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دهکده گردشگری بوشهر
متحول میشود

تعدد مسیرهای حادثهخیز در استان بوشهر

این جادههای
خونخوار
سجاد محمودی

راه در تعریف خود ،مسیر ارتباطی بین دو نقطه بیان شده
و از آن به عنوان یکی از مهمترین زیرساختهای توسعهای
یاد میشود و البته یکی از مالکهای متمول و متمدن بودن
مناطق ،محورهای مواصالتی آن است.
استان بوشهر در جنوبی ترین قسمت کشور ،با داشتن ۶۲۵
کیلومتر مرز آبی ،بیشترین مرز مشترک با خلیج فارس را دارا
است .این استان  ۱۱میدان گازی ۱۳ ،میدان نفتی ،بالغ بر ۴۰
پاالیشگاه و پتروشیمی ،مناطق آزاد ،بنادر صیادی و تجاری و
معادنی دارد که آن را در قامت قطب انرژی و اقتصاد مولد
ایران معرفی میکند.
همه این ظرفیتها حاکی از دارا بودن استان بوشهر از حیث
منابع و البته فقیر بودن این استان از نظر برخورداری از
زیرساختها علی رغم این بهره مندی است.
به علت وجود برخی نقاط حادثهخیز در جادهها و مسیرهای
مواصالتی استان بوشهر شاهد وقوع حوادث متعدد و متنوعی
هستیم که افراد بسیاری را به کام مرگ میکشاند.
استانی با این سطح برخورداری ،جادههایش بقدری بد است
که در کنار کیفیت خودروهای ایرانی و بالتکلیفی قانون ته
لنجی و جابجایی کاالی ملوانی با خودروهای شوتی ،مردمش
همیشه شاهد بدترین و دلخراش ترین صحنههای تصادف
منجر به فوت و زنده سوزی سرنشینان بودهاند.
مشکل جایی است که گوشهایمان به شنیدن اخبار روزانه
تصادفات عادت کرده و فقط به گرفتن آمار حادثه بسنده و
پس از چند روز فراموشش میکنیم که این بسیار ترسناک
است.
برخی از محورها را که آمار تصادف و فوتی بیشتری دارند،
جاده مرگ مینامند که یکی از مهمترین جادههای مرگ استان
بوشهر ،محور ساحلی دیر  -بوشهر است.
با پایش اخبار حوادث ،به این نکته پی میبرید که در اقصی
نقاط این استان ،چندین محور مواصالتی موسوم به جاده
مرگ وجود دارد و تا کنون خانوادههای زیادی را از هم متالشی
کرده است.
از جادههای مرگ استان بوشهر میتوان به جاده ساحلی دیر-
بوشهر ،جاده کنگان-جم ،جاده جم-فیروزآباد ،مسیر موسوم به

پیچهای جاشک ،مسیر اهرم-برازجان ،مسیر کلل  -آبپخش و
جاده آبدان-دوراهک اشاره کرد .اینها نمونهای از مسیرهایی
است که ساالنه عده زیادی از جوانان و سرپرستان خانوارها را
به کام مرگ میکشاند.
جاده مرگ را اصالح کنید
امام جمعه آبدان با اشاره به وقوع حوادث متعدد در مسیر
آبدان  -دوراهک گفت :از مسئوالن درخواست داریم که هر چه
سریعتر جاده مرگ را اصالح کنند.
حجت االسالم محمود کارگر در گفتگو با خبرنگار مهر درباره
جاده آبدان به سمت دوراهک اظهار داشت :بسیاری از مردم
ما از این مسیر خطرناک و باریک تردد میکنند .برخی به جاده
مرگ تعبیر میکنند.
وی ادامه داد :اگر کاری شروع میشود باید سریع تکمیل شود،
ناقص رها نشود .ماشین آالتی چند روزی کار میکنند و بعد
میروند.حداقل شانه سازی جاده که میشود انجام داد .نباید
جان مردم در خطر باشد.
امام جمعه آبدان با اشاره به ایرادات و نواقص ورودی شهر
آبدان از طرف کنگان اشاره کرد و افزود :مسئولین زحمت
کشیدند ،دستشان درد نکند .اما کار را باید درست انجام داد.
تا اتفاقی رخ نداده مسئوالن این مسیر را هم اصالح کنند.
نفتیها مسئولیت خود را انجام دهند
به راستی چرا باید کماکان مطالباتمان سطح پایین و در سطح
جاده ،بیمارستان و… باشد؟ این محورها همیشه مورد مطالبه
مردم بوده و خواهند بود .نکتهای که کلیت دارد و در همه ابعاد
مسئولیتهای اجتماعی صنعت نفت ،گاز و پتروشیمی استان
بوشهر صادق است گزاره رفع مشکل به شرط نیاز صنعت است.
معنای این گزاره این است که در هر ابعادی ،تا صنعت خود
نیازش نباشد اقدام به پیگیری و رفع مشکل نمیکند .از این
حیث میتوان به بحث توسعه بنادر جنوب استان و کیفیت
بهتر محورهای مواصالتی آن اشاره کرد که دلیلش چیزی جز
استفاده خود صنعت در امر جابجایی تجهیزات سنگین و
صادرات محصوالت و… نیست.
برخی افراد و مدیران حل معضل جادههای مرگ مستلزم
استقرار صنعت در آن محدوده میدانند .محور ساحلی دیر-

بوشهر مستثنی نبوده و به وضوح کیفیت نسبی آن را ابتدای
محور (محل قرارگیری پتروشیمیها) میتوان دید و این یعنی
مردم نباید انتظار رفع معضل توسط ادارات کل را داشته باشند.
کمبود اعتبار برای تکمیل پروژهها
کمبود اعتبار برای تکمیل پروژههای راه را میتوان یکی از
مهمترین چالشها در مسیر رفع مشکالت جادههای استان
بوشهر دانست که باعث برخی از پروژههای استان همچنان
ناقص بمانند.
وزیر راه و شهرسازی در سفر هیئت دولت به استان بوشهر در
بازدید از پروژه جاده وفاق در شهرستان دیر اظهار داشت :این
پروژه در حال حاضر فعال است و برای تکمیل و افتتاح آن ۱۶
میلیارد تومان اعتبار نیاز است.
رستم قاسمی خاطرنشان کرد :این جاده به طول  ۹کیلومتر
بین شهرستانهای دیر و کنگان از پروژههای مهم گردشگری،
ساحلی و توریستی است.
وی درباره پروژه بزرگراه دیر  -بوشهر گفت :این پروژه در حال
انجام است ولی مقداری محدودیت اعتباری دارد که در جلسه
روز جمعه شورای استان مطرح میشود.
آخرین وضعیت اجرای پروژههای بزرگراهی
مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر با اشاره به اینکه قیمت
مصالح برای راهسازی افزایش یافته است ،گفت :به خاطر
این وضعیت هزینه تکمیل پروژههای راهسازی استان بوشهر
افزایش یافت.
فرزاد رستمی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در مورد تکمیل
پروژههای راهسازی استان اظهار داشت :تکمیل بزرگراههای
استان بوشهر را با جدیت دنبال میکنیم و برخی از طرحها با
پیشرفت خوبی روبرو هستند.
مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر افزود :محور بزباز  -بندو
در محل اتصال استان بوشهر به هرمزگان دارای طول ۲۲
کیلومتر است که پنج هزار و میلیارد تومان برای آن هزینه شده
است و دهه فجر امسال زیر بار ترافیک میرود.
وی در مورد کنارگذر کنگان  -دوراهک نیز بیان کرد ۱۸ :کیلومتر
از این مسیر زیر بار ترافیک رفته و  ۱۳کیلومتر دیگر نیز در حال
اجرا است که نیمه اول سال آینده تکمیل و زیر بار ترافیک

خواهد رفت.
رستمی با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای تکمیل محور
ورودی دیلم ،ادامه داد ۲۰ :کیلومتر از بزرگراه برازجان  -اهرم
نیز نیمه اول سال آینده تکمیل و زیر بار ترافیک خواهد رفت.
وی در مورد دیگر پروژههای بزرگراهی استان بوشهر نیز گفت:
باند دوم دالکی -کنارتخته یکی از طرحهای مهم استان است.
مسیر فعلی  ۲۵کیلومتر طول دارد و مسیر جدید دارای مسافت
 ۱۸کیلومتر است.مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر با انتقاد
از وضعیت فعالیت پیمانکاران این پروژه بیان کرد :تاکنون یک
میلیون مترمکعب خاکبرداری در این پروژه انجام شده است و
سال آینده در اولویت اجرایی قرار خواهد گرفت.
وی از اختصاص  ۶۰۰میلیارد ریال به پروژه محور اهرم –
برازجان خبر داد و اضافه کرد :این پروژه  ۵۴کیلومتر مسافت
دارد که در فاز اول آن ۲۰ ،کیلومتر احداث میشود.
رستمی از تالش برای تکمیل این بخش از مسیر تا نیمه
نخست سال آینده خبر داد و بیان کرد :بخشهای حادثه خیز
این مسیر در اولویت قرار دارد.
تهلنجی و حوادث جادهای
تفسیر ناهماهنگ حمل کاالی ملوانی یکی از دالیل ناامنی
جادهها است .خودروهایی که کاالی ملوانی را حمل میکنند با
معیشت مردم استان بوشهر عجین شدهاند.
جوانانی که بخاطر بی مهری صنعت روی بدین کار آورده و به
جهت تفسیر اشتباه و عدم هماهنگی دستگاههای استان و
برای پاک کردن صورت مسئله توسط قانون مجازات میشوند.
از آنجا که این رویکرد معمو ًال به تعقیب و گریز منجر میشود
پس باید انتظار رانندگی پرسرعت را داشت که در کنار کیفیت
بد و عرض کم جادهها ،گاه به حوادث دلخراشی منجر شده
است.مشکل جادههای مرگ سالها است که بارها و بارها
بیان شده ولی گوش شنوایی نیست .مرکز گرایی ادارات کل در
مباحث عمرانی یکی از عمده ترین دالیل عدم توسعه مناطق
پیرامونی است.امید میرود که با بررسی اصولی این محورها،
نظاره گر رفع این معضل در قامت بدیهیترین خواسته مردم
استان بوشهر باشیم.

مشکالت بیمهای صیادان تمامی ندارد
صیادان ایرانی به دو گروه ،بخش شمالی و جنوبی تقسیم
میشوند .صیادان شمال در حاشیه دریای کاسپین و صیادان
جنوب در آبهای خلیج فارس ،دریای عمان و همچنین
آبهای آزاد به شیوه سنتی ماهیگیری میکنند .اگرچه در
دو منطقه با ویژگیهای جغرافیایی متفاوت و با فواصل
مسافتی زیاد کار میکنند اما هر دو گروه گرفتار مشکالت
فراوانی هستند.حدود  ۱۴۰هزار صیاد در مناطق جنوبی و
شمالی کشور مشغول به صید ماهی هستند اگرچه بسیاری
از کسانی که روی به خوداشتغالی میآورند ،درآمد بیشتری
نسبت به حداقل دستمزد تعیین شده کمیته مزد شورای عالی
کار کسب میکنند اما هنوز وضعیت درآمد این گروه شغلی
مساعد نیست.صید به هیچ عنوان قابل پیشبینی نیست؛
گاهی تورها چنان سنگین میشود که توانایی باالکشیدن آن
را ندارند یا گاهی دریا چنان خسیس میشود که صیادان با
دستان خالی به خانه بازمیگردند .در این مواقع برخی از آنها
میگویند ،درآمد خود را با یارانهای که میگیرند ،تنظیم میکنند
تا معیشت زندگی خود را تامین کنند .به گفته مدیرعامل
اتحادیه تعاونیهای صیادان استان هرمزگان ،درآمد کارگران
صیاد ثابت و مشخص نیست و بستگی به حجم ماهی صید
شده دارد .اگر صید ماهی خوب باشد ،درآمد صیادان از حداقل
دستمزد تعیین شده نیز بیشتر میشود .عموما نیمی از درآمد
برای کارگران و نیم دیگر برای مالکان شناور است .با توجه
به این شرایط میتوان ادعا کرد ،صیادان وضعیت درآمدی
مناسبی نداشته باشند .در این میان صیادان ساحلنشین
و قایقنشین نسبت به صیادان دیگر ،شرایط سختتری را
تجربه میکنند .همچنین نرخ تورم غیرقابل کنترل که زندگی
تمام مردم را تحت تاثیر قرار داده این گروه شغلی را همچون
بسیاری از کارگران با چالش روبرو کرده است.
سخت و زیانآور بودن صیادی
حدود هشت سال از مصوبه دولت مبنی بر سخت و زیانآور
بودن صیادی میگذرد اما سازمان تامین اجتماعی با بهانه

اینکه منابع مالی این مصوبه تامین نشده ،آن را اجرا نکرده
و این طرح را مسکوت نگه داشته است .مشکالت بیمهای
در سالهای اخیر به خاطر کاهش میزان صید و پایین آمدن
درآمد به تبع آن و باال رفتن سن صیادان نسبت به گذشته
سختتر شده است.اگرچه مسئوالن کشور نسبت به سخت
و زیانآور بودن شغل صیادی اذعان دارند اما ارادهای برای
برخورداری این گروه شغلی از مزایای سخت و زیانآور بودن
کارها ندارند .قانونگذار دو گروه «الف» و «ب» را برای مشاغل
سخت و زیانآور تعریف کرده ،کسانی که در این گروه شغلی
فعالیت میکنند در گروه «ب» قرار دارند و شامل اولویت
نمیشوند .به گفته صیادان ،سازمان تامین اجتماعی توجهی
به سختی کار آنها ندارد .خواسته آنها از سازمان تامین
اجتماعی این است که صیادی را جزو مشاغل سخت و زیانآور
به حساب بیاورد و صیادان با  ۲۰سال سابقه پرداخت بیمه
بازنشسته شوند .پرسشهایی مثل چرا صیادی جزو مشاغل
سخت و زیانآور نیست؟ آیا کار روی دریا سخت نیست؟
بارها توسط اتحادیههای صیادی مطرح شده اما دولتمردان از

رسیدگی به خواسته این گروه شانه خالی میکنند.
به گفته حسن اسحاقی (مدیرکل شیالت مازندران) ،قرار گرفتن
شغل صیادی در جمع مشاغل سخت مطالبه به حق است و
زمان اجرایی کردن آن هم طوالنی شده است .مصوبهای در
سازمان تامین اجتماعی کشور تصویب شده و مقرر شده بود
که کمیتهای و کارگروهی در اداره کل تامین اجتماعی استان در
این ارتباط تشکیل شود .پس از پیگیریهای چندباره ،اعالم
کردند که مصوبه هنوز به برخی از استانها ابالغ نشده است.
صیادان در زمستان و در هوای زیر صفر درجه مجبور هستند
که در عمق آب دو تا  ۱۵۰متری برای صید ماهی به دریا بزند،
چه کسانی حاضر هستند یک ساعت بدون اینکه وارد آب
شوند در سرمای زمستان کنار ساحل بایستند؟
مشکالت بیمهای صیادان
بیمهی صیادان کشور ،بدون یارانه است .حدود  ۸۰درصد از
صیادان کشور به دلیل شرایط فعلی کشور و کاهش درآمدها،
توانایی پرداخت حق بیمه را ندارند .بیشتر صیادان کشور در
آستانهی بازنشستگی قرار دارند ولی به دلیلعدم توانایی در

پرداخت حق بیمه و از آنجا که در بسیاری از سالها توان
پرداخت هزینههای بیمه را نداشتهاند ،نمیتوانند از مزایایی
دوران بازنشستگی برخوردار شوند .مشکالت بیمهای به دلیل
کاهش میزان صید و پایین آمدن درآمد به تبع آن در کنار
مسائلی مثل باالرفتن سن صیادان به چالشی بزرگ باری
صیادان تبدیل شده است .با توجه به اینکه فعالیت صیادی
یک شغل فصلی است و قانون مشاغل سخت و زیانآور
درباره این گروه اجرا نمیشود باید به مدت  ۳۰سال اشتغال
داشته باشند تا از فرصت بازنشستگی برخوردار شوند .سهم
 27درصدی بیمه برای این گروه که به صورت فصلی اشتغال
دارند و درآمد آنها به بخشندگی دریا وابسته است ،سخت و
جانکاه به نظر میرسد .یکی دیگر از مصوبات حمایتی بر زمین
مانده  ،کاهش سهمیه بیمهای این گروه شغلی از  27به ۱۷
درصد است .این مصوبه هم با بهانه تامین نشدن منابع مالی
به سرنوشت مصوبه تلقی صیادی به عنوان مشاغل سخت و
زیان آور دچار شده است.دو صیاد در قایقهای صید ماهی
و  ۵نفر از این گروه شغلی در لنجها مشمول یارانه حق بیمه
هستند .در سالهای گذشته ،موضوع کارفرما در صیادی مطرح
نبود و کارفرما که خودش نیز صیاد است ،از بیمه یارانهای
استفاده میکرد اما تغییر وضعیت بیمه صیادان ،مشکالت
فراوانی برای این گروه شغلی ایجاد کرده است .آنها خواهان
افزایش تعداد سهیمه بیمه کارگران صیاد هستند و از سازمان
تامین اجتماعی درخواست افزایش تعداد سهمیه بیمه در
قایقها را از  ۲به  ۴نفر و در لنجها از  ۵به  ۱۰نفر دارند .اعضای
اتحادیههای صیادی کشور باور دارند؛ سهم کارفرما در بیمه
صیادان غیرمنطقی است به دلیل اینکه کارفرما مثل یک کارگر
ملوان روی شناور کار میکند .تنها صیادانی به عنوان کارفرما
درنظر گرفته میشوند که از پروانهی بهرهبرداری برخوردار باشند
ولی این امکان وجود دارد که صاحب پروانه بهرهبرداری ،مالک
شناور نباشد و سازمان تامین اجتماعی صرفا بر مبنای حدس و
گمان کارفرمایان را صاحب شناور قلمداد میکند.

شهردار بندر بوشهر میگوید :زمینه برای تحول
دهکده گردشگری این شهر فراهم شده و برای این
کار برنامهریزی صورت گرفته است .اسفند سال ۱۳۹۴
بود که بخش نخست دهکده گردشگری بوشهر با نام
«امید» به وسعت  ۱۴.۵هکتار ،در بزرگراه امام علی این
شهر افتتاح شد.این دهکده قرار بود به مساحت ۸۵
هکتار توسعه یابد ،و ویالی شناور ،کلبههای چوبی،
باغ پرندگان ،شهربازی ،تفریحات دریایی و چندین
مکان تفریحی و سرگرمی دیگر داشته باشد ،اما این
اتفاقها یا رخ نداد یا بسیار محدود بود.بوشهریها
کمتر از این دهکده استقبال کردند و روزهای شلوغ
دهکده گردشگری تعطیالت نوروزی بود که مسافران
برای استراحت و چادر زدن به آنجا میرفتند.شهردار
بندر بوشهر به تازگی خبر داده که رضا آماره به عنوان
سرپرست مجموعه دهکده گردشگری بوشهر معرفی،
و برای تحول دهکده گردشگری برنامهریزی شده
است.به گفته حسین حیدری ،راه اندازی غرفهها،
نصب صندلی ،بهبود وضعیت منظر ،بهبود وضعیت
روشنایی ،توسعه فضای سبز ،هرس درختان ،اجرای
طرحهای اشتغالزایی و بومگردی از جمله برنامههای
تدارک دیده شده در طرح تحول دهکده گردشگری
بوشهر است.او گفته برای بازگشایی بخش دوم
دهکده گردشگری بوشهر نیز برنامهریزی شده است.
شهردار بندر بوشهر معتقد است این شهر ظرفیت
باالیی برای تبدیل شدن به قطب گردشگری در جنوب
کشور را دارد و باید از این ظرفیت بخوبی برای رونق
اقتصادی استفاده شود.حیدری میگوید :با بهبود
شرایط کرونایی ،بوشهر پایان هر هفته میزبان شمار
قابل توجهی از گردشگران است که برای استفاده از
این ظرفیت برنامههای متنوعی اجرا شده است.

حقوق این مدیران قطع
میشود!
امروز همزمان با  ۱۵آذرماه آخرین مهلت ورود و
تکمیل اطالعات حقوق دستگاههای اجرایی به سامانه
ثبت حقوق و مزایا است و طبق آخرین هشدار داده
شده به دستگاهها ،اگر اقدام نکنند این بار دیگر
تهدیدی برای کارکنان نیست و حقوق باالترین مقام
دستگاه اجرایی و تمامی مدیران مرتبط ،برای آذرماه
پرداخت نخواهد شد.به گزارش ایسنا ،بعد از آنکه
اعالم شد حقوق آبانماه دستگاههای اجرایی به ورود
و تکمیل اطالعات پرداختی در سامانه حقوق و مزایا
مشروط شد ،فرصتی تعیین شد تا دستگاههای که در
این رابطه اقدام نکردهاند با ارائه تعهد کتبی حداکثر
تا  ۱۵آذرماه اطالعات را وارد کنند ،این تاریخ هم
میتواند به این برگردد که معموال در  ۱۵هر ماه حقوق
کارکنان بسته شده و نهایت تا  ۲۰هرماه باید اطالعات
پرداخت به وزارت اقتصاد اعالم شود.
کارکنان مسئول نیستند که حقوق آنها قطع شود
اما در بخشنامهای که طی روزهای گذشته از سازمان
اداری استخدامی به دستگاههای اجرایی ابالغ شده
بار دیگر بر  ۱۵آذرماه به عنوان آخرین فرصت ورود
اطالعات تاکید شده است ولی این بار تمرکز بر حقوق
مدیران و مقامات مسئول دستگاههای اجرایی قرار
دارد؛ به طوری که اعالم شده است در صورت عدم
تکمیل اطالعات در سامانه  ،پرداخت حقوق و مزایای
باالترین مقام دستگاه و تمامی مدیران مربوطه قطع
خواهد شد.در اعالم اولیه برای حقوقهای آبان ماه ،
کلیه پرداختها به دستگاه اجرایی یعنی تمام کارکنان
و مدیران هدف قرار گرفته بودند ولی به هر صورت
اجرای این تکلیف قانونی ارتباطی به کارکنان ندارد
و مسئولیت آن بر عهده مدیران مربوطه از باالترین
مقام دستگاه اجرایی تا مدیران مالی و ذی حساب
است ،در عین حال که در قانون برنامه ششم توسعه
بر شفاف سازی پرداختها به ویژه مدیران تاکید شده
است .در کنار عدم پرداخت حقوق مدیران ،عملکرد
تمامی دستگاههایی که ورود اطالعات نداشته و یا
تکمیل نکرده اند ،عالوه بر گزارش به هیات دولت
و دستگاههای نظارتی ،به صورت عموم اطالعرسانی
خواهد شد.این در حالی است که انتشار وضعیت
ورود اطالعات از ابتدای سال گذشته تا ابتدای آبانماه
نشان داده بود که نزدیک به  ۲۰دستگاه اصلی ورود
به اطالعات نداشتهاند و بخش زیادی از دستگاههای
زیرمجموعه نیز اطالعاتشان تکمیل نشده و یا اطالع
دقیقی از آنها وجود ندارد.در این شرایط این انتظار
وجود دارد که در اجرای قانون و شفاف سازی
پرداختها  ،سازمان اداری و استخدامی ،سازمان
برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد به شروط تعیین
شده و بخشنامههای ابالغی خود به دستگاههای
اجرایی اقدام کرده و در این رابطه تبعیض ایجاد
نشود.

