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دادستان دیوان محاسبات کشور:

شیرینسازی آب دریا در روزگار خشکسالی بوشهر

دیوان محاسبات دنبال مچگیری نیست

دادستان دیوان محاسبات کشور با بیان اینکه دیوان محاسبات
دنبال مچگیری نیست گفت :با سودجوییها و ویژهخواریها در
ادارات برخورد میکنیم.
به گزارش خبرنگار مهر ،علی کامیار ظهر دوشنبه در مراسم معارفه
سرپرست دیوان محاسبات استان بوشهر اظهار داشت :در هر سه
قوه فساد ستیزی محور امور قرار گرفته که جای قدردانی دارد.
وی اضافه کرد :مچگیری رویکرد ما نیست و تالش میکنیم با
اقدامات پیشگیرانه از وقوع تخلفات جلوگیری کنیم.دادستان
دیوان محاسبات کشور خاطرنشان کرد :برای دیوان محاسبات
افتخار نیست که بودجههای مصوب استانها به خزانه برگردد،
بلکه سعی میکنیم به دستگاهها کمک کنیم تا کارهای بزرگی در

استانها صورت گیرد و مردم از آن منتفع شوند.
وی افزود :با سودجوییها و ویژهخواریها در ادارات برخورد
میکنیم و اجازه نمیدهیم عدهی قلیلی با آبروی دستگاهها بازی
کنند.کامیار بیان کرد :باید به گونهای عمل کنیم تا مردم مطمئن
شوند بیتالمال در مسیر صحیح هزینه میشود و اتالف منابع و
ثروت صورت نمیگیرد.دادستان دیوان محاسبات کشور تاکید کرد:
کمک میکنیم استقبال استانها در رسیدگی به بودجههایشان
حفظ شود.وی افزود :مدیران دستگاههای اجرایی در رعایت
قوانین سلیقهای عمل نکنند و ادارات را به دردسر نیندازند.در این
مراسم ضمن تکریم ابراهیم مرادیان ،محسن فنی اصل به عنوان
سرپرست دیوان محاسبات استان بوشهر معارفه شد

مدیر خانه نقاالن اپرس جنوب انتخاب شد

بوشهری ها  /حامد مشایخی فرد ،رئیس خانه
نقاالن پارس جنوب طی حکمی نفیسه سهیلی
اصفهانی را به عنوان مدیر این مجموعه در
شهرستان جم انتخاب کرد .حامد مشایخی فرد
خطاب به مدیر جدید خانه نقاالن پارس اظهار
کرد  :از آنجا که هنر نقالی و شاهنامهخوانی با
روشهایی تأثیرگذار عالوه بر تأکید بر هویت
ملی کودکان و نوجوانان جوانان باعث میشود
که آنان با فرهنگ گذشتگان خود انس بگیرند
و روحیه میهندوستیشان تقویت شود به این
ت از خداون د متعال و بهره گیری
امی د و با استعان 
ی آن شهرستان و با
شایسته از ظرفیت های فرهنگ 
امعان نظر و توجه کامل به اهداف و شرح وظایف
محوله به صورت خاص نسبت به اقدامات اهداف
خانه نقاالن پارس اهتمام جدی به عمل آورید.
اهداف خانه نقاالن پارس
مشایخی فرد افزود  :صیانت از وحدت ملی و ایجاد
سازوکار برای تقویت انسجام اجتماعی با محوریت
هویت مشترک اسالمی -ایرانی (سند تحول ،فصل
دوم) و آشنایی با زبان و ادبیات فارسی ،آشنایی

با کهنترین داستانها و اساطیر ملی ،تاریخی و
پهلوانی از مهم ترین اهداف خانه تقاالن پارس
است .مدیر عامل خانه نقاالن پارس با تاکید بر
بازخوانی سه اصل پندار نیک ،گفتار نیک و کردار
نیک که سرلوحه آن خردورزی است عنوان کرد :در
نقالی و شاهنامه خوانی ارج نهادن به جایگاه زن و
مادر و خانواده بسیار حائز اهمیت است و گسترش
خرد و خالقیت کودک در این خصوص شکوفا
می شود و تقویت حس زیباییشناختی و تجربه
التذاذ ادبی از طریق آثار بزرگ زبان فارسی و درک
مفاهیم صلح و دوستی  ،وفاداری ،مردمداری ،صبر
و شکیبایی  ،تغذیه ،ورزش و سالمتی و در راس
آن ،پاسداری از طبیعت و محیط زیست از اهداف
دیگر خانه نقاالن پارس می باشد .وی خداپرستی
و دوری از خصلتهای شر و بدی را از خصوصیات
نقال و شاهنامه خوانان دانست و افزود :تقویت
روحیه پهلوانی ،اخالقمداری و وطندوستی در
این راستا بسیار مهم است.
وی در پایان با آوردن نام و یاد سربازان فرهنگ
و اصالت ایران مرحوم مرشد ولی اهلل ترابی و و
مرحوم مرشد مصطفی سعیدی آرزوی موفقیت
و سربلندی برای این هنر در شهرستان جم کرد.
بر اساس این گزارش ،متن حکم انتصاب نفیسه
سهیلی اصفهانی به شرح زیر است :نظر به
ارزشمند و روحی ه فرهنگی و

ب
شایستگی ،تجار 
حکم ب ه عنوان
ن 
موجب ای 

علیه ،ب ه
ی سرکار 
دین 
ب می
«مدیر خانه نقاالن شهرستان جم » منصو 
شوید.بر اساس این گزارش ،این کالس ها در
شهرستان جم در محل کافه کتاب هزاردستان
در رده سنی کودکان نوجوانان و جوانان برگزار
می شود.

امام جمعه بوشهر:

نظارت جدیتری بر مناقصات و
برونسپاریهای دولیت انجام شود

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر
گفت :در مناقصات ،برونسپاریهای دولتی و
پروژههای کالن با حساسیت بیشتری نظارتها
صورت گیرد.آیتاهلل غالمعلی صفایی بوشهری در
نشست با دادستان دیوان محاسبات کشور اظهار
داشت :عدم توجه به تخصیص و هزینهکردها از
تهدیدهای جدی در دستگاههای اجرایی است و
باید جلوی جابجایی ردیفهای اعتباری به عنوان
یک تخلف جدی گرفته شود.

وی اضافه کرد ۹۵ :درصد تخلفات به علت عدم
آگاهی مدیران از قوانین مالی است که در این
راستا الزم است افراد پیش از گرفتن مسئولیتها
تحت آموزشهای الزم در این خصوص قرار
گیرند.امام جمعه بوشهر بیان کرد :با توجه به
اینکه حجم اعتبارات و پروژهها باالست ،دیوان
محاسبات باید به صورت مستمر و با حساسیت
ویژهای وظیفه نظارتی خود را انجام دهد.
وی با تاکید بر اینکه دیوان محاسبات همکاریهای
بیشتری با بازرسی داشته باشد افزود :دیوان
محاسبات به سمت سیستم الکترونیک برود تا
بتواند به صورت لحظهای عملکرد دستگاهها را
پایش و نظارت کند تا بتواند جلوی ضربه زدن
به نظام اعتباری کشور را بگیرد.نماینده ولی فقیه
در استان بوشهر خاطرنشان کرد :در مناقصات و
پروژههای کالن با حساسیت بیشتری نظارتها
صورت گیرد.وی تاکید کرد :در برونسپاریهای
دولتی نظارت جدی صورت نمیگیرد ،بگونهای
که نوع تخلفات خارج از مرزهای نظارتی دیوان
محاسبات شده است.

 ۷۹۰هزار بوهشری واکسن زدند
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
گفت :تا کنون  ۷۹۰هزار نفر از جمعیت استان،
دستکم یک دز واکسن کرونا را دریافت کردهاند.
دکتر عبدالمحمد خواجه ئیان بیان کرد :تا امروز
بالغ بر یک میلیون و  ۶۶۰هزار دوز واکسن در
استان بوشهر تزریق شده و  ۷۹۰هزار نفر از هم
استانیها دستکم یکی از نوبتهای اول ،دوم و
یا سوم را دریافت کردند.
وی با بیان اینکه مهمترین نوبت واکسن در حال
حاضر نوبت سوم است ،افزود :تا کنون  ۱۵۹هزار
و  ۲۵۰نفر در استان این نوبت واکسن را دریافت
کردهاند.
معاون دانشگاه علوم پزشکی بوشهر عنوان
کرد :در حوزه دانشآموزی هم  ۸۳.۵درصد از
دانشآموزان باالی  ۱۲سال حداقل یک نوبت
واکسن و  ۶۹.۲درصد هر دو نوبت واکسن را

تزریق کردهاند .وی با بیان اینکه با تالشهای
صورت گرفته وضعیت بیماری کووید  ۱۹در استان
در حال حاضر تحت کنترل است ،گفت :البته سیر
نزولی ابتال و بستریهای کرونایی که از اواخر
مرداد ماه امسال شروع شده بود اکنون متوقف
شده است.
دکتر عبدالمحمد خواجه ئیان ادامه داد :در هفته
گذشته تعداد موارد مثبت بیماری از  ۸۰به ۱۶۳
مورد رسیده که حکایت از یک افزایش تقریبا
دو برابری دارد و در کنار آن میزان مثبت شدن
نمونهها از  ۷به باالی  ۱۰درصد رسیده که این دو
شاخص در کنار سیر صعودی بیماری در بعضی
از استانهای کشور میتواند یک هشدار جدی
برای توجه بیشتر به اقدامات پیشگیرانه از جمله
رعایت دستورالعملهای بهداشتی و تکمیل
واکسیناسیون در استان باشد

خــبر

میلیارد تومان سرمایهگذاری کرده است.وی افزود :بخشی از آب
تولیدی این طر حها امسال و بخشی هم سال آینده وارد مدار تولید
میشود.مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر بیان کرد:
در تابستان آینده به سبب بهرهبرداری از آبشیرینکنها شرایط
آبی استان بهتر میشود.حمزهپور اضافه کرد :با برنامهریزیهای
صورت گرفته پروژه آبشیرینکن جزیره شیف تا بهمن و فاز
نخست آبشیرینکن  17هزار مترمکعب بوشهر تا پایان امسال
وارد مدار تولید شودوی در ارتباط با پروژه آبشیرینکن  35هزار
متر مکعب بوشهر نیز گفت :این پروژه اکنون  73درصد پیشرفت
فیزیکی دارد و پیشبینی شده یک سوم ظرفیت آن تا نیمه
نخست سال آینده به بهرهبرداری برسد

یکی از مطالبات مهم استان بوشهر آب شرب است که این
مشکل یکی از درخواستهای تاریخی مردم استان در شهرها و
روستاهاست.اکنون بیش از  80درصد منابع آب شرب استان بوشهر
در دیگر استانها قرار دارد و از طریق خطوط آبرسانی کازرون و
کوثر وارد شبکه آبرسانی استان بوشهر میشود.
مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر با بیان اینکه
شیرینسازی آب دریا در دستور کار قرار گرفته است اظهار داشت:
اکنون روزانه  40هزار متر مکعب آب استان بوشهر در اجرا طر حهای
شیرینسازی آب دریا خلیجفارس تولید میشود.عبدالحمید
حمزهپور با اشاره به اجرا  7پروژه شیرینسازی آب دریا در استان
بوشهر خاطر نشان کرد :در اجرا این طر حها بخش خصوصی 1500

معاون استاندار بوشهر:

معاون استاندار بوشهر:

استان بوشهر باید از فرصت جام جهانی قطر استفاده کند
●

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار بوشهر
گفت :استان بوشهر باید بهترین استفاده را از
فرصت جام جهانی قطر داشته باشد.
به گزارش خبرنگار مهر ،علی باستین در
نشست بررسی فرصتهای جامجهانی
قطر برای استان بوشهر اظهار داشت :برای
نخستین بار جام جهانی در خاورمیانه برگزار
میشود و با توجه به نزدیکی کشور قطر به ما
فرصت خوبی محسوب میشود.وی با اشاره
به اینکه جام جهانی را نباید به شکل یک

رویداد یک ماهه ببینیم خاطرنشان کرد :باید
به گونهای اقدام کنیم که کل کشور و استان
بوشهر از این فرصت به خوبی بهرهمند شوند و
استفاده مناسب صورت گیرد.معاون هماهنگی
امور اقتصادی استاندار بوشهر ادامه داد:
جام جهانی را باید فرصت طوالنی بدانیم و
برنامههای توسعهای ما در زمینههای مختلف
تولیدی ،اقتصادی ،گردشگری و زیرساختی ،در
سالهای پس از جام جهانی نیز فعال بماند.
وی با اعالم آمادگی برای پذیرش برنامههای
دستگاهها برای بهرهمندی از فرصت جام
جهانی قطر بیان کرد :توسعه گردشگری در
این حوزه باید با جدیت دنبال شود که یکی
از اقدامات مهم برقراری خط کشتیرانی است.
باستین تعریف جشنوارهها ،فعال کردن تورها
و ورزشهای آبی را از دیگر اقدامات خواند

و تصریح کرد :برگزاری نمایشگاهها و معرفی
جاذبههای استان ،استقرار دفتر نمایندگی
سفارت قطر در بوشهر برای صدور ویزا و فعال
کردن خط تاکسی هوایی از دیگر برنامهها
است.وی یکی از اقدامات مهم را توسعه حمل
و نقل دریایی منظم میان بوشهر و دوحه با
استفاده از کشتیهای باری -مسافری دانست
و ادامه داد :کشتی گرندفری در بندر بوشهر
حاضر است و باید با رفع مشکل ،نسبت به
فعالسازی آن اقدام شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر
اعزام هیئتهایت جاری ،توسعه صادرات
سبزی وصیفی ،حمایت از حضور شرکتها در
نمایشگاههای قطر ،تجهیز و بهسازی بندر دیر،
تقویت ناوگان حمل و نقل دریایی ،فعال کردن
خطوط هوایی را ضروری دانست

مدیرکل سابق دیوان محاسبات بوشهر:

تخلفات فراوانی در واگذاری اراضی ملی استان بوشهر انجام گرفته است
مدیرکل سابق دیوان محاسبات استان بوشهر
گفت :در واگذاری اراضی ملی تخلفات زیادی
در استان صورت گرفته که در این زمینه
پروندههایی تشکیل و به دادسرا ارسال شده
است.ابراهیم مرادیان ظهر دوشنبه در مراسم
معارفه سرپرست دیوان محاسبات استان
بوشهر اظهار داشت :صیانت و پاسداری
از بیتالمال در دستگاههای اجرایی از
رسالتهای اصلی دیوان محاسبات است.وی
اضافه کرد :در دوره مدیریت خود در بوشهر
مبنای کار خود را بر کار حرفهای و دوری از
جناحهای سیاسی قرار دادم.مدیرکل سابق
دیوان محاسبات استان بوشهر خاطرنشان
کرد :نگاه توسعهمدارانه در امر نظارت داشتیم

و به دنبال پیشگیری بودیم و در این راستا
از تمامی ظرفیتهای قانونی استفاده کردیم.
سعی کردیم نظارت پیشرو و اثرگذار را داشته
باشیم.وی با اشاره به عوارض آالیندگی و
ارزشافزوده ،بیان کرد :اولویتهای استان و
چالشها را شناسایی کردیم و با برنامهریزی
 ۲۰موضوع کالن و شاخص استان را به
نتیجه رساندیم.مرادیان ادامه داد :در دیوان
محاسبات رویدادهای مالی را با قوانین و
مقررات تطبیق میدهیم.
وی افزود :هرچند تالش دیوان محاسبات
برقراری ارتباط مناسب با دستگاههای اجرایی
برای جلوگیری از انحرافات مالی و بودجهای
است ،اما جاهایی که امکان اصالح وجود

نداشت برای مدیران متخلف پروندههایی
تشکیل و به دادسرا ارسال شد.
مدیرکل سابق دیوان محاسبات استان بوشهر
تصریح کرد :هشت هزار و  ۳۰۰میلیارد تومان
معوقات مالی در استان وجود دارد که باید
بهصورت ویژه پیگیری شود.وی تاکید کرد :در
واگذاری اراضی ملی تخلفات زیادی در استان
صورت گرفته که در این زمینه نیز پروندههایی
تشکیل و به دادسرا ارسال شده است.مرادیان
گفت :برای دستیابی به حسابرسی عملکردی
باید بودجهریزی عملیاتی محقق شود.در این
مراسم ضمن تکریم ابراهیم مرادیان ،محسن
فنی اصل به عنوان سرپرست دیوان محاسبات
استان بوشهر معارفه شد

نظارتها نباید منجر به دخالت

و گرفتن جسارت از مدیران شود

معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر گفت:
نظارتها نباید منجر به دخالت و گرفتن جسارت از
مدیران شود .محمد تقی ایرانی ظهر دوشنبه در مراسم
معارفه سرپرست دیوان محاسبات استان بوشهر اظهار
داشت :دیوان محاسبات مسئولیت و رسالت بسیار مهمی
را در مقابله با تخلفات بر عهده دارد.
معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر با
اشاره به اهمیت نظارت اضافه کرد :نظارت نباید منجر به
دخالت و گرفتن جسارت از مدیران شود.
وی تصریح کرد :باید ارتباط صمیمی دیوان محاسبات با
مدیران آموزشدیده قانونمدار بیشتر شود.
ایرانی ادامه داد :دیوان محاسبات ضعفها و انحرافات
مالی را به صورت مکتوب و سریع به دستگاههای اجرایی
گزارش دهد تا با این شیوه پیشگیری ،جلوی فساد
اقتصادی و تخلفات گرفته شود.
در این مراسم ضمن تکریم ابراهیم مرادیان ،محسن فنی
اصل به عنوان سرپرست دیوان محاسبات استان بوشهر
معارفه شد.

فرماندارتنگستان:

حقوق و معوقات کارگران در

شهرستانتنگستانپرداختشود

براساس اعالم استاندار؛

شوتی ها تند نروند؛ ته لنجی در استان آزاد شد
خودروهای شوتی برای اهالی استان های
جنوبی از جمله بوشهر به ویژه برای ساکنان
حاشیه جاده ها و رانندگان یادآور سرعت های
حادثه آفرین است ،طوری که برخی گزارش ها
حکایت از فوت  50نفر در استان با این خودروها
طی سالیان اخیر دارد.
درحالی که رانندگان خودروهای شوتی معتقدند
کاالهایی که حمل میکنند قاچاق نیست بلکه
اجناس ملوانی است که طبق قانون وارد کشور
شده ،اما چون برگ سبز گمرکی ندارند ،نیروی
انتظامی به عنوان ضابط برخورد با کاالی قاچاق،
خودروهای شوتی را به عنوان متخلف می
شناسند ،از این رو آنان برای فرار از چنگ پلیس
و ماموران از ترس ضبط کاال ،جریمه و توقیف
خودرو ،با سرعت باال و حرکات خطرآفرین در
جادهها تردد میکنند.
روشن و شفاف نبودن موضوع ته لنجی موجب
شده تا موضوع جابه جایی این کاالها به کالفی
سردرگم تبدیل شود تا جایی که یکی تاکید بر
توقیف خودروهای شوتی و برخورد جدی با آنها
میکند و دیگری خواهان خودداری پلیس از
توقیف آنها میشود ،شرایطی که باعث شده تا
خطر آفرینی آنها در جاد ه ها ادامه داشته باشد و
معموال هر چند هفته یکبار تصادف این خودروها
در جاده و تلفات آن رسانه ای شود.
تردد کاالی ملوانی در بوشهر آزاد است
طبق آنچه استاندار بوشهر می گوید حمل و نقل
کاالی ته لنجی در استان آزاد است ،از این رو
نباید شاهد سرعت های آنچنانی و حادثه آفرین
خودروهای شوتی باشیم.
روابط عمومی استانداری بوشهر از قول احمد

محمدی زاده اعالم کرد :تردد خودروهای شوتی
(خودروهای سواری که کاالهای وارداتی خارجی
حمل میکنند) برای جابه جایی کاال از شهری به
شهر دیگر همراه با سرعت بسیار باال در جاده
های ارتباطی استان همواره یکی از مشکالت
مردم استان بوشهر به شمار میرود که سالها
با آن روبرو بودند.
وی بیان کرد :سرعت باالی خودروهای شوتی
در این چند سال منجر به تلفات زیاد انسانی و
ثبت حوادث خطرناکی در این استان شده است.
وی اظهار کرد :به همین دلیل در جلسه شورای
تامین استان تصمیم گرفته شد جابه جایی کاال
در بین شهرستانهای استان اعم از کاالهای
همراه ملوان (ته لنجی) و سایر کاالهای مجاز در
این استان برای همه خودروها بویژه خودروهای
سواری آزاد است و هیچ محدودیت و مشکل
قانونی در این زمینه وجود ندارد.
محمدی زاده خطاب به همه رانندگان خودروهای
شوتی گفت :از این به بعد هیچ مشکلی در زمینه
جابه جایی کاال دربین شهرستانهای استان

بوشهر وجود ندارد و پلیس شما را تحت تعقیب
قرار نخواهد داد پس با رعایت قوانین و رعایت
سرعت مطمئنه از سالمت خود و مردم مراقبت
کنید.وی یادآور شد :البته خروج کاالهای همراه
ملوان از سطح استان به استانهای دیگر ممنوع
است و هیچ کاالیی نباید از این استان به صورت
عمده خارج شود بلکه این کاالهای ته لنجی باید
در مغازههای شهرستانهای مختلف استان
عرضه و گردشگران و مسافران با حضور در
بوشهر و سایر شهرهای ساحلی در کنار تفریح و
گردشگری خرید خانگی خود را نیز انجام دهند.
ضرورت ساماندهی ته لنجی
باید منتظر ماند و دید این اظهارات استاندار با
همراهی سایر دستگاههای متولی قاچاق کاال
همراه می شود؟
در جریان سفر استانی رییس جمهور به بوشهر،
ابراهیم رییسی وعده داد که حداکثر طی یک
ماه کاالی همراه ملوانی ساماندهی شود ،اما با
گذشت سه ماه از این سفر ،دولت هنوز درباره
پیشنهادات استان تصمیم گیری نکرده است

فرماندار شهرستان تنگستان گفت :در این شرایط دشوار
اقتصادی و معیشتی ،اگر حقوق و دریافتی کارگران عقب
بیفتد ،شرایط سختی بر آنها مترتب خواهد شد.
احمد لطفی در نشست کمیسیون کارگری تصریح کرد :هر
پروژهای که شروع میشود ،میبایست بر اساس اعتبار الزم
باشد و در جریان اجرای پروژه نیز بخوبی پشتیبانی شود.
وی با بیان اینکه امیدواریم در چند ماه آینده یک سری
گشایشهایی صورت گیرد تا ظرفیتهای جدیدی برای کار
ایجاد شود ،خبر داد :بر اساس وعده استاندار بوشهر ،تا پایان
سال ،پروژه راهآهن بوشهر  -شیراز تأمین اعتبار شود.
لطفی ضمن اشاره به اینکه از نیروی انسانی مناسب در
پروژهها و شرکتها استفاده شود ،اضافه کرد :این انتظار
وجود دارد که وقتی یک شرکت بزرگ و باسابقه پروژهای را
متقبل میشود ،در خصوص حق و حقوق نیروهای کارگری
اهتمام الزم را داشته باشد.
فرماندار تنگستان ضمن تاکید بر پرداخت حق و حقوق و
معوقات نیروهای کار شرکتهای مستقر در شهرستان بیان
کرد :در این شرایط دشوار اقتصادی و معیشتی ،اگر حقوق و
دریافتی کارگران عقب بیفتد ،شرایط سختی بر آنها مترتب
خواهد شد.
مقام عالی دولت در حال حاضر تعداد نیروی کارگری
شهرستان تنگستان را حدود  ۲۵۰نفر برشمرد و یادآور شد:
اگر شرکتهای مستقر در شهرستان نیروهای خود را بر
اساس روند کاریشان تعدیل میکنند ،حق و حقوق آنها نیز
پرداخت کنند

