید کرد و ادامه داد :در مورد انتخابات شوراها
هم رعایت قانون در صالحیت افراد مد نظر ستاد
انتخابات باشد .گراوند خاطرنشان کرد :با توجه
به شرایط کرونا زیرساختهای الزم برای برگزاری
روند اجرایی انتخابات به صورت الکترونیک فراهم
شده و ستاد انتخابات آمادگی الزم برای برگزاری
انتخابات در شرایط شیوع کرونا داشته باشد.
استاندار بوشهر با اشاره به افزایش شعب اخذ
رأی در انتخابات پیش رو گفت :با توجه به شیوع
کرونا ،به منظور رعایت پروتکلهای بهداشتی
شعب اخذ رأی در استان افزایش مییابد و شعب
اخذ رأی در اماکنی که امکان تهویه هوا وجود
ندارد جابجا شوند.

وزیر کشور گفت :امسال نمایشگاههای عیدانه
نخواهیم داشت و فروشهای فوقالعاده با شدت
بیشتری کنترل خواهد شد .عبدالرضا رحمانی فضلی،
وزیر کشور و فرمانده قرارگاه عملیاتی مبارزه با کرونا
بعد از نشست امروز این قرارگاه در جمع خبرنگاران
اظهار کرد :در این جلسه چند دستور داشتیم که
یکی از آنها مربوط به چگونگی ارزیابی طرح شهید
سلیمانی بود که بسیج و وزارت بهداشت و سازمان
برنامه و بقیه دستگاه ها ارائه دادند؛ مقرر شد برای
دو و یا سه هفته آینده یک رزمایش کلی با اولویت
مناطق قرمز و نارنجی خصوصا خوزستان داشته
باشیم که بررسی این طرح به کمیته امنیتی انتظامی
اجتماعی واگذار شد .رحمانی فضلی افزود :مقرر شد
برای ایام عید طرح ویژهای ارائه شود که ترددهای
بین شهری و خودروهایی که افرادی با کرونای مثبت
داخل آن حضور دارند با قوت بیشتری کنترل شود و
بر تجمعات خصوصا اتوبوسها و کامیونها نظارت

و فروشهای فوقالعاده با شدت بیشتری کنترل
خواهد شد؛ از مردم خواهش میکنیم اگر خرید
ضروری ندارند به محلهای خرید مراجعه نکنند .او
درباره حضور دست فروشها گفت :برای ساماندهی
دست فروشها هم طر حهایی داریم که باید به
صنوف مرتبط ابالغ شود .رحمانی فضلی تصریح
کرد :امیدواریم بحث ورود واکسنهای خریداری
شده زودتر انجام شود و با اولویت بندیهای وزارت
بهداشت توزیع شود .فرمانده قرارگاه عملیاتی مبارزه
با کرونا در پایان با اشاره به بسته شدن مرز استان
خوزستان خاطر نشان کرد :درباره وضعیت خوزستان
تصمیم گرفتیم مرزهای کشور در این استان بسته
شود؛ همچنین تردد بین شهری ممنوع شود و علما
و رسانه با ایجاد یک جریان آگاهی بخشی فضای
بیشتری انجام شود .فرمانده قرارگاه عملیاتی مبارزه اجتماعی را برای رعایت بیشتر مردم آماده کنند و
با کرونا درباره خریدهای عید و محلهای خرید بیان امیدواریم مشکل این استان هم به زودی حل شود
کرد :امسال نمایشگاههای عیدانه نخواهیم داشت تا نوروز خوبی داشته باشیم.

معاون استاندار بوشهر:

شورای اسالمی در  ۴۳۶شهر و
روستایاستانبوشهرتشکیل
می شود
معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر
گفت :شورای اسالمی در  ۴۳۶شهر و روستای این
استان تشکیل می شود محمد تقی ایرانی در
نشست ستاد انتخابات استان بوشهر اظهار داشت:
برگزاری انتخابات پرشور و باشکوه را به صورت یک
برنامه مهم در دستور کارداریم و باید زمینه مشارکت
حداکثری در انتخابات فراهم شود .وی از افزایش
 ۱۰درصدی تعداد صندوقهای رأی در استان بوشهر
خبر داد و افزود ۸۴۲ :صندوق اخذ رأی در سال
 ۹۶برای انتخابات شوراها در استان در نظر گرفته
شد و در دوره جدید  ۹۲۸صندوق اخذ رأی برای
انتخابات شوراها در نظر گرفته شده است .معاون
سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر بیان
کرد :همچنین در انتخابات ریاست جمهوری سال
 ۸۳۶ ،۹۶شعبه اخذ رأی در استان داشتیم که برای
انتخابات  ۱۴۰۰این تعداد به  ۹۶۱شعبه اخذ رأی با
 ۱۶.۶درصد افزایش مییابد .ایرانی اضافه کرد :در
استان بوشهر  ۴۳۶شورای اسالمی شهر و روستا
تشکیل خواهد شد که شامل  ۴۰شورای شهری با
 ۲۱۰کرسی و  ۳۹۶شورای روستایی با  ۱۲۸۰کرسی
خواهد بود.

 ۷۵بیامر در بخشهای
کرونایی بوشهر بسرتی
هستند

دبیر ستاد مقابله با کرونا در استان بوشهر روز گذشته
گفت :در حال حاضر  ۷۵بیمار در بخشهای کرونایی
بیمارستانهای استان بستری هستند که  ۲۰نفر از
آنها در  ۲۴ساعت گذشته بستری شدهاند .دکتر
سعید کشمیری افزود :همچنین در شبانهروز گذشته
 ۸مورد از بستریهای بخشهای کرونایی با حال
خوب از بیمارستان مرخص شدهاند که از این تعداد
ابتالی  ۴مورد به کرونا قطعی بوده است .رییس
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر عنوان کرد :خوشبختانه
امروز مورد فوتی ناشی از ابتال به کرونا در استان
بوشهر به ثبت نرسید .وی بابیان اینکه هماکنون
 ۲۱مورد در بخشهای مراقبتهای ویژه بستری
هستند افزود :از این تعداد  ۱۱مورد با کمک دستگاه
تنفس میکنند .دکتر کشمیری ،کل موارد مثبت از
ابتدای شیوع ویروس کرونا در استان بوشهر تا کنون
را  ۱۹هزار و  ۷۷۷نفر عنوان کرد .دبیر ستاد مقابله
با کرونا در استان اضافه کرد :مجموع جانباختگان
این بیماری نیز تا امروز ( ۲اسفند)  ۸۷۷مورد بوده
است که از این تعداد  ۸۶۲نفر مورد مثبت قطعی
و  ۱۵نفر مورد مشکوک بودهاند .وی تاکید کرد:
افزایش آمار مبتالیان زنگ خطری برای استان است
که نیازمند رعایت دستورالعملهای بهداشتی توسط
تمام افراد است .دکتر کشمیری اظهار کرد :از آحاد
مردم خواهشمندیم دورهمیها را به حداقل برسانند
و استفاده از ماسک را فراموش نکنند.

معاون امور عمرانی استاندار بوشهر خرب داد:

آبگیری سد خائیز تا
پایان سال

معاون امور عمرانی استاندار بوشهر از آبگیری سد
خائیز شهرستان تنگستان تا پایان سال جاری
خبر داد و گفت :پیشرفت این پروژه به  ۷۵درصد
رسیده است .به گزارش فکرشهر ،مهرداد ستوده در
گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت
اجرای سد خائیز در شهرستان تنگستان اظهار داشت:
تالشهای وسیعی برای تکمیل سد خائیز تنگستان
صورت گرفته است .وی ظرفیت مخزن سد خائیز را
 ۱۶میلیون مترمکعب عنوان کرد و ادامه داد :ارتفاع
تاج سد خائیز  ۳۶متر و طول تاج آن  ۶۱۰متر است که
نقش مهمی در تأمین آب شرب مورد نیاز شهرستان
تنگستان خواهد داشت .معاون امور عمرانی استاندار
بوشهر از آبیاری هزار و  ۲۰۰هکتار از اراضی کشاورزی،
باغات و نخیالت منطقه خائیز و اهرم خبر داد و بیان
کرد :اعتبار اجرای سد خائیز تنگستان بیش از ۱۱۰
میلیارد تومان است .وی میزان پیشرفت سد خائیز
تنگستان را  ۷۵درصد عنوان کرد و ادامه داد :این سد
عالوه بر تأمین آب مورد نیاز کشاورزان ،نقش مهمی
در مهار آبهای فصلی خواهد داشت.

