اقتصاد دریامحور دولت در بوشهر
احمد محمدیزاده
استاندار

دولــت ســیزدهم بــا شــعار «دولــت مردمــی
ایــران قــوی» فعالیــت خــود را آغــاز کــرد و
در اســتان بوشــهر نیــز از نیمــه ســال ۱۴۰۰
تاکنــون اقدامــات مؤثــر و ارزشــمندی در
راســتای رفــع محرومیــت و ایجــاد اشــتغال
پایــدار و واگــذاری زمیــن و مســکن بــه
نیازمنــدان انجــام شــده و بــه فضــل خــدا،
ک کارگاه ســازندگی
فضــای اســتان بــه یــ 
بــرای عمــران و توســعه تبدیــل شــده
اســت .حمایــت از تولیدکننــدگان بومــی از
اولویتهــای مــا در یــک ســال اخیــر بــوده
و بــر اســاس آمــار موجــود بیــش از  ۲۵۰کارگاه
و مجموعــه صنعتــی و تولیــدی راکــد اســتان
بــه چرخــه تولیــد بازگشــته و بیــش از  ۵هــزار
شــغل نیــز احیــا شــده اســت .همچنیــن بــا
تعریــف پروژههــای جدیــد بویــژه در حــوزه
اقتصــاد دریامحــور شــاهد اشــتغال جدیــد
جوانــان بومــی در طرحهــای پــرورش ماهــی
و پــرورش میگــو و همچنیــنتجــارت دریایــی
هســتیم .پــرورش ماهــی در قفــس تــا پیــش
از روی کار آمــدن دولــت ســیزدهم حــدود
 ۵هــزار تــن برداشــت ماهــی داشــته کــه
اکنــون بــه  ۷هــزار و  ۲۵۰تــن رســیده و بــا
تعریــف پروژههــای جدیــد بــه  ۶۰هــزار تــن
تــا پایــان کار دولــت ســیزدهم خواهــد رســید
کــه میــزان اشــتغالزایی قابــل توجهــی را در بــر
دارد.
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همچنیــن زیرســاختهای دو ســایت جدیــد
پــرورش میگــو در اســتان بوشــهر نیــز در
شهرســتان دیلــم و شهرســتان بوشــهر فراهــم
شــده کــه اکنــون در حــال واگــذاری اراضــی
پــرورش میگــو هســتیم و ایــن سیاســتها
تــا یــک ســال آینــده بالــغ بــر  ۲هــزار شــغل
جدیــد تحویــل میدهنــد.
آغــاز عملیــات اجرایــی احــداث منطقــه ویــژه
شــمال اســتان بوشــهر نیــز از موفقیتهــای
ارزشــمند حــوزه اقتصادی اســتان بوشــهر اســت
کــه اکنــون در مرحلــه توســعه زیرســاختها
قــرار دارد و بــا بهرهبــرداری از اینمجموعــه،
پیشبینــی میشــود ۱۵هــزار شــغل ایجــاد
شــود.
م حــوزه آب بویــژه
تکمیــل پروژههــای مهــ 
آبشــیرینکنهای در دســت اجــرا و همچنیــن
ســدهای ناتمــام نیــز از جملــه اقدامــات مؤثــر
دولــت ســیزدهم اســت بــه گونــهای کــه تمــام
ســدها و آبشــیرینکنها اکنــون فعــال
و بخشــی نیــز وارد مــدار شــدهاند ،ضمــن
اینکــه عملیــات اجرایــی یــک آبشــیرینکن
در نیــروگاه اتمــی بوشــهر بــا ظرفیــت  ۷۰هــزار
متــر مکعــب نیــز آغــاز شــده کــه یــک طــرح
عظیــم و اساســی در تأمیــن آب شــرب مــردم
اســت .حــل مشــکل کاالهــای همــراه ملــوان
موســوم بــه تهلنجــی نیــز از توفیقــات ارزشــمند
دولــت ســیزدهم اســت کــه بــا پیگیــری مدیــران

اســتان و موافقــت رئیسجمهــور محقــق شــده
اســت .احــداث  ۴۴هــزار واحــد مســکونی بــرای
اقشــار کمتــر برخــوردار از برنامههــای مهــم
اســتان اســت کــه بــرای  ۴ســال برنامهریــزی
شــده و اکنــون در کمتــر از یــک ســال شــروع
بــه ســاخت حــدود  ۱۴هــزار مســکن شــده و از
برنامــه زمانبنــدی شــده جلوتــر اســت .سرکشــی
بــه شهرســتانهای اســتان و بازدیــد میدانــی
از مشــکالت و دغدغههــای مردمــی نیــز در
برنامههــای مــا قــرار دارد و تاکنــون بــه هــر
شهرســتان حداقــل  ۴بــار ســفر داشــتهایم و
بازدیدهــا و جلســات متنوعــی در موضوعــات
مختلــف انجــام شــده اســت .برگــزاری بیــش از
 ۵۰مالقــات عمومــی بهصــورت چهــره بــه چهــره
و دیــدار بــا بیــش از  ۱۲۰۰نفــر از مــردم بهصــورت
مســتقیم و بــدون واســطه و رفــع مشــکالت آنهــا
نیــز از اقدامــات مؤثــر در رضایتمنــدی شــهروندان
از سراســر اســتان بــوده اســت.
بــا توجــه بــه اینکــه کمتــر از یــک ســال از
فعالیــت دولــت ســیزدهم میگــذرد ،بــه نظــر
میرســد حجــم و کیفیــت فعالیتهــای
انجــام گرفتــه ،بســیار چشــمگیر و قابــل توجــه
اســت و انتظــار مـیرود در ســال دوم بــه نتایــج
بهتــر و مؤثرتــری برســد و معضــل بیــکاری و
همچنیــن مشــکل مســکن تــا حــدود زیــادی
مرتفــع شــود و تأمیــن آب نیــز پایــدار خواهــد
شــد.

