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اتمین  ۵۴درصد درآمد
کشور در اپرس جنویب؛

استاین
محروم اب
ظرفیتهای
فراوان
استان بوشهر به عنوان پایتخت اقتصادی و انرژی کشور
شناخته میشود ولی شکل و شمایل این استان پرظرفیت
با یک پایتخت فاصله بسیاری زیادی دارد و محرومیت از
سر و روی آن میبارد .استان بوشهر قطب تولید گاز کشور
است و بیش از  ۷۰درصد گاز مصرفی کشور در پارس جنوبی
تولید میشود که نقش مهمی را در تأمین سبد انرژی کشور
بر عهده دارد .در حوزه صادرات نفت نیز سهم استان بیش از
 ۹۰درصد است و بخش عمده پتروشیمیهای کشور هم در
این استان فعال هستند و سهم باالیی در تولید محصوالت
پتروشیمی دارد.
 ۵۴درصد درآمد کشور در پارس جنوبی است
پارس جنوبی به تنهایی بیش از نیمی از درآمدهای کشور را
به خود اختصاص داده است و این تنها یکی از بخشهای
درآمدی استان بوشهر برای کشور است .مدیرعامل شرکت
مجتمع گاز پارس جنوبی اعتقاد دارد که اگر هر فاز پارس
جنوبی درست کار کند یک درصد بر رشد ناخالص ملی
تأثیرگذار است .به گفته هادی هاشمزاده فرهنگ ،بودجه
عمومی کشور در سال گذشته ۶۴۰ ،هزار میلیارد تومان بوده
و ارزش محصوالت پارس جنوبی در این سال  ۳۸۴هزار
میلیارد تومان محاسبه شده که به این معناست  ۵۴درصد
درآمدهای دولت از محصوالت پارس جنوبی است.
ظرفیتهای فراوان در کشاورزی و شیالت
صنایع نفت و گاز و پتروشیمی تنها بخشی از ظرفیتهای
استان بوشهر است و این استان دارای ظرفیتهای بسیار
خوبی در زمینههای کشاورزی و شیالت است که در برخی از
بخشهای به عنوان یک قطب در کشور شناخته میشود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر در گفتوگو با
خبر نگار مهر اظهار داشت :در استان بوشهر ساالنه بیش از
یک میلیون و  ۵۰۰هزار تن محصول کشاورزی در بخشهای
زراعی ،باغی ،صیفیجات ،خارج از فصل و محصوالت
شیالتی تولید میشود .محمد تقی منوچهری اضافه کرد:
استان بوشهر قطب تولید محصوالت خارج از فصل است
و ساالنه بیش از  ۶۰۰هزار تن گوجهفرنگی خارج از فصل
در این استان تولید میشود که در تنظیم بازار کشور نقش
مهمی دارد .وی از تولید ساالنه  ۱۶۵هزار تن خرما در استان
خبر داد و بیان کرد :بخش عمده میگوی پرورشی کشور نیز

در استان بوشهر تولید میشود که سال گذشته  ۲۳هزار تن
میگو تولید شد و امسال پیشبینی میشود به  ۳۰هزار تن
برسد.
محرومیتها باقی است
علی رغم ظرفیتهای بسیار خوب استان بوشهر در
زمینههای مختلف ،محرومیتهای فروانی در استان وجود
دارد؛ کمآبیهای همیشگی ،ضعف زیرساخت در روستاها و
شهرهای مختلف ،بیکاری دو رقمی ،فقر مردم و جمعیت
باالی تحت پوشش نهادهای حمایتی حکایت از محرومیت
استان برخوردار بوشهر دارد .نماینده مردم دشتستان در
مجلس شورای اسالمی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار
داشت :محرومیت استان بوشهر در کنار این همه ظرفیت
اقتصادی به هیچ وجه قابل توجیه نیست و این مسائل
را نمیپذیریم .ابراهیم رضایی با اشاره به محرومیتهای
موجود در شهرستان دشتستان گفت :در شأن این شهرستان
نیست که روستاهایی داشته باشد که آب ،برق و راه ندارند
که البته طی یک سال پیگیریهای گستردهای برای رفع این
معضالت انجام دادهایم که با همکاری دستگاههای ذی ربط
همراه نبوده است.
بوشهر با همه ذخایر و منابع مورد توجه قرار نمیگیرد
نماینده مردم بوشهر در مجلس شورای اسالمی گفت :بوشهر
با همه ذخایر و منابع مورد توجه قرار نمیگیرد و محروم
است و با به فعلیت در آمدن استعدادهای بیشمار و بالقوه
ای که در این استان وجود دارد هم مردم استان بوشهر و هم
مردم کشور از این شکوفایی بوشهر بهره میبرند .عبدالکریم
جمیری در نشست با اعضای کمیسیون برنامه و بودجه در
بوشهر اظهار داشت :در حوزه شیالت و آبزی پروری ظرفیت
بسیار فوقالعاده ای وجود دارد و شاید تاکنون استفاده از
این صنعت خدادادی هنوز به  ۴۰درصد ظرفیت نرسیده
باشد که نیاز است زیرساختهای مناسب برای آن در استان
بوشهر فراهم شود .وی خاطرنشان کرد :منابعی که در استان
ما در اختیار بانکها است حتی گاهی به استانهای دیگر
قرض داده میشود اما در عرصه تولید در استان ما به جریان
نمیافتد .این منابع بانکی اگر در عرصه تولید این استان به
کارگیری شوند قطع ًا میتواند باعث ارزآوری فوق العاده و
رونق اقتصادی در سطح استان و سطح ملی باشیم .جمیری

بیان کرد :اگر با همه ظرفیتها میخواهیم در عرصه تجارت
کار اساسی انجام شود باید زمینه حضور کشتیهای باالی
 ۳۰هزار تن را در بوشهر فراهم کرد که این ظرفیت  ۳۰هزار
تن هم در بهمن ماه سال گذشته محقق شده است با این
وجود ما چه انتظاری داریم که این بندر با این زیرساخت
ضعیف رونق داشته باشد و برای منطقه و اقتصاد ملی تأمین
منافع کنیم .وی افزود :در حوزه صنایع پایین دستی نفت
و گاز و پتروشیمی با این همه ذخایر موجود ،زمینی برای
شهرک صنعتی در شمال استان مشخص شده که باید زیر
ساختهای آن فراهم شود و مشوقی باشد برای سرمایه
گذارنی که میخواهند در آنجا سرمایه گذاری کنند ،ولی با
این اعتبارات ناچیزی که برای آنجا در نظر گرفته میشود
نمیتوان این امر را محقق کرد .جمیری گفت :نگاه ما به
پیشرفت و توسعه استان بوشهر یک نگاه ملی است ،باید
نگرشها به این استان تغییر کند و زیرساخت الزم برای
شکوفا شدن استعدادهای بالقوه آن فراهم شود تا همه مردم
ایران از مواهب آن بهره مند شوند بوشهر به عنوان یک
استان توسعه یافته در سطح کشور بدرخشد .وی تصریح
کرد :با یک نگاه عدالت محورانه مردم این استان میتوانند
در کنار این همه توانمندیها و سرمایه گذاریها آرامش و
آسایش خود را بیابند.
توقعات مردم استان بوشهر برآورده نشده است
رئیس کمیسیون برنامه ،بودجه و محاسبات مجلس شورای
اسالمی در سفر به استان بوشهر گفت :علی رغم اینکه استان
بوشهر بخش عمدهای از درآمدهای کشور را تأمین میکند
ولی مجموعه نفت نتوانسته توقعات مردم استان بوشهر
را برآورده کند .حمید رضا حاج بابایی در پاسخ به سوال
خبرنگار مهر در مورد اینکه با توجه به سهم  ۵۰درصدی
استان بوشهر در درآمدهای بودجهای کشور ولی یکی از
محرومترین استانها به شمار میشود گفت :استان بوشهر
نقش مهم و تعیین کنندهای در زمینه انرژی و کشاورزی
دارد و به خوبی ایفای نقش کرده است .وی ادامه داد :نیاز
است به استان بوشهر کمک ویژه ای صورت بگیرد تا میزان
رضایت مندی مردم افزایش یابد .انتظار میرود با توجه به
محرومیتهای باقیمانده در استان بوشهر ،ضمن کشیدن
ترمز محرومیتهای جدید ،برایرفع محرومیت و توسعه
استان بوشهر اقدامات اساسی صورت گیرد.

مطالبات رانندگان پارس جنوبی

مدیریت اشتغال منطقه :اب پیمانکاران خاطی برخورد یمشود

رانندگان پارس جنوبی نسبت به شرایط شغلی خود
معترضند.
رانندگان اتوبوسها و مینی بوسهای پارس جنوبی نسبت
به شرایط شغلی خود معترض هستند؛ این رانندگان
میگویند :پیمانکاران نسبت به تعهدات خود پایبند نیستند؛
دستمزدهای ما ناچیز است و معمو ًال با تاخیر بسیار برگزار
میشود.
یکی از این رانندگان میگوید :قصد داشتیم نسبت به شرایط
شغلی خود اعتراض کنیم که فع ًال منتظر رسیدگیهای

مسئوالن و نشستی که قرار است برگزار شود ،میمانیم.
مدیریت کار و خدمات اشتغال سازمان منطقه ویژه پارس
جنوبی در این رابطه توضیحاتی ارائه داده است:
«در راستای رسیدگی به درخواستهای رانندگان عزیز صنف
اتوبوسداران ومینی بوسداران امروز شنبه ( ۱آبان ماه) نشستی
باحضور نمایندگان این صنف و نمایندگان پیمانکاران و
کارفرمایان و اداره کار وتعاون شهرستان تشکیل خواهد شد
که هدف از آن بهینهسازی و اجرای طرح طبقهبندی مشاغل
وفق مقررات در راستای حل مشکالت شاغالن این صنف

است که در این زمینه نیز با مدیران وپیمانکاران مکاتبات
و مذاکرات الزم انجام شده که بالفاصله نتایج وخروجی آن
اعالم خواهد شد.
همچنین بر اساس مفاد ماده  ۲۲۱قانون مدنی و همچنین
آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری و همچنین قرادادها
و پیمانهای منعقده کلیه افراد ملزم به ایفای تعهدات خود
میباشند در صورتعدم رعایت مفاد قراداد برابر مقررات
برخورد خواهد شد.
بر اساس قوانین و مقررات حاکم تمامی تالش مجموعه ما بر
حمایت از کارگران و ذی نفعان بوده در حال حاضر براساس
پیگیریهای بعمل آمده مطالبات صنفی کارگران در چند
ماه اخیر با همکاری نهادهای مختلف استان پیگیری شده
است از جمله رانندگانی که مالک خودرو نیستند و در قالب
قرادادهای حجمی نمیگنجند بزودی تصمیمات خوبی در
قالب طرح طبقهبندی مشاغل انجام خواهد شد.
در خصوص پیمانهای منعقده طرفین ملزم به رعایت دقیق
مفاد پیمان میباشند و براساس قوانین و مقررات اگر
پیمانکاری بنا به هر دلیلی بخواهد در انجام پیمان کوتاهی
کند کارفرمایان اصلی بایستی بالدرنگ اقدام قانونی انجام
دهند و همچنین مجوزهای مربوطه جهت فعالیت در منطقه
ویژه ابطال خواهد شد.
براساس قانون کار جمهوری اسالمی ایران در صورتعدم
رضایت کارفرمایان از پیمانکاران گواهی تعیین صالحیت
پیمانکاران تمدید نخواهد شد و برابر قوانین و مقررات حق
هیچ گونه پیمان جدید نخواهند داشت.
اخیرا برخی از افراد قصد تشویش اذهان و سوءاستفاده
از نام کارگران زحمتش میباشند که از دادستان محترم
شهرستان تقاضا میشود براساس قانون با پیمانکاران خاطی
برخورد نمایند».

آرام آرام به اپیان اپندیم کروان
نزدیک یمشویم

روز اول اکتبر  ۲۰۲۱سالح جدیدی برای مبارزه با بیماری
کووید در دنیا معرفی شد و شرکت دارویی مرک نتایج
فاز سوم مطالعات درباره داروی مولنوپیراویر را منتشر کرد
که سبب کاهش  ۵۰درصدی مرگومیر و بستری شدن
بیماران میشود .سید محمدرضا هاشمیان ،فوق تخصص
مراقبتهای ویژه بیمارستان مسیح دانشوری و استاد تمام
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و همکارانش که در
دوران پاندمی کرونا همراه دیگران تجربیات موفق زیادی
در درمان بیماران کووید به دست آورده بودند ،در گفتوگو
با ایسنا درباره دستیابی به اهمیت این دارو در ایران پیش
از همه کشورهای جهان و درخواست تحقیقات بر روی این
دارو میگوید.
مولنوپیراویر فرم پیشرفته فاویپیراویر است
هاشمیان با اشاره به اینکه داروی مولنوپیراویر در آستانه
گرفتن تأییدیه از اروپا و آمریکا است ،اظهار کرد :مطالعات
خوبی در دنیا در ارتباط با داروی مولنوپیراویر انجامشده
است .مولنوپیراویر اولین داروی خوراکی برای درمان کرونا
خواهد بود که مجوزهای الزم را دریافت میکند .این دارو
با جهشهایی که در ویروس ایجاد میکند (جهشهایی
که به نفع ما و به ضرر ویروس است) تکثیر ویروس را
دچار اختالل میکند .وی با بیان اینکه داروی مولنوپیراویر
فرم پیشرفته فاویپیراویر است ،گفت :این دارو توسط
محققان دانشگاه  Emoryآمریکا طراحی و ساخته شد
و شرکت مرک این دارو را تولید کرد و مطالعات آن را
انجام داد.
مطالعاتی که ثابت کردند مصرف این دارو میزان بستری
بیماران مبتالبه کرونا را  ۵۰درصد کاهش میدهد.
پزشک فوق تخصص مراقبتهای ویژه با اشاره به اینکه
داروی مولنوپیراویر را میتوان در همه مراحل درمان
برای بیمار تجویز کرد ،گفت :موضوع مهم این است که
اگر بیمار دارو را زودتر بگیرد هم احتمال بستری کمتری
در بیمارستان دارد و هم با کاهش لود ویروس ،قدرت
زنجیره انتقال ویروس را کم میکند .به گفته وی ،هر سه
فاز مطالعاتی مولنوپیراویر به اتمام رسیده و این دارو
بهزودی در اروپا و آمریکا مجوز خواهد گرفت .استاد
دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه مولنوپیراویر اولین
داروی ضدویروس کرونا بهصورت قرص است که میتوان
در منزل نگهداری کرد ،گفت :این قرص به مدت  ۵روز
مصرف میشود و با ورود در  RNAویروس سبب توقف در
فعالیت ویروس میشود .نتایج مطالعات درباره این دارو
بسیار امیدوارکننده بوده و بهطور معناداری سبب کاهش
ریسک بیماری و بستری شدن در بیمارستان و مرگومیر
شده است ،این دارو همچنین بر روی جهشهای دلتا،
گاما و نیو نیز مؤثر بوده است.
هم گام با دنیا برای درمان کرونا
هاشمیان در ادامه با اشاره به اینکه کرونا فع ًال درمان قطعی
ندارد ،با اشاره به نتایج موفق اولین داروی اختصاصی
ضدویروسی کووید ۱۹به نام مولنوپیراویر ،یادآور شد:
مولنوپیراویر داروی جدیدی برای ما نیست و ما دیماه ۹۹
در ایران به این دارو و اثربخشی آن در درمان بیماران رسیده
بودیم ،درحالیکه اگر وزارت بهداشت وقت مانع نمیشد،
ایران از پیشتازان درمان کرونا بود.
اطمینان از اثربخشی مولنوپیراویر پیش از شروع پیک دلتا
این استاد دانشگاه شهید بهشتی یادآور شد :قبل از شروع
پیک دلتا (در روز چهارم اردیبهشتماه یعنی  ۵ماه قبل)
و قبلتر از شروع پیک پنجم و مشکالتی که در سیستان
و بلوچستان وجود داشت پروپوزالی در ارتباط با بررسی
تأثیرات مولنوپیراویر تقدیم وزارت بهداشت وقت کردم و
اجازه خواستم تا تأثیرات این دارو را بررسی کنم ،چراکه من
و همکارانم میدانستیم این دارو پتانسیل داوطلب بودن
برای درمان (نسبی) کووید را دارد.
وی توضیح داد :در اینجا این سؤال جدی و مهم مطرح
است که اگر در پیک پنجم کرونا دارویی را در اختیار
داشتیم که در مطالعات ثابتشده  ۵۰درصد از رنج بستری
را کاهش میدهد و تأثیر زیادی در کاهش مرگومیر دارد
چقدر از آمار مرگومیر بیماران در کشور کم میشد؟ وی
به شروع پیک پنجم کرونا در پنجم تیرماه اشاره و تصریح
کرد :تا آن تاریخ مطالعات من تمام میشد و جالب است
بدانید که شرکتهای ایرانی هم این دارو را تولید کردند
و ما میتوانستیم بعد از اتمام مطالعات ،این دارو را وارد
چرخه درمان کنیم.

تجربه پیشگامی در تجویز دگزامتازون و رمدسیویر برای
بیماران
هاشمیان با بیان اینکه این اولین بار نیست که چنین اتفاقی
در پروتکل درمان کرونا در کشور افتاده ،تصریح کرد :همین
مشکالت در ارتباط با داروی دگزامتازون نیز وجود داشت.
با تجربه و علومی که در درمان سندرم زجر تنفسی بیماران
آی سی یو داشتیم ،در شروع پاندمی کرونا برای بیمارانم
دگزامتازون تجویز میکردیم و به همکارانم توصیه میکردیم
این دارو را استفاده کنند ،اما وزارت بهداشت و مسئوالن
وقت بارها در جراید اعالم کردند که این دارو کشنده است.
اما در نهایت مقاله انگلیس در مورد داروی دگزامتازون چاپ
شد .این استاد تمام دانشگاه شهید بهشتی همچنین به
داروی باریسیتینیب اشاره و اظهار کرد :از سال قبل این دارو
را برای برخی از بیمارانم تجویز کردم ،درحالیکه باریسیتینیب
بهتازگی در دنیا برای درمان بیماران استفاده میشود.
هاشمیان با بیان اینکه از ابتدای طرح داروهای خوراکی
برای درمان بیماران مبتال به کرونا در ایران ،داروی کلترا
در کمیته علمی کرونا مطرح و ماهها استفاده شد ،توضیح
داد :این داروی ایدز هیچ فایدهای نداشت ،اما داروی دیگر
فاویپیراویر بود که توسط کشور ژاپن تولید و اعالمشده بود
میتواند تعداد ویروسها را در ابتدای بیماری کم کند .وی
خاطرنشان کرد :فاویپیراویر در ژاپن تولید میشود و دارویی
که در ژاپن تولید میشود از  FDAمجوز نخواهد گرفت ،به
همین دلیل شرکت مرک با انجام تغییرات ساختاری کوچکی
آن را تبدیل به مولنوپیراویر کرد .این پزشک فوق تخصص،
از استرالیا بهعنوان اولین کشوری نام برد که شاخص درمان
را برای داروی خوراکی ضدویروسی مولنوپیراویر گرفت و
اظهار کرد :مدارک و شواهد ثبتشدهای وجود دارد که اولین
ترایال در دنیا برای مولنوپیراویر توسط ما ثبت شد ،آنهم
در دیماه سال گذشته و قبل از اینکه این دارو در استرالیا
اجازه مصرف پیدا کند در دو بیمارستان مسیح دانشوری و
لبافی نژاد برای آن پروپوزال نوشته شد ،اما هیچگاه وزارت
بهداشت اجازه شروع کار تحقیقاتی به ما نداد .وی با ابراز
تأسف از اینکه پروتکل دارویی در کشور همیشه ازنظر زمانی
عقبتر از دنیاست و همیشه باید منتظر تجربه کشورهای
دیگر باشیم ،گفت :این درحالیکه است که ما تجربه داروی
فاویپیراویر را داشتیم و میدانستیم مولنوپیراویر میتواند
به درمان بیماران کمک زیادی کند ،شرکتهای داخلی
هم آمادگی کامل را برای ساخت سریع و زیاد این دارو
داشتند ،همچنین در تعداد محدود بیمارانی که این دارو
را تجویز کردیم هیچ عوارضی گزارش نشد .فوق تخصص
مراقبتهای ویژه بیمارستان مسیح دانشوری درباره علت
مخالفت وزارت بهداشت بر انجام تحقیقات در مورد داروی
مولنوپیراویر ،گفت :وزارت بهداشت وقت اعالم کرد تا وقتی
مطالعه دقیقی بر روی این دارو انجام نشود و کد اخالق
نداشته باشد اجازه تحقیق نمیدهیم ،و وقتی اجازه تحقیق
ندادند ،شرکتهای داخلی هم نتوانستند دارو را تولید کنند
و از دنیا عقب ماندیم ،درحالیکه بیماران زیادی آسیب
دیدند و در موج پنجم کرونا جان خود را از دست دادند.
به پژوهشگران ایرانی اعتماد کنید
هاشمیان گفت :ادعایی در مورد خودم ندارم اما چه
زمانی قرار است به پژوهشگران خودمان اعتماد کنیم؟
واکسنهای کرونا را چه کسانی ساختند و یا داروهای
رمدسیویر و فاویپیراویر و حتی مولنوپیراویر توسط چه
کسانی تولید شد؟ محققان این داروها همین دانشمندان
ما هستند که زیر بار تحریمهای ظالمانه نرفتند و دست
ما را خالی نگذاشتند .همین پزشکان و اساتید دانشگاه که
همیشه در خط اول مبارزه با کرونا در تالش هستند .فوق
تخصص مراقبتهای ویژه بیمارستان مسیح دانشوری
با بیان اینکه به نظر میرسد با کمک دارویی که بهزودی
تائید خواهد شد و واکسنهایی که تزریق میشوند آرام
آرام به پایان پاندمی کرونا نزدیک میشویم ،گفت :تا زمانی
که مرگومیرها به صفر نرسد هم مردم باید پروتکلهای
بهداشتی را رعایت کنند و دانشمندان به دنبال دارویی برای
درمان قطعی بیماران باشند .وی با ابراز امیدواری از اینکه
مسئوالن کشور به پژوهشگران داخلی اعتماد کنند ،تأکید
کرد :پژوهشگران کشورمان همراستا با دنیا به پژوهش
میپردازند و در بسیاری از موارد حتی ثابت کردهاند از دنیا
هم جلوتر هستند .هاشمیان خاطرنشان کرد :تمام داروها و
حتی مولنوپیراویر ،داروهایی با اثرات نسبی هستند و قرار
نیست جان تمام بیماران را نجات دهند .پس واکسن بزنیم
و پروتکلهای بهداشتی را همچنان رعایت کنیم تا درگیر این
بیماری نشویم.

