3

سال چهاردهم شماره   1957چهارشنبه  1تیرماه 1401

 ۴۵دوره آموزش فناوری اطالعات برای سربازان در استان بوشهر برگزار شد
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات استان بوشهر گفت ۴۵ :دوره مهارتآموزی با محوریت فناوری

اطالعات برای سربازان وظیفه در این استان برگزار شد.

گـــزارش

گـــزارش

نرخ پائین رشد جمعیت در استان بوشهر

رتبه آخر در نسبت تسهیالت به منابع بانکی

بانک های خسیس بوشهر
رکورد زدند!

حدود  ۶۰درصد سپردههای استان بلوکه شده یا حداقل
صرف پرداخت تسهیالت به استان نشده است .برخی
گزارش ها نیز حکایت از آن دارد که بانک های استان
بوشهر سپرده های خود را سود  ۲۱درصد دراختیار بانک
های استان های دیگر گذاشته و به مردم می گویند
تسهیالت نداریم!
به گزارش خلیج فارس؛ خساست بانک های بوشهر و
عدم نقش آفرینی در توسعه استان حرف امروز و دیروز
نیست و گزارش اخیر بانک مرکزی هم بر آن مهر تایید
زده است.
در گزارش اخیر بانک مرکزی که تا مربوط به سال گذشته
است ،مشخص شده بانک های استان بوشهر ۴۳
درصد سپرده های در اختیارشان را به صورت تسهیالت
پرداخت کرده و از این نظر رتبه آخر کشور را دارند.

این وضعیت در شرایطی می باشد که شبکه بانکی می
تواند  ۸۰درصد منابع خود را تسهیالت دهد و اتفاقا به
استناد همین گزارش ،نسبت تسهیالت به سپرده های
بانکی کشور  ۸۲درصد می باشد .به عبارتی بانک های
بوشهر حدود  ۵۰با شاخص کشوری فاصله دارند.
طبق همین گزارش ،بانک های استان در سال گذشته
پس از کسر سپرده قانونی ۸۹۰۶۳۹ ،میلیارد ریال منابع
در اختیار داشته اند که از این میزان  ۳۸۹۵۶میلیارد ریال
را تسهیالت پرداخت کرده اند.
به عبارت ساده تر ۵۷ ،درصد منابع بانکی استان صرف
پرداخت تسهیالت و سرمایه گذاری به استان نشده تا از
آنجا مستقیم به پایتخت رود.
سپرده بوشهری ها را به استان های دیگر قرض می دهند!
چندی پیش مدیرکل کار ،تعاون و رفاه استان بوشهر
پرده از خسیس بازی بانک های استان برداشته و گفت:
برخی بانک های بوشهر با این توجیه که خود را با مردم
و پرونده های انفرادی درگیر نکنند ،بخش زیادی از
سپرده خود را به بانک در استان های همجوار با سود
باالتر می دهند .وقتی هم مردم به شعب بانکی بوشهر
مراجعه می کنند می گویند وام نداریم با سهیمه تمام
شده است!
مصدق کشاورزی ادامه داد :در بررسی پنج ساله
تسهیالت پرداختی در استان ،میانگین آن  45درصد
منابع در اختیارشان بوده و همواره رتبه آخر کشور را
داشته ایم که نشان می دهد بانک های استان در
روند توسعه و بهبود کسب و کار بوشهر همراهی الزم
را ندارند.
بانک های بوشهر منابع دارند ،ولی تسهیالت نمی دهند
از نکات جالب گزارش اخیر بانک مرکزی نشان می دهد
برخی استان ها نظیر خراسان شمالی ،چهارمحال و
بختیاری ،کهگیلویه و بویراحمد و ایالم بانک های شان
حتی بیش از منابع خود تسهیالت پرداخت کرده اند
(باالی  100درصد) و از سقف مجاز بانک مرکزی (80
درصد سپرده ها) نیز بیشتر است.
این گزارش پرسش های زیادی را درباره عملکرد نظام
بانکی استان بوشهر مطرح می کند ،از جمله اینکه
آیا نباید نسبت منطقی بین سهم هر استان از مانده
تسهیالت و سپردهها ایجاد شود ؟ و این وسط تکلیف
استان هایی همچون بوشهر که در کنار داشتن منابع
دستشان از گرفتن تسهیالت برای سرمایه گذاری کوتاه
است و رتبه آخر کشور دارند چه میشود؟
قطعا باید یکی از اولویت های استاندار رسیدگی به
خسیس بازی بانک های استان باشد و نکته مهمی که
مدیرکل کار استان افشا کرده مبنی بر اینکه سپرده های
استان را بجای تسهیالت به مردم ،با سود باالتر به بانک
های استان های دیگر می دهند.

جامعــه

ریش سفیدان را در مسائل جمعیتی تأثیرگذار
دانست و اظهار داشت :از کرسیهای دانشگاه
و تریبون مساجد باید در این راستا بهره گرفت.
حجت االسالم مصلح برجسته سازی اهرمهای
تشویقی ذکر شده در قانون جوانی جمعیت را
از دستگاههای متولی خواستار شد .فرماندار
دشتستان نیز با بیان اینکه در زمینه جوانی
جمعیت باید به صورت عملیاتی اقدام شود
اظهار داشت :اگر سیاستهای جوانی جمعیت
را به خوبی اجرا نکنیم در  ۲۰سال آینده با بحران
پیری جمعیت مواجه میشویم.احمد بنافی با
بیان اینکه باید یک سری اقدامات ایجابی
همچون استفاده از تبلیغات مناسب در دستور
کار قرار گیرد ،تصریح کرد :دستگاههای اجرایی
که وظیفه گفتمان سازی را بر عهده دارند مکلف
به آموزش شوند.

بوشهر یکی از استانهای کمجمعیت کشور
است که همچون سایر استانهای کشور
طی سالهای اخیر با کاهش فرزندآوری
روبرو بوده است و البته طبق آمارها وضعیت
خوبی در این زمینه ندارد.طی سالهای اخیر
و به دنبال به صدا درآمدن زنگ کاهش رشد
جمعیت در سطح کشور ،برنامههای مختلفی
از جمله آموزش ،فرهنگسازی ،حمایت ،ارائه
تسهیالت و امتیازات مختلف در دستور کار قرار
گرفته است.علیرغم برنامهها و اقداماتی که در
این زمینه انجام شده است ،هنوز نتیجه الزم
دریافت نشده و رشد جمعیت در نقاط مختلف
کشور از جمله استان بوشهر پائینتر از انتظاری
است که میتواند باشد.اولین اقدام برای رشد
جمعیت را باید تسهیل ازدواج جوانان دانست؛
هرچند طی سالهای اخیر رفته رفته شرایط
برای ازدواج سختتر شده است و مسئوالن
باید گرهگشای این مسئله باشند.بی شک برای
داشتن جامعهای جوان و پویا باید سیاستهای
مناسبی در زمینه تسهیل ازدواج و افزایش
فرزندآوری در دستور کار قرار گیرد و دولت نیز
باید پشتیبانیهای الزم را در این راستا داشته
باشد.تأمین نیازهای جوانان در مرحله اول برای
ازدواج از جمله شغل و مسکن ،و همچنین ارائه
تسهیالت الزم و تأمین امکانات مورد نیاز برای
فرزندآوری میتواند ضمن صعودی کردن رشد
جمعیت از پیری جامعه جلوگیری کند.
در بوشهر از استانداردها پائینتر هستیم
مدیرکل ثبت احوال استان بوشهر در ارتباط با

وضعیت نرخ رشد جمعیت در استان بوشهر
بیان کرد :در این زمینه از استاندارد بینالمللی
پائینتر هستیم و نرخ رشد جمعیت در استان
بوشهر کمتر از دو است.
اسکندر پاساالر با بیان اینکه نرخ باروری در
استان بوشهر نسبت به میانگین کشوری قدری
پایینتر است تصریح کرد :اگر نظام سیاست
گذاری جمعیتی اصالح نشود با بحران مواجه
خواهیم شد.وی تصریح کرد :برای حفظ سطح
جایگزینی و برای اینکه جمعیت فعلی حفظ
شود باید میزان فرزند آوری  ۲.۱باشد و اگر
بخواهیم جمعیت رو به رشدی داشته باشیم
باید به  ۲.۵برسیم.مدیرکل ثبت احوال استان
بوشهر اضافه کرد :در صورتی که رشد جمعیت
فعلی کشور به همین منوال پیش برود باید
بدانیم در  ۲۰سال آینده از عمه ،خاله و عمو
خبری نیست که این مسئله عالوه بر کاهش
جمعیت کشور ،سبب کاهش مهر و محبت و
روابط عاطفی در بین خانوادهها نیز میشود.
لزوم فرهنگسازی برای رشد جمعیت
وی تغییر الگوی باروری و افزایش زمان ازدواج
تا فرزندآوری را از آسیبهای جمعیتی برشمرد
و بیان کرد :در گذشته زوجین در سالهای اول
ازدواج اقدام به فرزندآوری میکردند ولی در حال
حاضر این میزان افزایش یافته است که فرصت
فرزندآوری خانوادهها را کاهش میدهد .پاساالر
با اشاره به هشدارهای پی در پی مقام معظم
رهبری در خصوص خطرات و آسیبهای کاهش
رشد جمعیت و حرکت کشور به سمت میانسالی

و کهنسالی خاطرنشان کرد :گفتمان در حوزههای
جمعیتی یک وظیفه همگانی است؛ امروز در
شرایطی قرار داریم که هر کس باید به سهم خود
زمینه و بستر الزم برای رشد جمعیت در کشور را
فراهم کند.وی با بیان اینکه یکی از مؤلفههای
بسیار مهم در میزان قدرتمندی یک کشور ،بحث
جمعیت است ،گفت :ما باید برای رشد جمعیت
در کنار رفع نقاط ضعف کشور در عرصهها و ابعاد
مختلف به گفتمان سازی و جریان سازی فرهنگی
بپردازیم.مدیرکل ثبت احوال استان بوشهر افزود:
امروز به دالیل مختلف بیشتر والدین به سمت
تک فرزندی و یا دو فرزندی پیش میروند که این
موضوع روند افزایش جمعیت کشور را با مشکل
مواجه میکند.
لزوم تقویت ابزارهای تشویقی
امام جمعه دشتستان روز گذشته در قرارگاه
جمعیت این شهرستان داشتن فرزند را زیبایی
زندگی عنوان کرد و گفت :بر اساس آیات قرآن
کریم و روایات متعدد و معتبر اسالمی ،تکثیر
اوالد یا افزایش جمعیت در میان مسلمانان،
امری است مستحب که به آن سفارش فراوانی
شده است.حجت االسالم حسن مصلح از آمار
سقط جنین ابراز نگرانی کرد و افزود :خداوند
متعال در قرآن کریم کشتن فرزندان از ترس عدم
تأمین روزی را شدید ًا نهی میکند و درصدد
اعالم عمومی تضمین روزی والدین و فرزندان
را ضمانت کرده است.او اقناع سازی جامعه به
وسیله خواص جامعه همچون علما ،روحانیون،
نخبگان ،چهرههای محبوب علمی و ورزشی،

پرداخت  ۸۰۰میلیارد ریال تسهیالت فرزندآوری
مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری بوشهر
نیز اظهار داشت :تالشهای گستردهای به
منظور حمایت از افزایش جمعیت و فرزندآوری
در استان بوشهر صورت گرفته و طر حها و
برنامههای متعددی در این زمینه داریم.
رقیه زنگنه نژاد از پرداخت  ۸۰میلیارد تومان
تسهیالت فرزندآوری در استان بوشهر خبر داد و
بیان کرد :تا نیمه خرداد امسال هزار و  ۳۸۴فقره
تسهیالت به منظور حمایت از افزایش جمعیت
و فرزندآوری در استان بوشهر پرداخت شده
است .وی جوانی جمعیت و نیروی کار را یکی
از عوامل بسیار مهم پیروزی در جنگ تحمیلی و
پیشرفتهای جامعه اسالمی دانست و افزود:
حمایت از جوانی جمعیت تنها ترویج فرزند آوری
نیست.مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری
بوشهر اضافه کرد :بلکه اجرای طرحهای تسهیل
ازدواج و ایجاد شرایط مناسب برای اشتغال،
مسکن ،درمان ناباوری ،تربیت فرزند و ارائه یک
الگوی زندگی ایران اسالمی نیز ضروری است و
تحقق این مهم نیازمند حمایت وزارتخانههایی
مرتبط است.زنگنهنژاد بیان داشت ۱۰ :تا  ۲۰سال
آینده برای ما بسیار مهم و مؤثر خواهد بود که
باید در این قرارگاه در شهرستانها همه ارکان
این قرارگاه بهصورت جهادی و با توان کارکرد و
از همه ظرفیتهای شهرستان مانند ائمه جمعه
و جماعات ،ریش سفیدان و گروههای فعال
اجتماعی و جهادی استفاده شود.
انتظار میرود مسئوالن همانگونه که در
همایشها و جلسات محکم و استوار طرح و
برنامه میدهند و از حمایت و تشویق حرف
میزنند ،در عمل نیز اینگونه عمل کنند |.مهر

خبـــــر
معاون اقتصادی استاندار بوشهر:

فروش کارتی نان در بوشهر آغاز شد

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر از آغاز
اجرا طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان در استان
خبر داد و گفت :این طرح در  ۴شهرستان بوشهر،
دشتستان ،دشتی و تنگستان آغاز شده است.
علی باستین بعد از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران
اظهار کرد :در اجرای این طرح نان به قیمت سال
گذشته فروخته میشود و مردم هیچ هزینه اضافی را
پرداخت نخواهند کرد و دولت مابهتفاوت قیمت را به
حساب نانوا واریز میکند.
معاون استاندار بوشهر ادامه داد :اگر کسی کارت
نداشت و پول نقد همراه داشت نیز میتواند پول را به
نانوایی دهد تا آنان با کارتی که در اختیارشان گذاشته
شده برای آن شخص خرید نان را انجام دهند.
وی عنوان کرد :هیچ سهمیهبندی و محدودیت تعداد
قرص نان برای هر نفر هم نخواهیم داشت و باید با
کارتهای بانکی خرید نان را از دستگاههای کارتخوان
ویژه نانوایی انجام دهند که زمانی نزدیک به  ۳۰ثانیه
طول میکشد .باستین خاطر نشان کرد :زیرساختهای
الزم برای اجرای این طرح فراهم شده ،دستگاههای
کارتخوان توزیع شده و در اول هفته آینده در تمام
استان بهصورت کامل اجرا میشود.

رئیس نظارت بر حیات وحش محیط زیست بوشهر:

زیست پلنگ ایرانی در استان بوشهر رو به افزایش است

رئیس نظارت بر حیات وحش اداره کل
حفاظت محیط زیست استان بوشهر گفت:
رصد و مشاهدههای ثبت شده نشان دهنده
روند افزایشی زیست پلنگ ایرانی در مناطق
شکار ممنوع این استان است .خسرو درویشی
روز سهشنبه در گفتوگو با ایرنا ،افزود :با توجه
به گستردگی قلمرو زیست پلنگ ،بیان شمار
دقیق این گونه در استان نیازمند بررسیهای
دقیقی است اما مستندات مشاهدههای ثبت
شده و افزایش تعارض های انسانی (حمله
به دامها) نشان میدهد که جمعیت آن به
نسبت افزایشی شده است .وی عنوان کرد:
نواحی مرکزی استان بوشهر مانند مناطق
تحت مدیریت و شکار ممنوع شاهزاده
ابراهیم -تنگ باهوش ،کوه سیاه ،تنگ ارم
و منطقه خاییز در شهرستانهای دشتی،
دشتستان و تنگستان بیشترین گزارش یا
ثبت مشاهدهها انجام شده است.
رئیس نظارت بر حیات وحش اداره کل
حفاظت محیط زیست استان بوشهر گفت:
افزایش جمعیت گونههای نشخوار کننده
مانند کل بز ،قوچ و میش سبب تامین تغذیه

طبیعی پلنگ ایرانی شده است و بیشترین
مشاهدهها در استان بوشهر در همان مناطق
شکار ممنوعی ثبت شده است که شاهد حضور
بیشتراینگونههاهستیم.درویشیافزود:عالوه
بر مشاهده از سوی مردم و محیط بانها،
دوربینهای تلهای حفاظت محیط زیست
نیز در چندین مورد موفق به ثبت حضور
این گونه شده است.وی توضیح داد :وقوع
خشکسالی و انتقال محل چرای دام جوامع
محلی به ارتفاعات باالتر در مواردی که منجر
به تنازع پلنگ با دامهای دامداران محلی شده

است .رئیس نظارت بر حیات وحش اداره کل
حفاظت محیط زیست استان بوشهریادآور
شد :پلنگ ایرانی به عنوان بزرگترین گربهسان
در حال زیست ایران ،پراکنش گستردهای در
سطح کشور دارد .در این ارتباط روابط عمومی
اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر
روز سه شنبه به نقل از رئیس اداره حفاظت
محیط زیست شهرستان دشتستان اعالم کرد:
 ۲قالده پلنگ در مناطق حفاظت شده این
شهرستان مشاهده و از سوی همیار محیط
بان تصویربرداری شده است.طاهره موسوی
گفت :با توجه به اینکه پلنگ گونه چتر و
راس هرم غذایی است ،وجود و مشاهده
آن میتواند نشان دهنده سالمت طبیعت و
وجود طعمههای طبیعی در این منطقه باشد.
وی افزود :به همین دلیل از همه شهروندان
و ساکنان این منطقه درخواست داریم که
درصورتمشاهدههرگونهپلنگ،مشاهدههای
خود را در تماس با شماره گویای  ۱۵۴۰و یا
مراجعه به نزدیکترین اداره محیط زیست و یا
پاسگاهمحیطبانیاطالعدهند.

گـــــــــزارش
مدیرکل ثبت احوال بوشهر:

کاهش نرخ رشد جمعیت در استان
بوشهر نگران کننده است
مدیرکل ثبت احوال استان بوشهر با تاکید بر لزوم
اصالح نظام سیاست گذاری جمعیتی در کشور
گفت :کاهش نرخ رشد جمعیت در استان بوشهر
نگران کننده است.
اسکندر پاساالر صبح سهشنبه در نشست حمایت
از جوانی جمعیت در تنگستان با اشاره به اینکه
استان بوشهر از استانهای جوان کشور از نظر
جمعیت محسوب میشود اظهار داشت ۷۰ :درصد
جمعیت استان بوشهر در رده سنی  ۱۵تا  ۶۴سال
قرار میگیرد که این جوانی جمعیت یک فرصت
استثناییاست
مدیرکل ثبت احوال استان بوشهر بیان کرد :کاهش
نرخ رشد جمعیت در استان بوشهر نگران کننده
است .وی با اشاره به هشدارهای مکرر مقام معظم
رهبری در خصوص خطرات و آسیبهای کاهش
رشد جمعیت خاطرنشان کرد :گفتمان در حوزههای
رشد جمعیتی کشور وظیفه همه است و امروزه در
شرایطی قرار داریم که هر کس باید به سهم خود
زمینه و بستر الزم برای رشد سریع جمعیت کشور
را فراهم کند.پاساالر ادامه داد :امروز اغلب والدین
به سمت داشتن یک یا دو فرزند پیش میروند که
این موضوع روند رشد جمعیت کشور را با کندی
روبرو خواهد کرد.
تغییر الگوی باروری
مدیرکل ثبت احوال استان بوشهر تصریح کرد :در
صورتی که روند رشد جمعیت حال کشور به همین
وضع پیش برود در  ۲۰سال آینده فرزندان از داشتن
از عمه ،خاله و عمو محروم خواهند بود.
وی تغییر الگوی باروری و افزایش زمان ازدواج تا
فرزندآوری در خانوادهها را از آسیبهای جمعیتی
دانست و بیان کرد :در زمانهای گذشته زوجین
در سالهای اوایل ازدواج اقدام به فرزندآوری
میکردند ولی در حال حاضر زمان فرزند آوری در
اغلب خانوادهها افزایش یافته است.
پاساالر بیان کرد :اگر نظام سیاست گذاری جمعیتی
در کشور اصالح نشود با بحران مواجه خواهیم
شد .امروز نرخ باروری در استان بوشهر نسبت به
میانگین کشوری قدری پایینتر است.مدیرکل ثبت
احوال بوشهر افزود :برای اینکه جمعیت فعلی حفظ
شود و جمعیت کشور جوان بماند باید میزان فرزند
آوری  ۲.۱باشد و اگر هم قرار است جمعیت رو به
رشدی در کشور داشته باشیم باید رشد جمعیت در
کشور  ۲.۵برسد
........................................................................
معاون وزیر جهادکشاورزی اعالم کرد؛

جزئیات کارت نان
هیچ محدودیتی در خرید نیست

معاون وزیر جهادکشاورزی جزئیات طرح
هوشمندسازی نان را تشریح کرد.
به گزارش ایسنا ،محمدقربانی در نشست خبری
که برگزار شد در پاسخ به این سوال ایسنا که
طرح هوشمندسازی نان قرار است چگونه اجرایی
شود؟ گفت :اجرای طرح هوشمندسازی نان به
صورت پایلوت در زنجانآغاز شد تا آسیبها و
خالهایی که ممکن بود وجود داشته باشد احصا و
مرتفع شود .همچنین مسئوالن مربوطه نیز بتوانند
زیرساختهای اطالعاتی ایجاد کنند و با پیوست
اجتماعی ،توجیه نانواییها و بحثهای فنی کار
را پیش ببرند ،زیرا این طرح نیازمند کارتخوان
هوشمند است.
وی ادامه داد :فرآیند خرید نان مانند سابق است.
یعنی خریدار کارت میکشد تعداد قرص نان مورد
نیاز خود و پالستیک را انتخاب و پرداخت از کارت
بانکی انجام میشود.
معاون اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه
قیمت نان هیچ تغییری نخواهد داشت ،گفت:این
طرح در زنجان ،قزوین ،چهارمحال و بختیاری،
فارس و تهران و چند شهر دیگر اجرایی شده است.
پیش بینی میکنیم تا پایان تیر این طرح کل کشور
را پوشش دهد.
وی تصریح کرد :در کل کشور برای این طرح به
 ۸۳هزار دستگاه کارتخوان نیاز است .بحث
های مربوط به پشتیبانی از کارتخوانها بسیار
پر اهمیت است .این دستگاهها نیز نوع خاصی
هستند .عمال هم اتصال در برخی نانوایی شروع
شده و در تهران نیز حدود  ۹۰۰۰کارتخوان به
نانواییها داده شده است.
قربانی در ادامه گفت :خرید نان از کارت بانکی
انجام میشود که به کد ملی متصل است .هیچ
کارت دیگری صادر نمیشود .مقداری از هزینه
نان از حساب خریدار کسر می شود مابقی نیز
از حساب سایه پرداخت و به حساب نانوایی ها
واریز میشود.معاون وزیر جهادکشاورزی با اشاره
به اینکه با این طرح یارانهها مستقیم و هدفمند
به دست مردم میرسد و آرد چند نرخی در بازار
و نشت یارانه نخواهیم داشت گفت :همچنین
این طرح در جلوگیری از قاچاق و ضایعات نان
اثر بسیار زیادی داشته و خروج آرد برای مصارف
غیرانسانی به حداقل می رسد ،همچنین کیفیت
نان و رضایت مشتری نیز ارتقا می یابد.
وی افزود :هیچ محدودیتی در تعداد نان وجود
ندارد و با کارت بانکی هر تعدادی که نیاز است
میتوان خریداری کرد.
قربانی عنوان کرد :تا به این لحظه اکثر مشکالت
این طرح رفع شده و در حال تعمیم به استانهای
دیگر است.

