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فرماندار دیر:

 ۱۰۰میلیارد تومان برای زیرساختهای بندر تجاری دیر اختصاص یافت

فرماندار دیر استان بوشهر گفت۱۰۰ :میلیارد تومان برای ساخت پنج اسکله رمپی و ساختمان
قرنطینه بندر تجاری دیر در نظر گرفته شد.

گـــــــــزارش
معاونت بهداشتی دانشگاه پزشکی بوشهر:

مساله جمعیت فراتر از مشکالت
معیشتی و با اقتدار کشور در
ارتباط است

سرپرست معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی
بوشهر گفت :اهمیت نگهداشت پنجره طالیی جمعیت
بحثی کالن است که به اقتدار آفرینی و استقالل کشور
مربوط میشود و فراتر از مشکالت معیشتی و اقتصای
است .دکتر قاسم برجویی روز سهشنبه در همایش تجلیل
از سفیران سالمت آموزش و پرورش استان بوشهر ،بیان
کرد :زنان ایرانی در دهههای  ۵۰و  ۶۰به طور میانگین ۶
فرزند را تجربه میکردند در حالی که این آمار به سرعت
کاهش یافت.وی افزود :در حالی که این روند کاهش
جمعیت در دیگر کشورها مانند ژاپن در نزدیک به ۱۰۰
سال اتفاق میافتد ،اما در ایران در  ۱۵تا  ۲۰سال رخ داد و
کشور به سمت پیری جمعیت حرکت میکند.
سرپرست معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
توضیح داد :پنجره طالیی جمعیت یعنی نسبت افراد ۱۵
تا  ۶۴سال مولد ،کارآفرین و پویایی اقتصادی مولفهای
بسیار ارزشمند برای اقتدار و استقالل کشور است ،اما با
روند کاهش جمعیت در ایران این پنجره تا سال  ۱۴۲۵از
بین میرود و نسبت جمعیتی نامتعادلی ایجاد میشود
که در آن شمار سالمندان بیش از جوان ،فعال و مولد
است.برجویی اذعان کرد :اگر از امروز روی این موضوع
و در راستای افزایش فرزندآوری اقدامی انجام نشود،
در آینده کشور با معضالت جدی از نظر اقتدار ،امنیت،
مسائل اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی روبرو میشود
طوریکه حتی نیاز است پزشک ،پرستار و دیگر نیروهای
انسانی مورد نیاز کشور را از خارج تامین کرد.

سرپرست معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
عنوان کرد :امروز کشورهایی مانند چین با جمعیتی بیش
از یک میلیارد و  ۴۰۰میلیون نفر نیز سیاست تک فرزندی
را رها کرده و برای فرار از تله پیری جمعیت مشوقهای
اقتصادی را برای فرزندآوری وضع کردهاند.
وی با اشاره به مشکالتی که تک فرزندی برای کودکان
ایجاد کرده است ،گفت :بهترین گروهی که میتوانند
اهمیت فرزندآوری و تقاضا برای داشتن خواهر و برادر را
به والدین انتقال دهند دانشآموزان هستند.
برجویی افزود :این گروه هدف به عنوان سفیران سالمت
میتوانند مفاهیم روانشناسی و بهداشتی را بخوبی به
خانوادهها منتقل کنند و مطرح کردن مساله در دنیای
صادقانه کودکانه آنها بهتر از کارشناسان و مسئوالن مورد
پذیرش قرار میگیرد.وی اضافه کرد :مساله سالمت دهان
و دندان یکی دیگر از شاخصهای بهداشتی است که با
توجه به سرانه سالمت کشور ،سرمایهگذاری در آن بسیار
هزینه بر است درحالی که سادهترین و در دسترسترین
راه برای بهبود چشمگیر در وضعیت این شاخص ارائه
آموزشهای مراقبتی در مدارس است که اگر  ۱۰تا  ۲۰سال
بر آن تمرکز شود ،به سطح قابل قبولی حتی در جهان
میرسیم.برجویی گفت :هر روز بیش از گذشته اهمیت
نقش آفرینی دانشآموزان در انتقال مفاهیم به خانوادهها
روشنتر میشود و به عنوان سفیران سالمت در بهداشت
خانواده و این گروه به عنوان سفیران سالمت در خانوادهها
میتوانند همکاری بسیار موثری با نظام سالمت استان
داشته باشند.سرپرست معاونت دانشگاه علوم پزشکی
بوشهر اظهار کرد :دانشگاه علوم پزشکی بوشهر باور دارد که
بهترین جایگاه و خاستگاه برای اقدام فرهنگی و آموزشی
حوزه بهداشت و سالمت همین آموزش و پرورش و
مدارس هستند و اقدام در این زمینه نوعی سرمایهگذاری
به شمار میرود که نتایج و بازدهی آن به طور ملموس
در آینده قابل اندازهگیری است ،همانطور که پیشتر نیز در
گذشته اتفاق افتاده است.سرپرست معاونت تربیت بدنی
و سالمت اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر در این
آیین گفت :چالشهای مختلفی در زمینه تربیت بدنی و
سالمت در سطح مدارس وجود دارد که دولت سیزدهم
برای آنها برنامهریزی خوبی داشته است.
مهدی عباسیان عنوان کرد :کمبود سرانه فضای ورزشی در
مدارس استان بوشهر یکی از این چالشها است که در
راستای بهبود آن اقدامات خوبی آغاز شده است.
وی با اشاره به سرانه کمتر از نیم متر مربعی فضای
ورزشی مدارس در سطح کشور ،افزود :اجرای طرح شهید
سلیمانی در بوشهر با اعتبارات خوبی که تخصیص شده
است ،تا حد زیادی این شاخص را در استان بوشهر بهبود
میبخشد.سرپرست معاونت تربیت بدنی و سالمت اداره
کل آموزش و پرورش استان بوشهر اضافه کرد :نیروی
انسانی و کیفیت تدریس یکی دیگر از چالشهای حوزه
تربیت بدنی در مدارس است که طر حهای خوبی در
راستای بهبود کیفیت تخصصی در این زمینه ارائه شده
است.وی اضافه کرد :مساله تغذیه و کنترل سالمت
و بیماری هم از چالشهای حوزه سالمت است که
برانامههایی در این راستا تدارک دیده شده است و بهبود
قابل توجهی پیدا کنند.در پایان این آیین از دانشآموزان
و مربیان بهداشت استان بوشهر که عنوان سفیران نمونه
سالمت را کسب کرده بودند تجلیل و قدردانی شد.
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جامعــه

خبـــــر
بازرسی اتاق اصناف بوشهر:

هنوز نرخ جدید نان فانتزی در
استان بوشهر ابالغ نشده است

محمد درویش کارشناس محیط زیست

پسابهاخلیجفارسرابهکویرتبدیلمیکنند

کارشناس محیط زیست گفت :عوامل آلوده کننده باعث شده
تا شمار جمعیت و تنوع گونه ای و مهاجرت های ناخواسته
برای آبزیان ایجاد شود عالوه براین در بخش هایی از خلیج
فارس کویر های دریایی ایجاد شده است.
محمد درویش کارشناس محیط زیست در گفت و گو با
خبرنگار اجتماعی خبرگزاری برنا درباره آسیب هایی که تردد
کشتی های نفتی به حیات آبزیان خلیج فارس وارد می
کند اظهار کرد :آب این نواحی بسیار آلوده شده است و
متاسفانه به رغم هشدارها و توصیه های سازمان های بین
المللی محیط زیست و امضای تفاهم نامه کشور های حوزه
خلیج فارس عمال ناخدای کشتی ها این مساله را رعایت
نمی کنند.
وی افزود :باتوجه به اینکه محیط خلیج فارس نسبتا بسته
است آسیب های بیشتری می بیند عالوه براین کشتی های
جنگی مرتبط با کشورهای متخاصم فرامنطقه ای به دلیل
رزمایش هایی که انجام می دهند خسارت های زیادی به

باالنس اکولوژیکی خلیج فارس و دریای عمان وارد می کنند.
درویش کشتی های صیادی را یکی دیگر از عوامل از بین
رفتن آبزیان در خلیج فارس برشمرد و گفت :استفاده از روش
ترولینگ برای صید باعث می شود تا تمام کف دریا جارو
شود و اینگونه تنوع زیستی خارق العاده آنجا از بین برده می
شود عالوه براین هم پرسنل کشتی ها زباله های خود را در
دریا رها می کنند
کارشناس محیط زیست ادامه داد :آسیب فاضالبی که از
سواحل وارد خلیج فارس و دریای عمان می شود و همچنین
آب خاکستری که از آب شیرین کن ها از سمت امارات،
بحرین ،عربستان سعودی و عمان برداشت می شود در
مقایسه با سایر آلودگی ها بسیار بیشتر است و اصل خسارتی
که به اکوسیستم دریای عمان و خلیج فارس وارد می شود به
خاطر نداشتن تصفیه خانه ها ،ورود پساب ها ،فاضالب ها و
آب شیرین کن هایی است که هم از ساحل جنوبی و شمالی
و هم جزایر وارد می شود.

وی با تاکید براینکه روز به روز میزان این آسیب ها افزایش
پیدا می کند عنوان کرد :نقش پساب ها بیشتر از تردد کشتی
های صیادی و حامل نفت است و روند آسیب ها به علت
افزایش جمعیت و افزایش تعداد آب شیرین کن ها بیشتر
شده است همچنین مراکز صنعتی در مناطق ساحلی و طرح
های توسعه زیادی که درحال وقوع است این امر را تشدید
می کند .درویش با اشاره به اینکه کشتی ها حق تردد را می
پردازند بیان کرد :مساله این است که کشتی ها با پول آلودگی
ها را می خرند.
کارشناس محیط زیست در پایان تصریح کرد :عوامل آلوده
کننده باعث شده تا شمار جمعیت و تنوع گونه ای و مهاجرت
های ناخواسته برای آبزیان ایجاد شود عالوه براین در بخش
هایی از خلیج فارس کویر های دریایی ایجاد شده است یعنی
این مناطق آب دارد اما هیچ گونه موجود و مرجانی در آنجا
وجود ندارد و این امر نشان دهنده شدت آالینده های موجود
در آن منطقه است.
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ماجرای نجاست پیدا شده در آب مردم دشتستان چیست؟

داوود بحرینی :تغییرات اقلیمی و افزایش مصرف آب به دلیل
رشد جمعیت و از سویی مصارف مدیریت نشده در بخش
کشاورزی در نقاط مختلف جهان موجب حساسیت بیشتر
پیرامون منابع آب شده است و شهرستان دشتستان بزرگترین
شهرستان استان بوشهر نیز هر ساله در فصل تابستان
مردمانش فریاد بی آبی و بی کیفیتی آب را سر می دهند.
در هفته های گذشته ماریا خویش دوست رئیس شبکه
بهداشت و درمان شهرستان دشتستان در نشست شورای
اداری این شهرستان اظهار داشت :وقتی جواب آزمایشات آب
را دریافت می کنم و متوجه می شوم آب آلوده به مدفوع و
کلیفرم است ،باید سکوت کنم و بارها نامه را به اداره اطالعات
و فرمانداری انعکاس داده ام.
خویش دوست با اشاره به اینکه در منبع آب یکی از روستاها
کرم زالو دیده ایم ،ادامه داد :برخی اقدامات جهادی باید انجام
گیرد؛ اگر پول نیست دستمان را به سمت خیرین دراز می
کنیم همانطور که خیرین در مسئله بیمارستان ورود کردند؛ اگر
مردم و خیرین کنارمان نبودند بیمارستانی در کار نبود.
اظهارات رئیس شبکه بهداشت و درمان دشتستان در فضای
مجازی و محافل عمومی با واکنش شدید افکار عمومی رو به
رو شد که بالفاصله شرکت آب و فاضالب استان بوشهر این
اظهارات را غیرکارشناسی و بیاساس خواند! خبرنگار فارس

برای بررسی بیشتر این ماجرا به سراغ رئیس شبکه بهداشت
و درمان دشتستان می رود.
ماریا خویش دوست در گفتگو با خبرنگارفارس در این باره
اظهار داشت :آب برخی از روستاهای دشتستان فاقد متولی
و دستگاه کلر زنی است که در فصل گرما احتمال آلودگی آب
این مناطق تقویت میشود .رئیس شبکه بهداشت و درمان
دشتستان ادامه داد :بهورزان ما در خانههای بهداشت با نمونه
برداری  ،نحوه کلرسنجی و گند زدایی آب را به مردم آموزش
میدهند اما این روش صد درصدی موثر نیست و احتمال
دارد بعضی از خانوارها از این روش استفاده نکنند و آب به
درستی کلر زنی نشود .خویش دوست تصریح کرد :با توجه به
گرمی هوا آلودگی آب وجود دارد و میکروب شاخص آلودگی
معرفی شده نیز کلیفرم مدفوعی است و اینکه تصور شود
مدفوع در آب است غیر ممکن و یک تصور اشتباه است.
اما سرپرست شرکت آب و فاضالب استان بوشهر چه
میگوید؟
ابوالحسن عالی سرپرست شرکت آب و فاضالب استان بوشهر
نیز به خبرنگار فارس میگوید :کیفیت آب خط قرمز شرکت
آبفا است که روزانه نمونههای زیادی توسط آزمایشگاه های
آبفا دشتستان و آزمایشگاه ناظر استان از آبهای توزیعی
برداشت شده  ،آزمایش و کنترل می شوند.

عالی ادامه داد :آب توزیعی در کلیه مناطق تحت پوشش
شرکت آبفا در سراسر استان از جمله دشتستان از سالمت
و کیفیت مطلوب برخوردار است و هیچگونه مشکلی ندارد.
سرپرست شرکت آب و فاضالب استان بوشهر خاطر نشان
کرد :بنده شخصا در این نشست حضور داشتم و منظور رئیس
شبکه بهداشت و درمان دشتستان به هیچ گونه مناطق تحت
پوشش شرکت آبفا استان نبوده است و صرفا روی صحبت
ها با روستاها و مناطق عشایری که فاقد متولی هستند و
از طریق تانکر آب آنها تامین میشود ،بوده است.بر اساس
صحبت های خویش دوست رئیس شبکه و بهداشت
دشتستان ،تعدادی از روستاهای این شهرستان تحت پوشش
آبفا نمیباشد که  ۲۵درصد نتایج نامطلوب میکروبی آب
مربوط به این روستاها بوده و در روستاهای تحت پوشش
آبفا میزان نتایج نامطلوب دو درصد ارزیابی شده است.
به گزارش خبرگزاری فارس از بوشهر ،بر اساس صحبت های
عالی سرپرست شرکت آب و فاضالب استان بوشهر هشت
سایت آبشیرینکن در استان در حال ساخت است که چهار
سایت آن امسال وارد مدار تولید و بهرهبرداری میشود که با
تکمیل پروژههای آبشیرینکن ظرفیت تأمین آب آشامیدنی
این استان به  ۴۰درصد خواهد رسید و وضعیت پایداری در
تأمین آب فراهم می شود.

رئیس بازرسی اتاق اصناف بوشهر گفت :هنوز نرخ
جدید نان فانتزی در این استان مصوب نشده است
و این نانواییها باید کماکان با همان قیمت پیشین
فعالیت کنند .سید علیرضا سید رضازاده روز سهشنبه
در گفتوگو با ایرنا ،افزود :فعالیت نانواییهای استان
بوشهر به صورت مداوم رصد میشود و با گرانفروشی
و دیگر تخلفهای صنفی این واحدها برخورد قانونی
میشود.
وی در باره تعطیلی برخی از نانواییهای سطح شهر
بوشهر اعالم کرد :میزان تعطیلی مجاز در نانواییهای
سنتی  ۳روز است و توقف فعالیت با هدف امتناع
از پخت با قیمتهای پیشین تخلف است.رئیس
اتاق اصناف بوشهر گفت :در روزهای اخیر چند مورد
پرونده تخلف برای نانواییهای شهرستان بوشهر
تشکیل و به تعزیرات حکومتی ارجاع شده است.
مصطفی گراشی عنوان کرد :نانواییها سهمیه آرد
اردیبهشت ماه خود را با نرخ قبلی دریافت کردهاند و
مشکلی برای پخت ندارند.
وی اعالم کرد :بوشهریها میتوانند در صورت
مشاهده هر گونه تخلف مانند گرانفروشی یا تعطیلی
خارج از قانون را به واحد بازرسی اتاق اصناف گزارش
دهند یا با سامانههای  ۱۲۴سازمان صمت و ۱۳۵
تعزیرات حکومتی تماس بگیرند.
قرار است نرخ جدید نانهای حجیم و نیمه حجیم
در فرآیند اصالح نرخ آرد واحدهای صنف و صنعت
اعالم شود اما بارها از سوی مسئوالن اعالم شده
است که این نرخ تاثیری در قیمت نان سنتی
نخواهد داشت.
...........................................................................

تصمیم جدید دولت گره واردات
خودرو را باز میکند؟

دولت به دنبال تنظیم بازار خودرو برنامه واردات
خودروهای اقتصادی را دنبال می کند و در این راستا
برای تنظیم بازار و تهسیل واردات خودرو دست به
اصالح نظام تعرفهای این بخش زده است .طبق
اطالعاتی برخی رسانهها منتشر کردهاند هیات
وزیران به پیشنهاد وزارت صنعت ،معدن و تجارت
اصالحات تعرفهای را برای  ۴۴۰قلم کاال در نظر گرفته
که خودرو و قطعات نیز جزو آنها به شمار میرود.
بر این اساس ،سود بازرگانی ۴۱درصدی برای واردات
خودروهای  ۱۰۰۰تا دوهزار سیسی ،به ۲۸درصد و
سود بازرگانی خودروهای زیرهزار سیسی نیز به یک
درصد کاهش پیدا کرده است .بنابراین با توجه به
حقوق ورودی چهاردرصدی ،از این پس خودروهای
دارای حجم موتور  ۱۰۰۰تا دو هزار سیسی ،با
تعرفه ۳۲درصدی (۲۸درصد سود بازرگانی به عالوه
چهاردرصد حقوق ورودی) و خودروهای زیر هزار
سیسی با تعرفه پنجدرصدی (یکدرصد سود
بازرگانی به عالوه چهاردرصد حقوق ورودی) امکان
واردات خواهند داشت .البته با توجه به تغییر قیمت
ارز مرجع در گمرک از  ۴۲۰۰به  ۲۳۰۰۰تومان ،تعرفه
واردات خودرو نیز بر اساس ارز ۲۳هزارتومان محاسبه
خواهد شد .البته با تایید کاهش تعرفه واردات خودرو
اعتراض خودروسازان را به دنبال خواهد شد دراین
خصوص عنوان خواهند کرد که کاهش تعرفه به
تولید داخل ضربه خواهد زد .تعرفهای که همیشه به
عنوان محافظی برای خودروسازان داخلی بوده است.
واردات خودرو به نام مردم و به کام پولدار بی فایده
است ،اتفاقی که همواره رخ داده است .دستگاههای
متولی باید به نحوی عمل کنند که اقشار متوسط و
ضعیف جامعه هم توان خرید داشته و در عین حال
انحصار خودروسازان بیکیفیت داخی را هم بکشند.
دولت میگوید به دنبال تنظیم بازار خودرو از محل
واردات است؛ بنابراین اگر میخواهد به این هدف
برسد ،راهی جز تسهیل ورود خودرو در انواع مختلف
ندارد .در حال حاضر واردات خودرو دو عامل بازدارنده
کلی را در مقابل خود میبیند ،یکی تعرفه و دیگری
قیمت ارز .البته پای مسائلی مانند محدودیت قیمت
و حجم موتور نیز در میان است که به اندازه دو عامل
موردنظر اثرگذار نیستند.همچنین واردات خودرو باید
از طریق شرکتها و نمایندگی مورد تایید وزارت
صمت انجام شود و اقداماتی جهت استانداردسازی
و اخذ گواهینامههای استاندارد و محیط زیست و
بستر ارائه خدمات پس از قروش و تامین قطعات
یدکی از این شرکت نمایندگی انجام شود و از طریق
نهادهای ناظر عملکرد این شرکتهای مورد برسی
قرار گیرد.
تکلیف واردات خودروهای لوکس چه میشود؟
عبداهلل توکلیالهیجانی ،سرپرست دفتر صنایع
خودروی وزارت صنعت ،معدن و تجارت درباره
برنامههای وزارت صنعت برای تامین خودروهای
ارزانقیمت گفت :برنامههای مختلفی برای تغییر
ریل بازار و صنعت خودرو در جریان است ،یکی از
این موضوعات ،افزایش عرضه خودروهای اقتصادی
است ،یعنی خودروهایی که بتوانند جایگزین پراید
شوند.او افزود :یکی از اقداماتی که در این زمینه در
حال انجام است تولید محصول داخلی ارزان قیمت
است به این معنا که قرار است چند محصول مختلف
روی یک پلتفرم اقتصادی در شرکتهای مختلف
خودروساز تولید شود تا این محصوالت جایگزین
پراید شوند .این کار در حال انجام است و بهزودی
خبرهایی درباره تولید خودروی اقتصادی و بومی که
قیمت آن متناسب با سطح درآمد اکثریت جامعه
است ،منتشر میشود.

