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حصارهای فجر جم
 را برچینیم 

تلخی بیکاری در کام جوانان 
پایتخت انرژی

سرپرست 
ابراهیم بهمنیحسن رمضانیبیمارستان کنگان

پیشرفت ۹۰ درصدی پروژه 
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سال تحصیلی جدید و نگرانی 
 دانش آموزان  بی بضاعت

طرح مکمل یاری رایگان ویتامین آ
 برای کودکان کنگانی

خرید یک میلیارد تومان تجهیزات
 برای فنی و حرفه ای کنگان

ظرفیت های انسانی جنوب استان بوشهر 
را فراموش نکنیم

معلم را عزیزم خطاب نکنید؛ 
دخترخاله تان که نیست

بعد از واکسن کووید-۱۹ از داروهای
 ضد درد و تب استفاده کنیم؟  

تغییر در محل برگزاری مصاحبه استخدامی
 هلدینگ باختر برای افراد بومی

به گزارش هفته نامه استانی ثالث جنوب، گروه های 
مختلف مردمی، مسئولین و نهادها برای کمک و مساعدت در 
امر پیشگیری از شیوع کرونا همواره پای کار بوده اند. ویروس 
کرونا که خود را از اواخر سال 1398 به کشور عزیزمان ایران 
رســانده بود، تا کنون تلفات جانی زیادی را بر جای گذاشته 
اســت.  اما در این میان پیگیری و فعالیت های انجام شده تا 
حدود زیادی ســرعت ابتالء و یا مرگ های ناشی از کرونا را 
کاهش داده اســت؛ مانند مسئولین بهداشت و درمان که در 
خط مقدم مقابله با این ویروس منحوس هستند. در این میان 
نباید از پیگیری افرادی که دلســوزانه و متعهدانه مشکالت 

حوزه درمان کرونا را دنبال کرده اند نیز فراموش کرد.
حجت االسالم محمود محمودی امام جمعه کنگان از ابتدای 
شیوع کرونا ، چندین بار در خطبه ها و مصاحبه های مختلف 
شــرایط شهرستان را به اطالع مسئولین بهداشت و درمان و 
صنعت گوشــزد کرد. وی همچنین چندین بار تماس های 
تلفنی و جلساتی نیز با مسئولین شهرستانی، استانی و صنعت 
داشــته است و از این طریق نیازمندی های شهرستان را در 
حوزه کرونا پیگیری نموده اســت. همین اواخر در جلسه ای 
که به اتفاق ســایر ائمه جمعه جنوب اســتان و امام جمعه 
بوشهر با مهندس حسنی رئیس شــورای راهبردی شرکت 
های پتروشیمی پارس داشــته است، مسائل و اولویت های 
حوزه درمان و بهداشت شهرستان را به سمع و نظر این مقام 
مسئول شورای راهبردی رسانید] در این جلسه خلیل جوکار 
رئییس شبکه بهداشت  نیز به شکل مفصل از حوزه نیازمندی 

های شهرستان کنگان سخن گفت[.
یکی از اقدامات قابل تحسین امام جمعه کنگان در روزهای 

اخیر این بود که مجموعه مصالی بزرگ نماز جمعه کنگان را 
با پیشنهاد خود در اختیار شبکه بهداشت و شورای سالمت 
شهرستان جهت واکسیناسیون مردم قرار داد. البته پیش از 
این نیز امام جمعه کنگان چندین بار برای این کار و یا هر کار 
عام المنفعه دیگری که نیاز به فضای بزرگ و مناسب داشت، 
اعالم آمادگی کرده بود که مصال را در اختیار بگذارد.  فضای 
کنونی واکسیناسیون در محل مصال هم وسیع است و هم از 
چندین کولر ایســتاده با قدرت باال در آن استفاده می شود. 
این سیستم سرمایشی باعث شده فضای واکسیناسیون یک 
فضای خنک و مطبوع باشد و مراجعین به خاطر گرمای هوا 

کالفه و دلخور نشوند. 
در ســال های اخیر ظرفیت مصالی بزگ نماز جمعه کنگان 
عــالوه بر برگزاری نماز جمعه به امــور فرهنگی، اجتماعی، 
علمی، و اخیرا درمانی نیز اختصاص یافته اســت.    با تعامل 
خوب امام جمعه و دفتر وی با آموزش و پرورش شهرســتان 
در طی دو ســال گذشــته، مصلی کنگان محــل برگزاری 
کنکور سراســری و برخی امتحانات دانش آموزی بوده است 
.   مراســمات معنوی، دینی، مذهبی و فرهنگی نیز در تاریخ 
های مختلف و به طــور مرتب در مصالی کنگان برگزار می 
گردد.  واکسیناسیون عموم مردم نیز یکی دیگر از طرح هایی 
است که از اوایل شهریور ماه با پیشنهاد امام جمعه کنگان و 
زحمات ارزشمند مجموعه شبکه بهداشت و درمان شهرستان 
[ و شورای سالمت[در محل مصلی در حال انجام است.  این 
کار ارزشمندی است که ســازه بسیار بزرگ مصالی کنگان 
فقط منوط به نماز جمعه نیست که اگر اینجور بود این سازه 
بزرگ نهایتا هفته ای دو ساعت آن هم فقط برای نماز جمعه 

مورد اســتفاده قرار میگرفت. اما با درایت و دور اندیشــی و 
تعاملی کــه امام جمعه کنگان دارد ، مصلی کنگان عالوه بر 
نماز و ســایر مراسمات دینی، مذهبی و محوری ، مراسمات 
و برنامه های اجتماعی، فرهنگی، آموزشــی، علمی و اخیرا 
درمانی را نیز در دل خود جا داده است و مطمئنا اگر برنامه 
عام المنفعه دیگری نیز باشد که مصلی بتواند در اجرای خوب 
آن برنامه نقش داشــته باشــد، بدون شک این اتفاق خواهد 

افتاد و این تعامل با مجموعه شهرستان رقم خواهد خورد.

شرکت پلیمر آریاساسول واقع در منطقه ویژه اقتصادی 
انرژی پارس)عسلویه( در نظر دارد جهت تکمیل وندور 
لیســت خود در زمینه ی پیمانکاران ابنیه و ساختمان 
اقدام به شناسایی پیمانکاران توانمند و دارای صالحیت 
نماید. لذا از کلیه شــرکت های فعال در این زمینه که 
عالقه مند به مشارکت در مناقصات ابنیه و ساختمان 

شرکت پلیمر آریاساسول بوده و سابقه و شرایط انجام 
پروژه در عســلویه را داشــته اند دعوت میگردد ظرف 
مدت 15 روز از انتشــار این آگهــی رزومه خود را به 
 sourcing@aryasasol.com ایمیل  آدرس 
ارســال نمایند و جهت اطالعات بیشتر با شماره تلفن   

02185922932 تماس حاصل فرمایید.

عملیات اجرایی پروژه فضای سبز با اعتبار 15 میلیارد ریال 
روز دوشنبه در آیینی به همت شرکت پتروشیمی کیمیای 
پارس خاورمیانه در شهر بیدخون شهرستان عسلویه آغاز 

شد.
به گزارش ایرنا، مدیر عامل شــرکت پتروشیمی کیمیای 
پارس خاورمیانه در این آییــن گفت: این طرح در زمینی 
به مســاحت هفت هزار و 500 متر مربع در راستای تعهد 
10 درصدی ایجاد فضای سبز مطابق ماده 15 قانون هوای 
پاک مصوبه مجلس شورای اسالمی و با نظارت اداره حفاظت 
محیط زیست شهرستان عســلویه و همکاری شهرداری 

بیدخون اجرا می شود.
عباس دولتی زاده به ایرنا افزود: شرکت پتروشیمی کیمیای 
پــارس خاورمیانه در راســتای عمل به مســئولیت های 

اجتماعی خود توســعه فضای سبز را به عنوان یک اولویت 
ملی در دستور کار قرار داده است.

سرپرست شهرداری بیدخون گفت: شرکت های پیرامونی و 
مستقر در عسلویه باید از طرح های محیط زیست و فضای 

سبز حمایت کنند.
مهدی زاهــدی ضمن قدردانــی از مدیر عامل شــرکت 
پتروشیمی کیمیای پارس خاورمیانه افزود: شهرداری حاضر 
است که زمین مورد نظر در اختیار شرکت ها برای طرح های 
محیط زیستی قراردهد و برای این منظور هفت هزار و 500 

مترمربع زمین در اختیار این طرح قرار گرفته است.
وی گفت: شــهرداری بیدخون برنامــه حذف درخت های 
قدیمی بی خاصیــت دارد و به جای آن درخت های بومی 

نارنج جایگزین می کند.

واکسیناسیون مردم در مصالی نماز جمعه کنگان انجام می شود

مصالی کنگان، میزبان برنامه های علمی، فرهنگی و سالمت
مجموعه اقامتی تفریحی جدید 
شهرستان کنگان به زودی در 
ساحل نخل غانم افتتاح می شود

فراخوان عمومی 
شناسایی پیمانکاران ابنیه و ساختمان

عملیات اجرایی پروژه فضای سبز شهر بیدخون در شهرستان عسلویه آغاز شد

دکتر موسی احمدی:

جنوب بوشهر 23۵ میلیارد دالر 
برای کشور درآمد مستقیم دارد

سهم جوانان جنوب استان بوشهر از
فرصت شغلی و مدیریتی ناچیز است
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اجتماعي

سال تحصیلی جدید و نگرانی  
دانش آموزان بی بضاعت

 به نظر می رسد با فرا رسیدن سال تحصیلی جدید و 
ادامه ی کالس های ترکیبی ویا آنالین درشرایط کرونائی، 
علیرغم  تهیه تعدادی گوشی همراه و تبلت برای دانش 
شهرستان  آموزان  دانش  برخی  گذشته،  درسال  آموزان 
کنگان برای شرکت در کالس های مجازی همچنان با عدم 
برخورداری از امکانات شخصی الکترونیکی ) گوشی همراه 
و تبلت( آمادگی حضور آموزشی برای شان فراهم نباشد و 
نگرانی های مرتبط موجب محروم شدن از ادامه ی تحصیل 
را برای این عزیزان دامن بزند. برپایه ی این نوع مشکالت 
بازگشائی  در شهرستان ستاد  اکنون  از هم  که  دارد  جا 
مدارس و شورای آموزش وپرورش و سایر دست اندر کاران 
دلسوز طی یک برنامه ریزی دقیق و تهیه ی آمار از مدیران 
مدارس یا دیگر منابع مطلع نسبت به شناسائی گروه هدف 
دراین مرحله به شکلی برای تهیه ی امکانات الزم برای 
این دسته از محصلین بی بضاعت یا کم بضاعت تدابیری 
را اتخاذ نمایند. احتماال تعیین یکی از موسسات خیریه 
مطمئن ومشرف براین مهم برای خرید وتوزیع مطلوب و 
معرفی آن به شهروندان برای پیگیری مهم مساعدت شایانی 
در ساماندهی رفع نیازمندی ها می تواند بعمل آورد. تا 
از پراکنده کاری و امکان تضییع حقوق نیازمندان واقعی 

جلوگیری بعمل آید. / یادداشت: عبدالمجید اورا

طرح مکمل یاری رایگان مگادوز ویتامین آ 
برای کودکان 2 تا ۵ سال در شهرستان کنگان

ثالث جنوب: بحران ناشی از کووید 19 می تواند پیامدهای 
نامطلوبی از جمله افزایش بیکاری، کاهش درآمد وتوانایی 
در خرید مواد غذایی خانوار و در ناهایت نا امنی غذایی در 
جامه را به همراه داشته باشد. سازمان جهانی بهداشت و 
صندوق حمایت از کوکان سازمان ملل متحد)یونیسف( با 
توجه به نقش ویتامین آ در تقویت سیستم ایمنی بدن و 
کاهش خطر ابتال به بیماری های عفونی و مرگ و میر ناشی 
از آن در کودکان زیر پنج سال، دریافت مگادوز ویتامین آ 
برای کودکان زیر پنج سال به ویژه در مناطقی که کمبود 
این ویتامین یکی از مشکالت تغذیه ای می باشد را توصیه 

می نمایند.
 والدین محترم توجه فرمایند؛ طرح مکمل یاری با مگادوز 
ویتامین آ برای کودکان 2 تا 5 سال جهت تقویت سیستم 
ایمنی و کاهش خطر ابتال به بیماری کرونا در کلیه مراکز 
خدمات جامع سالمت، پایگاه های بهداشت و خانه های 
بهداشت هر 6 ماه یکبار به صورت رایگان انجام می شود./ 
واحد بهبود تغذیه جامعه شبکه بهداشت و درمان شهرستان 

کنگان

کارشناس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
شهرستان کنگان:

در راه گسترش فعالیت های تعاونی 
برای رفاه حال مردم  شهرستان از هیچ 

کوششی دریغ نمی کنیم
 به گزارش ثالث، فاطمه 
کارشناس  زاده  حسین 
رفاه  و  کار  تعاون،  اداره 
اجتماعی شهرستان کنگان 
عنوان  به  تعاون  گفت:  
مبتنی  های  ارزش  احیاگر 
برهمبستگی، مشارکت، اتحاد 
و مسئولیت پذیری اجتماعی است.  وی افزود: بی شک 
بین  و مشارکت هماهنگ  تعامل  اشاعه  تالش در حوزه 
اقشار مختلف جامعه برای فعال ساختن ظرفیت های بالقوه 
و استفاده مطلوب از فرصت ها برای بهره وری در عرصه 
های گوناگون و شکوفایی استعدادها در بخش های مختلف 
اقدامی شایسته است که می تواند ضمن حفظ ارزش های 

معنوی، نتایج مفید اقتصادی را نیز در بر داشته باشد.

خبر

بخش  شورای  رییس  نایب  بهمنی  ابراهیم 
شیرینو  بندر  شورای  رییس  نایب  و  سیراف 
جنوب  ثالث  استانی  نامه  هفته  با  گفتگو  در 
اظهار کرد: با توجه به اینکه بالغ بر چهل شرکت 
پتروشیمی و پاالیشگاه ها به ویژه چندین هلدینگ 
بزرگ از جمله باختر،خلیج فارس، شصتا و ساتا که 
در پارس جنوبی مستقر هستند و کشور عزیزمان در 
مجموع درآمدی 335 میلیارد دالری فقط از پارس 
جنوبی دارد چرا باید جوانان شهرستان های میزبان 

صنعت عظیم پارس جنوبی) کنگان، عسلویه، جم و 
دیر ( با بیکاری دست و پنجه نرم کنند؟

جنوبی  پارس  اقتصادی  ویژه  منطقه  که  آنجایی  از 
به عنوان پیشران نظام اقتصادی کشور عزیزمان می 
باشد و شهروندان یا اصطالحا بومیان منطقه نیز به 
سهم خود در تحقق اهداف دولت و پیشرفت پارس 
جنوبی همکاری و همراهی داشته اند و این امر نیز 
مقام  جمله  از  نظام  مسؤلین  تقدیر  مورد  همواره 
العالی  امام خامنه ای عزیز) مد ظله  عظمای والیت 

به شهرستان  در سفرخود  له  معظم  و  گرفته  قرار   )
رفع  در  الزم  تأکیدات  و  توصیه   ، عسلویه   - کنگان 
برطرف  و  داشته  کنگان  و  عسلویه  مردم  مشکالت 
اهلل  سبیل  فی  جهاد  نوعی  را  مردم  نیازهای  کردن 

تلقی نمودند.
مردم  شریف ۴ شهرستان جنوبی استان بوشهر بیش 
از 20 سال است که سخاوتمندانه زمین، هوا و دریای 
خود را در خدمت صنعت قرار داده اند و بنا به قانون 
میزبان،  مناطق  اجتماعی صنعت در  مسئولیت های 
حجم  متأسفانه  که  دارند  ای  حقه  حقوق  قائدتا 
تحقق  راستای  در  شده  انجام  اقدامات  و  مساعدتها 
این مسئولیت ها توسط صنعت در منقطه متناسب 
با حجم عظیم سرمایه گذاری و آسیب های ناشی از 
استقرار این تأسیسات از جمله آلودگی هوا، آسیبهای 
پایدار سنتی نظیر:  ازبین بردن شغلهای  اجتماعی و 

صیادی، کشاورزی، و دامپروری نمی باشد. 
اما  نیستیم  منطقه  به  شده  انجام  های  کمک  منکر 
واقعیت این است که متاسفانه آنطور که باید و شاید 
به مشکالت و معضالت  مردم این مناطق توجه نشده 
است و هنوز گرد محرومیت از چهره این مناطق پاک 

نشده است.
جنوبی  پارس  پروژه  استارت  اولیه  های  زمان  در 
صحبت های مدیران ارشد شرکت های پارس جنوبی 
مانند  ایراداتی  بومی  جوانان  از  استفاده  عدم  برای 
عدم تخصص، مهارت و تحصیالت بود اما متاسفانه با 
گذشت بیست سال جوانان ما هنوز در مشاغل  کاذب 
فعالیت دارند و تعدادی هم که در صنعت شاغل اند 
حال  در  روزمزد  صورت  به  بعضا  و  ها  پیمانکاری  با 
امنیت شغلی  و  مزایا  هیچ  از  که  باشند  می  فعالیت 

برخوردار نیستند اما اکثر نیرو های قرارداد مستقیم 
پارتی  بند  با  ها  در شرکت  استخدامی  آزمون  بدون 

جذب شده اند.
بومی  نیروی  جذب  درصد   50 مصوبه  به  توجه  با 
است  آمده  توسعه  ششم  برنامه  قانون   ۴٧ ماده  در 
خصوص  به  و  جوانان  اشتغال  برای  تازه  فرصتی  و 
تحصیل کرده های این چهار شهرستان محسوب می 
شد؛ ولی متاسفانه شاید فقط معدودی از شرکت های 
مستقر در منطقه این قانون را رعایت کنند و عمدتا 
با جذب سفارشی و بدون آزمون از سایر استان های 

کشور اقدام به جذب نیرو می کنند.
انتظار می رود دولت مردمی آیت اهلل سید  اینرو  از 
ابراهیم ریسی )به ویژه وزارت کار و وزارت نفت( در 
احقاق این حقوق در دو بخش کار و رفاه اجتماعی 

گام های موثری بردارند.

سرپرست بیمارستان کنگان:

پیشرفت ۹۰ درصدی پروژه گاز کشی به بیمارستان کنگان

تلخی بیکاری در کام جوانان پایتخت انرژی کشور

یکی   ، جنوب  ثالث  استانی  نامه  هفته  گزارش  به 
مشکالت  و  نواقص  جمع بندی  جلسه  در  مصوبات  از 
بیمارستان امام خمینی که به ریاست فرماندار شهرستان 
کنگان و با حضور رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان، 
شهرستان،  جمعه  امام   ، استان  جنوب  مردم  نماینده 
شبکه  رییس  و  کنگان  شهر  اسالمی  شورای  رئیس 
 )  1399 ماه  دی   15 تاریخ  در   ( شهرستان  بهداشت 
برگزار گردید، « احداث شبکه گازرسانی در بیمارستان 
192 تخت خوابی امام خمینی کنگان» بود. پیگیری این 
مصوبه با فرماندار شهرستان کنگان بوده است. فرماندار 
مدیران شرکت  با  مستقیم  رایزنی  با  کنگان  شهرستان 
پتروپاالیش کنگان و همراه کردن مدیران شرکت نامبرده 
، این امتیاز ارزشمند را برای شهرستان و بیمارستان به 
دست آورد.  البته باید تمایل و رغبت مسئولین شرکت 
نیز  را  همکاری  و  تعامل  این  برای  کنگان  پتروپاالیش 

تحسین و تمجید نمود.
در این خصوص نباید ازش پیگیری های مجدانه، دلسوزانه 
و موثر مدیران بیمارستان امام خمینی در یک سال اخیر 

برای احداث این زیر ساخت ارزشمند نیز غافل شد.
دکتر صادق مختارپور سرپرست بیمارستان امام خمینی 
)ره( کنگان در این خصوص به خبرنگار هفته نامه استانی 

های  پیگیری  از  دارد  جا  ابتدا  در  گفت:  جنوب  ثالث 
ارزشمند فرماندار شهرستان کنگان در خصوص مصوبه 
پروژه گازکشی بیمارستان امام خمینی تشکر کنم. واقعا 
با پیگیری دلسوزانه فرماندار محترم شهرستان بود که این 
اتفاق ارزشمند برای بیمارستان امام خمینی رخ داد و لذا  
فرماندار شهرستان در احداث شبکه گازرسانی بیمارستان 

امام خمینی نقش اول را داشته است. 
جهت  کنگان  پتروپاالیش  شرکت  تعهدات  افزود:  وی 
احداث شبکه گازرسانی به بیمارستان 192 تخت خوابی 
امام خمینی)ره( کنگان تامین تمام هزینه های طراحی 
قادری  مهندس  طرف  از  هلل  حمد  به  که  است  اجرا  و 
حال  در  کنگان  پتروپاالیش  شرکت  محترم  مدیرعامل 

انجام است.
در  پروژه  این  کرد:  عنوان  کنگان  بیمارستان  سرپرست 
با  است.  داشته  پیشرفت  درصد  حدود 90  حاضر  حال 
بیمارستان  در  طبیعی  گاز  گیری  اندازه  ایستگاه  نصب 
کنگان ، تقریبا این پروژه به 90 درصد پیشرفت رسیده 

است.
دکتر مختارپور تصریح کرد: به عنوان مسئول بیمارستان 
کنگان از همکاری و مساعدت شرکت پتروپاالیش کنگان 
در خصوص احداث شبکه گازرسانی به بیمارستان امام 

خمینی رضایت کامل دارم.
قادری  مهندس  از  دارد  جا  طریق  همین  از  گفت:  وی 
جناب  همچنین  و  پتروپاالیش  شرکت  مدیرعامل 
مهندس شهنی میدانی مدیر مجتمع پتروپاالیش کنگان 
احداث  برای  درصد   100 همکاری  جهت  به  صمیمانه 
کنم.  قدردانی  کنگان  بیمارستان  به  گازرسانی  پروژه 
جدای از بحث تعهد، مدیران این شرکت خود راغب و 
مایل به همکاری با مجموعه شهرستان و بیمارستان نیز 
با  بوده و هستند؛ این موضوع در جلسات متعددی که 
با این بزرگواران  مدیریت بیمارستان به شکل حضوری 
برای پیگیری و هماهنگی این پروژه برگزار گردید نیز به 

وضوح محسوس و قابل لمس بود.
با اجرای شبکه گاز رسانی در بیمارستان  گفتنی است 
امحاء  دستگاه  آشپزخانه،  ها،  پانسیون  مشکل  کنگان، 
زباله و دیزل ژنراتور نیز در زمینه تامین گاز رفع خواهد 

شد.
امام  بزرگ  بیمارستان  این،  از  پیش  است،  ای  گفتنی 

خمینی کنگان از نعمت گازکشی بهره مند نبوده است.
مهندس  مدیریت  به  کنگان  گستران  ساباط  شرکت 
منصوری پیمانکار پروژه گازکشی به بیمارستان کنگان 

می باشد.

شورای  نماینده  رمضانی،  حسن  جنوب-  ثالث 
شهرستان جم در استان :   در سال های اخیر به دلیل 
و  کارگری  جوامع  به  توجهی  بی  ها،  وعده  تحقق  عدم 
افزایش مشکالت اقتصادی و بیکاری، شاهد سلب اعتماد 

مردم از دولت بودیم.
با  اعتماد به عنوان مهمترین سرمایه اجتماعی،  بازیابی 
تغییر رویکرد و نگاه مجلس و دولت جدید در حال شکل 

گیری است.
 جدی گرفتن توصیه مقام معظم رهبری توسط رئیس 
در  مجلس   نمایندگان  و  دولت  هیات  اعضای  جمهور، 
رسیدگی به خواسته های منطقی اقشار زحمتکش جامعه 

به ویژه  کارگران و همچنین کنار زدن فاصله ها و واسطه 
ها برای شنیدن درد دل های مردم امری است که اگر 
استمرار یابد، اعتراضات کارگری نه تنها  خوراکی برای 
رسانه ها معاند تولید نخواهد کرد بلکه مثابه سمی است 
که فرصت طلبان رسانه ای، دوری از آن را ترجیح خواهند 

داد.
فارغ از به قضاوت نشستن درستی یا نادرستی شیوه مطالبه 
گری و تجمع صورت گرفته در شرکت پاالیش گاز فجر 
جم در روز های گذشته، اعتراض کارگران را باید نشانه ای 
خوب و به فال نیک گرفت، چرا که امروز قشر زحمتکش 
کارگری بیش از هر زمان دیگری بدون ترس و واهمه برای 

دستیابی به احقاق حق خود امیدوار شده است.
امیدی که انتظار می رود  با تغییر رویکرد مدیران دولتی 
به ویژه مدیران  دولت روحانی در یکی از مهمترین بخش 
ها و وزارتخانه های کشور یعنی صنعت نفت به واقعیت 

تبدل شود. 
صنعتی که معتقدم با تحمیل شدیدترین  تحریم ها هنوز 
زانو نزده است اما ادامه ی تبعیض ها کمر آن را خواهد 

شکست !!
پاالیشگاهی که برای باالبردن ضریب اطمینان و حفاظت 
خود حصار دور تا دور خود را فنس کشی کرده است، برای 
اطمینان از تولیدی پایدار در ماههای سخت  پیش رو، می 
بایست  حصار های بی اعتمادی و تبعیض را در مجموعه 

خود سریعا برچیند.

حصارهای فجر جم را برچینیم 
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خرید یک میلیارد تومان تجهیزات 

برای فنی و حرفه ای کنگان

با همت نماینده مردم جنوب استان بوشهر و فرماندار 
برای  تجهیزات  تومان  میلیارد  یک  کنگان،  شهرستان 
دانشکده فنی و حرفه ای شهرستان کنگان خریداری 
اضافه  همچنان  جدیدی  تجهیزات  سال  پایان  تا  شد، 

خواهد شد.
مردم شریف  نماینده  رسانی  اطالع  پایگاه  گزارش  به   
دیر، کنگان، جم و عسلویه در مجلس؛ به نقل از روابط 
عمومی دانشگاه فنی و حرفه ای استان بوشهر: تجهیزات 
برای کارگاه ها و آزمایشگاه  به روز کارگاهی  جدید و 
گاز  و  گاز  پاالیش  دقیق،  ابزار  خودرو،  مکانیک  های 
و  فنی  دانشکده  های  آزمایشگاه  و  ها  کارگاه  رسانی، 

حرفه ای کنگان تهیه شده است.
اکبر منصوری نسب؛ با مهم دانستن موقعیت جغرافیای 
دانشکده فنی و حرفه ای کنگان در جنوب استان اظهار 
امیدواري کرد که تا پایان سال مجددا تجهیزات دیگری 
به دانشکده فنی و حرفه ای کنگان اضافه خواهد شد 
پایدار نقش موثري خواهد داشت  و در جهت اشتغال 
تامین  را  و گاز  نفت  بزرگ  نیاز صنایع  نیروي مورد  و 

خواهد کرد.
 رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای استان بوشهر در پایان 
افزود: از اهتمام جدی نماینده مردم شریف دیر، کنگان، 
فرماندار  و  جم و عسلویه در مجلس شورای اسالمی  
شهرستان کنگان جهت همراهی و مساعدت در استقرار 
دانشکده فنی و حرفه ای کنگان و کمک به پویایی آن 

تقدیر نمود.

 
۱۰ نکته کوتاه درباره پیام دادن 

در فضای مجازی
از  است،  طوالنی  متن  و  می کنیم  تایپ  را  پیام  اگر 
تا  استفاده کنیم  ابزارها  و سایر  ایموجی  شماره گذاری، 
چند  حتماً  ساختمانی  هر  بلند  پلکان  نباشد.  مالل آور 

پاگرد برای چاق کردن نفس دارد.
همه ما هر روز بارها به گوشی مان سرک می کشیم، به 
جای زنگ زدن و پیامک فرستادن، از پیام رسان ها استفاده 
می کنیم اما گاهی نکات بسیار ساده ای را رعایت نمی کنیم 
و اسباب رنجش خودمان و دیگران فراهم می آید. در این 
مورد صدها نکته می شود نوشت اما عجالتاً این ده نکته 

پایه را مرور کنیم:
1- اگر کسی یک بار خیلی زود پیام ما را دید و جواب داد 
به این معنی نیست که همیشه بیکار است و روی گوشی 
خوابیده و از این به بعد موظف است خیلی زود جواب 
بدهد و اگر دیر جواب بدهد به ما بی احترامی کرده است.

است  خط  آن طرف  که  کسی  روحی  حال  از  ما   -2
چه  در  او  نمی دانیم  می دهیم  پیام  وقتی  نداریم،  خبر 
شرایطی است، انتظار نداشته باشیم آدم ها همیشه شاد و 
خوش مشرب باشند. خود ما مگر همیشه حوصله دیگران 

را داریم؟
3- اگر پیام صوتی کاری می دهیم کوتاه و گویا باشد. 
کمتر کسی حوصله گوش دادن به یک پیام چند دقیقه ای 
دارد برای همین روی دور تند می گذارد و »لحن« که 

بخش بزرگی از پیام را تشکیل می دهد از بین می رود.
از ارسال پیام های کیلویی، صبح و ظهر و شب به   -۴
خودداری  ایموجی  و  گل  دسته  با  کلیشه ای  خیرهای 
کنیم. اگر کسی برایمان مهم است چند کلمه تایپ کنیم 

یا پیام صوتی بفرستیم.
5- اگر به تازگی از کسی شماره گرفته ایم دلیل نمی شود 
که انتظار داشته باشیم در تمام پیام رسان ها تمام پیام های 
فورواردی ما را ببیند و بخواند و واکنش نشان دهد. ارسال 
بیش از حد پیام لزوماً دوستی ها را عمیق نمی کند. اگر در 
شبکه های اجتماعی به ویژه اینستاگرام کسی که شهرت 

دارد را می شناسیم اصرار نکنیم که شماره تماس بدهد.
6- از فورواد اخبار و عکس و کلیپ برای دیگران خودداری 
کنیم. االن تقریباً همه به اخبار دسترسی دارند مگر اینکه 
باید  مورد خاص و ویژه ای باشد که طرف مقابل حتماً 

ببیند.

خبر 

جنوب  ثالث  استانی  نامه  هفته 
انسانی  های  ظرفیت  معرفی  ادامه  در 
یکی  معرفی  به  شماره  این  در  منطقه، 

استان  جنوب  کرده  تحصیل  جوانان  از 
بوشهر  به نام رقیه یوسفی می نماید.

بندر  در   1365 متولد  یوسفی  رقیه 
دکتری   : وی  تحصیالت  است.   کنگان 
شیراز-  دانشگاه  عمران_آب،  مهندسی 
عمران- مهندسی  ارشد  کارشناسی 

و  اهواز  چمران  شهید  دانشگاه  آب، 
 ، عمران-عمران  مهندسی  کارشناسی 

دانشگاه خلیج فارس می باشد.

سوابق کاری:
پارس  انرژی  اقتصادی  ویژه  منطقه   -۱

جنوبی 1388 
هفت  یاقوت  شرکت  مالی  مدیر   -۲

بهشت پارس جنوبی: به مدت دو سال
۳- تدریس دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
سال  نیم  یک  مدت  به  کنگان:  بندر 

تحصیلی  
به  شیراز:  دانشگاه  استاد  دستیار   -۴

مدت دو نیم سال تحصیلی
مهندسین  شرکت  ناظر  مهندس   -۵

مشاور پوراب: به مدت 3 ماه
۶- مهندس ناظر و کنترل پروژه شرکت 
 1 مدت  به  بندآب:  مشاور  مهندسین 

سال
نظام  سازمان  ناظر  مهندس   -۷

مهندسی: به مدت 6 سال
۸- مسئول دفتر گروه مهندسی یاقوت: 

به مدت 6 ماه ) تا کنون( 
۹- پروژه محاسبات ساختمان مسکونی 

۴ طبقه
آب  پتانسیل  بندی  پهنه  پروژه   -۱۰

زیرزمینی
تغذیه  پتانسیل  بندی  پهنه  پروژه   -۱۱

مصنوعی
بخشی از سوابق کاری وی در باال اشاره 

شد.  
سایر  و  کنگان  انسانی  های  ظرفیت 
اندازه  به  استان  جنوبی  های  شهرستان 
ای هست که بتوانند پست های مدیریتی 
راحتی دست  به  نیز  را  استان  در سطح 
این  رسد  می  نظر  به  که  جایی  بگیرند؛ 
همیشگی  سهمیه  عنوان  به  ها  پست 
از  معدودی  تعداد  اختیار  در  فقط   ،

شهرستان های استان قرار می گیرد.
اگر خودمان در شهرستان  به هر جهت 
به  عسلویه  و  دیر  جم،  کنگان،  های 
خود  جوان  و  کرده  تحصیل  نیروهای 
اهمیت ندهیم و فضا را برای بهره بردن 
از این ظرفیت های انسانی مهیا نکنیم، 
دیگران    که  باشیم  داشته  انتظار  نباید 

برای نیروهای توانمند ما آنطور که باید 
دلسوزی کنند.

و  است  جدید  دولت  اکنون  خب  اما 
ساالری  شایسته  به  امید  چشم  همه 
این دولت دارند . از طرف دیگر نماینده 
انسانی  خود  که  استان  جنوب  محترم 
مستعد  نیروهای  طرفدار  و  مند  دغدغه 
منطقه است نیز می تواند از این ظرفیت 
های سطح باال، استفاده حداکثری برای 

منطقه و استان نماید.
از جوانان  نمونه  فقط یک  یوسفی  رقیه 
استان  جنوب  کرده  تحصیل  و  شایسته 

بوشهر و شهرستان کنگان است.
به معرفی دیگر چهره  بعدی  نوشتار  در 

های توانمند منطقه خواهیم پرداخت.

یادداشت: مصطفی صفایی

ثالث جنوب-   عبدالمجید اورا:   مراکز تحقیقات و 
مطالعات علمی یکی از مهمترین ارکان کار در جوامعی است 
که  توسعه واقعی را دنبال می کنند؛ جایی که آنها از نظر 
توانایی در آینده نگری از دیگران جلوتر هستند و این مراکز 
نشان دهنده کانال اصلی هستند تا تصمیم گیرندگان را 
قادر سازد تا با ابعاد متنوع واقعیت ها آشنا شوند. برنامه 
ریزی برای آینده با توجه به مبنای علمی مناسب ، که همه 
حقایق، واقعیت و شاخص های آینده را در نظر می گیرند 
که مرتبط با موضوع و محتوای تصمیم چارچوب کار مورد 

نیاز است.
 در جوامع صاحب سبک، فعال کردن نقش پژوهشگران 
در مراکز تحقیقاتی و مطالعاتی به یک ضرورت فرهنگی 
سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی تبدیل شده است تا به عنوان 
تصمیم  به  تخصصی  دانش  ارائه  برای  بهینه  مکانیسمی 
گیرندگان از طریق تولید محتواهای علمی و پاسخگوئی 

تخصصی ، آگاهی های مورد انتظار را دو چندان کرده و 
کمک کند تا میان حقایق میدانی و چارچوب علمی نظری 
برای »نمونه  در عرصه ی اقتصاد  » ارتباط برقرار کند که 
در اینجا به صورت موردی و خالصه آن را بررسی می کنیم:

  هدف  تمرکز بر این مقوله اهتمام به معیارهایی اقتصادی 
در این مطلب  به شرح زیراست که بر اساس آن کشورها 
از نظر اقتصادی طبقه بندی می شوند؛ مدیران توانمند با 
احصاء آمار و ارقام فعلی یک  بازه زمانی را برای اندازه گیری 
کمی و کیفی رشد هدف گذاری ، شاخص مورد انتظار را در 
نظر گرفته واز طریق  ایجاد منابع مطالعاتی و پژوهشی یا در 

دسترس، برنامه و حرکت خود را جهت میدهند! 
عناصراقتصاد  در  توجه  قابل  اقتصادی  شرایط  بهبود   
داخلی کشور ، از جمله: درآمد ملی ، نرخ تورم ، تراز تجاری 
، نرخ سرمایه گذاری ، ارزش پول ملی ، نرخ رشد صنایع، 
توزیع ، شفافیت و مهارفساد و کاهش دیون و تعهدات مالی 

دولت... را در برمی گیرد.
به  عمومی  خدمات  معقول  میزان  ارائه  در  توانمندی   
شهروندان ، به موازات بهتر شدن خدمات موجود و عدم 

امکان  بروز آسیب ها و نارسائی خدماتی..
  نظارت واقعی و پاسخگویی مطلوب  که بر اساس اصل 

همه افراد در قانون برابرند
  توسعه اقتصادی عادالنه در آموزش و رشد استعدادها، 
مشاغل ، افزایش درآمد ، کاهش سطح فقرو درمتن قرار 
دادن گروه جوانان که هسته اصلی فرایند اقتصادی بوده ، با 
قابلیت ها و ظرفیت های تمام نشدنی. انگیزه ای فراوان 

دارند.
و  اجتماعی  طبقات  اختالف  کاهش  و  ثروت  افزایش   

برجسته شدن  نشانه های توزیع خوب ومناسب ثروت 
   تعادل وتوازن  در فرصتهای اقتصادی برپایه ی شناخت 
تفاوت های فردی،توزیع متناسب امتیازات و مجوزها برای 

بهره برداری رضایت بخش در طرف های مختلف
  کاهش جدی و چشمگیر تعداد شهروندان زیر خط فقر

 توانایی درگسترش ابزارهای تولیدی وتوسعه ی منابع 
اقتصادی 

ازمنابع  رویه ی  بی  استحصال   و  گرایی  رانت   حذف 
اقتصادی محدود مانند نفت  

 فساد زدایی در مقیاس خرد وکالن ، و همچنین حذف  
پروژه های بیهوده ، واختصاص  هزینه ی کافی به آموزش و 

تجهیزات پزشکی و شکوفا یی ابتکار وخالفیت ها
  عدم تمرکز منابع دولت در موسسات خاص مانند بانک 

مرکزی و غفلت از بقیه موسسات  در مناطق دورومحروم.
 دولت عامل جذب  پروژه های توسعه ای است که می 
تواند چرخ رشد اقتصادی را به حرکت درآورد  باید پروژه 
های جعلی را به نفع  صاحب منصب و سیاستمدارحذف 

کند.
  ثروتمند شدن با هزینه و سرمایه ی شخص ونه دولت ، 
زیرا هنگامی که عملکرد اصلی خود را از دست می دهد 

اعتماد عمومی به آن کاهش می یابد  
 کاهش اقداماتی که منجر به افزایش بدهی  دولت  شده 

و بودجه عمومی را تحت فشار قرار می دهد.
و  تحقیقاتی  مراکز  شد  مطرح  درمقدمه  که  همانگونه  
مطالعاتی اهمیت خود را درپرداختن به  نیازهای فرهنگی، 
اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی به تحقیق و مطالعات  نشان 
قابل توجه  زیر  اهمیت مراکز تحقیقاتی درابعاد  اند  داده 

است.

تفکرعملی  سلولهای  مطالعاتی  و  تحقیقاتی  مراکز   -
هستند که برای بلوغ پروژه های علمی ، تبلور راه حل برای 
مشکالت موجود و مطالعه آنها بر اساس یکپارچگی علمی 
و شناختی هماهنگ کار می کنند. این امر در حال حاضر 

آن را به یک ضرورت فوری اجتماعی تبدیل کرده است.
- مشارکت در تولید و ایجاد ایده ها و استفاده از اطالعات 

موجود برای تحرک  موسسات و ترسیم مسیر آینده آنها.
- مراکز تحقیقاتی نقش اصلی را در فرآیند ترجمه نقش  
یک پل را ایفا می کنند. یعنی انتقال دانش از یک زبان 

به زبانی دیگر.
- در اصل ، مراکز تحقیقاتی نقش بسزایی در گسترش 
دارند. شاید  روح عقل  تحریک  و  دانش  توسعه   ، آگاهی 
تدوین   ، تحقیقاتی  مراکز  نیاز  مورد  وظایف  مهمترین 

فرهنگ و آگاهی مردم باشد.
-  مراکز تحقیقاتی و مطالعاتی به توجیه تصمیم گیری بین 

دولت و جامعه کمک می کنند
- تأثیر مثبت مراکز تحقیقاتی و مطالعاتی بر برنامه ریزی 

وطراحی استراتژی ها
برای  از طریق مطالعات و تحقیقات  افزایش مشارکت   -

پیش بینی آینده و رویدادهای آن.
- چشم اندازها و راه حل های واضحی را برای مهمترین 
مشکالتی که زندگی جوامع با آن روبروست ارائه می دهد.

بازیگران در ترسیم گرایش  از  لذا مراکز تحقیقاتی یکی 
های فرهنگی، سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و آموزشی 
که بر جوامع تأثیر می گذارد و یکی از شرکت کنندگان در 
تدوین راه حل ها  در مقابل مشکالت از طریق به کارگیری 
تحقیقات علمی در خدمت  به مسائل جامعه با ارائه چشم 
اندازها و ارائه جایگزین ها و گزینه ها ، بمنظور حمایت 
از فرآیندهای تصمیم گیری و سیاست گذاری می تواند 

فعال باشد. 

از  معتبر  علمی  منابع  در  موجود  اطالعات  اساس  بر 
آخرین  و   UpToDate دیتابیس   ،CDC جمله 
موضعی  جانبی  عوارض  دنیا،  روز  علمی  های  یافته 
دریافت  از  بعد  بدن(  کل  به  )مربوط  سیستمیک  و 
واکسن امری شایع بوده و نشانگر این است که بدن 
شامل  عوارض  این  است.  ایمنی  ایجاد  حال  در  شما 
مواردی مانند درد در محل تزریق؛ بزرگ  شدن غدد 
تزریق  واکسن  که  در همان سمتی  بغل  زیر  لنفاوی 
موارد  این  است.  و سردرد  است؛ تب؛ خستگی  شده 
ممکن است بر توانایی فرد در انجام فعالیت های روزانه 
شود.  برطرف  روز  چند  ظرف  باید  اما  بگذارد،  تأثیر 
اگرچه برخی از افراد ممکن است عوارض جانبی نشان 

ندهند.

عوارض جانبی شایع بعد از تزریق واکسن
عوارض موضعی: درد، قرمزی و تورم در محل تزریق واکسن.

درد  سردرد،  خستگی،  بدن:   کل  به  مربوط  عوارض   
عضالنی، لرز، تب و حالت تهوع

داروهای  مثال،  عنوان  به  ضدتب،  داروهای  و  مسکن ها 
ضدالتهابی غیراستروئیدی مانند »ایبوپروفن«، »ناپروکسن«، 
»دیکلوفناک« یا »استامینوفن« می تواند برای کنترل عوارض 
جانبی موضعی مانند درد در محل تزریق یا سیستمیک، بعد از 
تزریق واکسن مصرف شود. با این حال، استفاده از این داروها با 
هدف »پیشگیری« و »قبل از واکسیناسیون«، به دلیل اثرات 
نامشخص بر پاسخ ایمنی میزبان به واکسن، توصیه نمی شود.

راهکارهای کمک به بهبود عوارض تزریق واکسن:  
برای کاهش درد و ناراحتی در محل تزریق:  1. یک دستمال 

تمیز، خنک و مرطوب روی محل موردنظر قرار دهید.  2.  
بازوی خود را به آرامی نرمش دهید.

زیادی  مقدار   .1 تب:   از  ناشی  ناراحتی  کاهش  برای 
مایعات بنوشید.  2.   لباس خنک و گشاد بپوشید.

درد، طبیعی  یا  تب  از  ناشی  ناراحتی  موارد،  بیشتر  در 
است. اما در صورت رویارویی با این 2 مورد، با پزشک 
خود تماس بگیرید:   - 1   اگر قرمزی یا حساسیت محل 
تزریق بعد از 2۴ ساعت افزایش یافت.  2-   اگر عوارض 
جانبی منجر به نگرانی شما شده یا به نظر نمی رسد که 
/  منبع: دکتر »مهشید  برود.   بین  از  از چند روز  بعد 
طهماسبی« دکترای داروسازی و کارشناس مرکز اطالع 
رسانی داروها و سموم معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم 

پزشکی شیراز

وزارت آموزش وپرورش در آستانه بازگشایی مدارس در کانال 
اطالع رسانی شبکه شاد 10 نکته درباره آموزش مجازی و 
آغاز سال تحصیلی برای دانش آموزان و خانواده ها منتشر کرده 
است که در یکی از آنها آمده: معلم را با کلمات رسمی خطاب 

قرار دهید. چون معلم دخترخاله عزیز شما نیست.
حدود یک هفته دیگر مدارس در سراسر کشور بازگشایی و 
سال تحصیلی 1۴00-1۴01 آغاز خواهد شد و آن طور که 
مسئوالن وزارت آموزش و پرورش اعالم کرده اند، مدارس 
در مناطق مختلف کشور ترکیبی از آموزش های حضوری و 

مجازی را تجربه خواهند کرد.
شاد  شبکه  اطالع رسانی  کانال  در  آموزش وپرورش  وزارت 
10 نکته پیرامون آموزش مجازی و آغاز سال تحصیلی برای 

دانش آموزان و خانواده ها منتشر کرده که به این شرح است:

1. آموزش مجازی آسان نیست و اگر واقعا قصدتان از به 
مدرسه فرستادن فرزندانتان آموزش است و نه نمره گرفتن 

باید بر شرکت منظم شان در کالس ها نظارت داشته باشید.
در  نیست  موظف  معلم  و  نخریده اید  را  معلم تان  شما   .2
تعطیالت و ساعات غیرکاری پاسخگوی شما باشد. او هم 
انسان است و در ساعات غیراداری وظایف و گرفتاری های 
خانوادگی دارد. اگر معلمی پاسخ شما را می دهد از سر لطف و 

دلسوزی اوست نه وظیفه
3. هنگام پیام دادن به معلم تان او را با کلمات رسمی مخاطب 
قرار دهید. درست است که او را نمی بینید ولی دخترخاله تان 

نیست که او را »عزیزم« خطاب کنید.
۴. کالس مجازی مسابقه  »کی از همه باهوش تره« نیست. 
فرزندتان  کنار  پس  تعامل.  و  یادگیری  برای  است  مکانی  

ننشینید تا در رقابت با دیگر شاگردان کمکش کنید. این 
فرایند  او،  نفس  به  اعتماد  به  زدن  لطمه  بر  مسئله عالوه 

یادگیری را نیز مختل می کند.
5. در آموزش مجازی اکثر معلمین فیلم تدریس شان را ضبط 
می کنند. آن  را جایی ذخیره کنید تا هم بتوانید چندین بار 

مرور کنید و هم شب امتحان در به در دنبال فیلم ها نباشید.
6. اگر تمرینات خود را از روی دیگران رونویسی کنید معلم 
ضرر نمی کند، بلکه به گمان اینکه همه یاد گرفته اند به سرعت 
سراغ مبحث بعدی می رود. اگر در آزمون ها تقلب کنید به 
معلم آسیبی نمی رسد، بلکه فقط آمار قبولی هایش باالتر 
می رود. اگر جواب سواالت معلم را به فرزندتان می رسانید، از 
حقوق معلم کم نمی کنند، فرزندتان را با تقلب و دروغ بزرگ 
نکنید. بگذارید فرزندتان تالش کند، بگذارید از مغزش استفاده 

کند، قول می دهم استفاده از مغز عوارض جانبی نداشته 
باشد.

٧. مشخص شده که 32 گونه  مختلف هوش در بشر وجود 
دارد و فرزندان ما حتما در یک یا چند شاخه استعداد بیشتری 
دارند. کسی که هوش ریاضی خوبی ندارد شاید در ادبیات، 
هنر یا ورزش موفق باشد. آن ها را تحت فشار نگدارید، تحقیر 
نکنید، با دیگران مقایسه نکنید. اجازه بدهید راه خودشان را 

پیدا کنند. جهان ما جهان تفاوت هاست.
8. تنبیه و تحسین اغراق شده هر دو به یک میزان مخل 
آموزش و پرورش اند. تشویق باید متناسب با نوع فعالیت باشد 
و گاهی باید اجازه بدهیم فرزندمان از کارش فقط لذت ببرد و 

وابسته به تشویق ما باشد.

ظرفیت های انسانی جنوب استان بوشهر را فراموش نکنیم

مدیران توانمند و توسعه ی پژوهش 
برای موفقیت جامعه 

آیا می توان بعد از واکسیناسیون کووید-۱۹ از داروهای ضد درد یا داروهای ضد تب استفاده کرد؟

۱۰ نکته آموزش  و پرورش برای خانواده ها در آستانه ماه مهر 
معلم را عزیزم خطاب نکنید؛ دخترخاله تان که نیست



خالصه نطق خوب و موثر نماینده کنگان، دیر، 
جم و عسلویه در مجلس شورای اسالمی:

 ۲۳۵ ایران  انرژی  پایتخت  بعنوان  بوشهر  جنوب 
دارد/  مستقیم  درآمد  کشور  برای  دالر  میلیارد 
اقتصادی  ویژه  منطقه  اجتماعی  های  مسئولیت 
جوانان  ظرفیت  از  استفاده  و  اشتغال  پارس، 
جدید  دولت  مدیران  رده  در  بومی  نخبگان  و 

مهمترین مسائل مطرح شده در بهارستان است.
به گزارش ثالث جنوب به نقل از  پایگاه اطالع رسانی 
نماینده مردم شهرستان های کنگان، دیر، جم و عسلویه 
در مجلس شورای اسالمی؛ دکتر شیخ موسی احمدی در 
نشست علنی چهارشنبه 2۴ شهریورماه مجلس شورای 
اسالمی نطقی موثر از دغدغه های اصلی مردم جنوب 
استان بوشهر را بیان کرد. این نطق حاوی مسائلی است 
که پس از ایراد آن در مجلس، زبان تحسین عمده مردم 

جنوب استان را به تحسین وی گشود. 
نمایندگان  گفت:  خود  نطق  در  احمدی  موسی  دکتر 
شریف؛ فرصت خدمتگذاری محدود است و باید آن را 
آوازه کنگان، عسلویه، دیر، جم   بدانیم، همه شما  قدر 
را شنیده اید.  33 درصد از جمعیت استان بوشهر در 
در  تنها  دالر  میلیارد   120 است.   ما  انتخابیه  حوزه 
صنعت نفت، گاز و پتروشیمی برای بهره برداری از 2۴ 
فاز پاالیشگاهی، 1٧ مجتمع پتروشیمی به بهره برداری 
رسیده و 30 طرح پتروشیمی سرمایه گذاری شده است 

که بالغ بر 325 میلیارد دالر درآمد مستقیم برای کشور 
ایجاد کرده است.

مجلس  در  عسلویه  و  جم  دیر،  کنگان،  مردم  نماینده 
قطب صیادی کشور،  دیر،  کرد:  تاکید  اسالمی  شورای 
نگین  جم  ایران،  انرژی  پایتخت  عسلویه  و  کنگان 
پر  مردم  جانب  از  من  است.  بوشهر  استان  فرهنگی 
افتخار این شهرستان ها سخن می گویم، مردمی شجاع، 
صبور، نجیب، مهربان و عالقه مند و دلبسته به نظام و 
اعتالی  به  همیشکی  وحدت  با  سنی  و  شیعه  انقالب، 

ایران و اسالمی می اندیشند و آرزوی دیگری ندارند.
رئیس مجمع نمایندگان مجلس شورای اسالمی استان 
بوشهر افزود: ۴6 هزار هکتار از اراضی استان بوشهر را 
که  است  فراگرفته  پارس  انرژی  اقتصادی  ویژه  منطقه 
انرژی  گاز،  خدادادی  منابع  از  سرشار  دانید  می  همه 
این  در  هایی  پروژه  مگا  است.  پتروشیمی  صنعت  و 
عواید  تا  رسید  برداری  بهره  به  و  شروع  ها  شهرستان 
حوزه  مردم  کند.  روشن  را  مردم  چشم  آن  برکات  و 
خریدند،  جان  به  را  صنعت  میزبانی  سختی  انتخابیه 
روستاهایشان  دادند،  دست  از  را  خود  سنتی  مشاغل 
تخریب شد، گرانی و آثار منفی حضور منفی صنعت بر 
آنها تحمیل شد؛ آیا سزاوار است امروز با حضور این همه 
دغدغه  هنوز  پتروشیمی  های  مجتمع  و  ها  پاالیشگاه 
اصلی جوانان و فارغ التحصیالن حوزه انتخابیه اشتغال 
عنوان  که  کنگان  بیمارستان  است  زیبنده  آیا  باشد؟ 

برخوردار  ها  حداقل  از  کشد  می  یدک  صنعتی  معین 
نباشند؟

سهم جوانان جنوب استان بوشهر از فرصت شغلی ناچیز 
و از فرصت های مدیریتی ناچیزتر است

وزیر  و  جمهور  رئیس  و  دولت  از  کرد:  بیان  احمدی   
انتظار دارم دستور دهند در فرصت های  نفت مجدانه 
شغلی و مدیریتی از جوانان سطح منطقه استفاده کنند 
و از به کارگیری سلیقه ای و رابطه ای پرهیز کنند و بر 
آن نظارت کنند. از وزیر و هیات دولت می خواهم در 
انتخاب استاندار به گزینه توانمند منطقه در تراز ملی 

بیاندیشند.
عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: آیا باور کردنی است 
که پتروشیمی های سطح منطقه جوانان میزبان صنایع 
طور  آن  شایستگی  وجود  با  شغلی  های  فرصت  در  را 
فرصت شغلی  از  نگیرند؟ سهم جوانان  کار  به  باید  که 
ناچیز و از فرصت های مدیریتی ناچیزتر است، متاسفانه 
سال ها است استان بوشهر در کابینه سهمی نداشته از 
رئیس جمهور می خواهم از مدیران توانمند استان در 
مسئولیت های ملی استفاده و مدیران کل دستگاه ها را 
از بین جوانان انقالبی متعهد و با دانش استان انتخاب 
کنند، امت بزرگ ایران، مردم حوزه انتخابیه ام با وجود 
توطئه های دشمنان، با شرکت حماسه ای در انتخابات 
اعالم  جهانیان  به  را  خود  روشن  پیام  ماه  خرداد   28
کردند و آن پیام این بود که تا پای جان در راه آرمان 

های نظام و انقالب ایستاده اند.
مردم انتظار دارند، سیاست های داخلی را به گونه ای 
تنظیم کنیم که تولید و کار، جای داللی و رانت را بگیرد

نماینده مردم دیر، کنگان، جم و عسلویه ادامه داد: مردم 
حجت را بر دولت مردان تمام کردند و همچنان که در 
گذشته هر جا نظام و انقالب به حضور آنان نیاز داشت 
نمایش  به  ایثار  و  زیبای حماسه  های  و صحنه  آمدند 
تا  دادند  رای  رئیسی  اقای  به جناب  بار  این  گذاشتند. 
و  کار  انصاف،  و  اخالق  آن  در  که  باشد  دولتی  رئیس 
تالش شبانه روزی برای مردم مالک سنجش عملکرد 

مدیرانش باشد.
در  دوباره  امید  های  بارقه  اینکه  کرد:  بیان  احمدی    
به  مندان  عالقه  همه  و  جوانان  مخصوصا  مردم،  میان 
نظام روشن شده است، مردم از فساد و تبعیض و بدی 
روز  هر  از  بیش  امروز  ناخرسندند.  فقر سخت  عدالتی 
تا سیاست  ما می خواهند  از  و  دارند  امید  ما  به  دیگر 
های داخلی را به گونه ای تنظیم کنیم که تولید و کار 

جای داللی و رانت را بگیرد.
داشت:  اظهار  مجلس  انرژی  کمیسیون  عضو 
قانونمندی و شفافیت مالک عمل باشد و در سیاست 

پایه عزت، حکمت و مصلحت  بر  خارجی تصمیمات 
وضعیت  از  ما  مردم  امروز  باشد.  عمومی  منافع  و 
معیشتی خود گله مند هستند، راه بهبود و رسیدن 
به وضعیت مطلوب جز از مسیر دانایی و دانش نمی 
گذرد. باید تولید داخلی تقویت شود و رونق گیرد و 
موانع تولید برداشته شود به دست مفسدان محتکران 
را کوتاه کرد و از منزلت مردم پاسداری کرد و کرامت 

آنها را حفظ کرد.

با پیگیری های مکرر و اقدام موثر دکتر موسی احمدی 
نماینده مردم جنوب استان در مجلس شورای اسالمی، 
افراد  برای  باختر  هدلینگ  تخصصی  و  فنی  مصاحبه 

بومی در استان بوشهر انجام خواهد شد .

ثالث: با همکاری مهندس ربانی مدیرعامل هلدینگ باختر  
و  مجموعه  این  انسانی  مدیرمنابع  بیگی  رستم  مهندس  و  
موافقت دانشگاه امیرکبیر تهران به عنوان مجری و پیگیری 
های دکتر موسی احمدی نماینده مردم جنوب استان بوشهر 
و همچنین مشاور اشتغال نماینده مجلس، مهندس حسین 
بوشهر  استان  مرکز  در  استخدامی  مصاحبه  این  صفایی، 

برگزار خواهد شد.
قطعا  گرفت،  نمی  صورت  هماهنگ  و  فوری  اقدام  این  اگر 
داوطلبان و متقاضیان بومی باید هزینه های زیادی در این 
شرایط سخت کرونایی متحمل می شدند و این اتفاق باعث 
کاهش نگرانی و تسهیل در حضور حداکثری داوطلبان بومی 

خواهد بود.
شایان ذکر است که استقرار مجموعه دانشگاه امیرکبیر برای 
خواهد  بر  زمان  اندکی  بومی  داوطلبان  از  مصاحبه  گرفتن 
بود و به همین دلیل ممکن است زمان مصاحبه برای نفرات 
بومی اندکی جا به جا شود که زمان آن به اطالع متقاضیان 

خواهد رسید.

گروه باختر در نظر دارد که از متقاضیان دارای مدرک فوق 
دیپلم، لیسانس و فوق لیسانس طبق شرایط در نظر گرفته 
معاینات  و  روانشناسی  تخصصی،  و  عمومی  )مصاحبه  شده 
پزشکی(، و با انعقاد قرارداد مدت معین، مطابق قوانین کار 
)این  دائم  شاغل  و  ساکن  صورت  به  و  اجتماعی  تأمین  و 
متخصص خود  نیروی  ندارد(، کسری  اقماری  شرکت طرح 

را جبران کند.
گفتنی است، مقرر شد داوطلبان در تاریخ 26 شهریورماه با 
مراجعه به وب سایت گروه باختر از پذیرش یا عدم پذیرش 
مدارک  و  فنی-تخصصی  مصاحبه  به  دعوت  جهت  رزومه، 

مورد نیاز و زمان و مکان دقیق مصاحبه مطلع شوند.

شماره ثبت: 83۰۵3

نماینده مردم جنوب استان بوشهر:

جنوب استان بوشهر 23۵ میلیارد دالر
 برای کشور درآمد مستقیم دارد

سهم جوانان جنوب استان بوشهر از فرصت شغلی 
ناچیز و از فرصت های مدیریتی ناچیزتر است

با تالشهای نماینده جنوب استان بوشهر انجام شد ؛

تغییر در محل برگزاری مصاحبه استخدامی 
هلدینگ باختر برای افراد بومی
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