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همایون تنگسیر

قاتلجوان ۱۷سالهدشتستانیدستگیرشد
رئیس پلیس دشتستان با بیان اینکه قاتل جوان  ۱۷سال ه دشتستانی دستگیر شد گفت :قاتل و همدستانش که در ورودی شهر سعدآباد با جوانی  ۱۷ساله درگیر
و وی را به قتل رسانده بودند کمتر از دو ساعت دستگیر شدند .سرهنگ سید جواد رضوی در جمع خبرنگاران در برازجان با بیان اینکه این شهرستان از امنیت
باالیی برخوردار است اظهار داشت :مشارکت مردم در امر رصد تخلفات و دستگیری متخلفان ستودنی است که این مهم سبب ارتقا امنیت عمومی و اجتماعی در
دشتستان شده است .وی از اجرای طرح نوروزی در دشتستان خبرداد و افزود :طرح نوروزی نیروی انتظامی تا  15فروردین ماه با هدف پیشگیری از وقوع جرم،
تسهیل در رفت و آمد و روان سازی ترافیک ،کاهش سوانح رانندگی و برقراری نظم و امنیت اجرا میشود .رئیس پلیس دشتستان از وقوع درگیری و قتل یک
نفر در سعدآباد دشتستان خبرداد و بیان کرد :برابر اعالم مرکز فوریت های پلیسی  110مبنی بر نزاع و درگیری در ورودی شهر سعد آباد در شهرستان دشتستان،
سریعا ماموران انتظامی به محل درگیری اعزام شدند .سرهنگ رضوی تصریح کرد :با حضور پلیس ،تحقیقات میدانی و اظهارات شاهدان عینی مشخص شد
 9نفر جوان موتورسیکلت سوار با یک جوان  17ساله درگیر شده و با ضربه چاقو وی را مجروح کرده و متواری میشوند .وی با اشاره به فوت این جوان 17
ساله به سبب جراحت وارده بیان کرد :فرد مجروح با اورژانس به مرکز درمانی سعدآباد منتقل شد اما متاسفانه بر اثر اثابت چاقو و شدت جراحت فوت میکند.

صادرات  ۳۴میلیون تن کاال در  ۱۱ماه؛

یادداشت

بیشرتین حجم صادرات کشور از گمرکات
استان بوشهر انجام میشود

یوسف صفری

مطالبهای مهم در حاشیه اولین مجمع سالمت استان؛

مادران عسلویه سـر دو راهی ...

تغذیه از شیر مادر بنا به توصیه پزشکان بهترین و مغذی
ترین غذا برای نوزاد می باشد ،اما مسئله مهم این است که
شیر مادر چه ویژگی هایی باید داشته باشد.
طبق گفته محققان؛ شیوه های مختلف و یا نا سالم تغذیه
با شیر مادر در سال  2016موجب مرگ و میر  823هزار
کودک زیر پنج سال در سراسر جهان شده است .امری که
ساکنان شهرستان های جنوبی استان بوشهر بویژه مادران
شهرستان عسلویه را نگران و سر دو راهی قرار داده است.
مستند به برخی شواهد حضور طوالنی مدت در این مناطق،
آلوده شدن شیر مادر به فلزات سنگین از جمله سرب را
محتمل می سازد .این موضوع برای اولین بار دو سال پیش
(شهریور  )1394و پس از گزارش چند مورد مشکوک
به افزایش میزان سرب در شیر برخی از مادران ساکن
مناطق پیرامونی صنایع نفت و گاز مطرح شد که متعاقب
آن؛ دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بر حسب وظیفه ذاتی در
زمینه پایش موضوعات مرتبط با سالمت ،اقدام به نمونه
گیری از شیر مادران شهرستان عسلویه بعنوان جامعه هدف
نمود .در پی رسانه ای شدن موضوع مبنی بر نگرانی اهالی
عسلویه و لزوم روشنگری دانشگاه علوم پزشکی بوشهر،
دکتر استوار معاون پژوهشی وقت دانشگاه اعالم داشت
که نتایج آزمایشات و نمونه گیری صورت گرفته محرمانه
نیست و پس از نهایی شدن به اطالع شهروندان خواهد
رسید  ،اما با گذشت بیش از  2سال از این موضوع نگرانی
های مردم همچنان پا برجاست و اطالعی از نتایج بدست
آمده در دست نیست .عدم اطالع رسانی از سوی دانشگاه
و کتمان احتمالی حقایق کمکی به حل مشکل نخواهد کرد
و الزم است هر چه سریعتر در این خصوص روشنگری
شود .چرا که یکی از گام های مهم در انجام اقدامات
پیشگیرانه و کاهش خطرات ناشی از بیماری ها و عواملی
که سالمت انسان را به خطر می اندازد ،شفافیت در اطالع
رسانی و آگاه سازی است .لذا با عنایت به اینکه در آستانه
برگزاری اولین مجمع عمومی سالمت استان با محوریت
تشکل های مدنی و غیردولتی هستیم ،انتظار می رود این
موضوع در کنار سایر موضوعات مهم حوزه سالمت مطرح
و در خصوص اطالع رسانی و ارائه راهکارهای مناسب
اقدام مقتضی صورت پذیرد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر خبر داد؛

کسب رتبه عالی آموزش و پرورش

استانبوشهردرشاخصهایاختصاصی
مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر گفت :آموزش و
پرورش استان در شاخص های اختصاصی مورد ارزیابی
موفق به کسب رتبه عالی شد.
به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش استان بوشهر،
ناصر کرمی اظهار داشت :اداره کل آموزش و پرورش استان
بوشهر در ارزیابی ،که توسط اداره کل ارزیابی عملکرد وزارت
آموزش و پرورش انجام شد در شاخص های اختصاصی
موفق به کسب رتبه عالی شد.
وی افزود :براساس نتایج حاصل ،آموزش و پرورش استان
بوشهر در تحقق اهداف عملکردی براساس شاخص های
عمومی نسبت به سال قبل رشد  ۳۳.۱۶درصد داشته است.
مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر تصریح کرد:
خوشبختانه سازمان اداری استخدامی کشور در راستای
راهبری کالن این مهم مبادرت به طراحی مدلی هماهنگ به
منظور ارزیابی دستگاه ها کرده و نتایج آن را در قالب جشنواره
شهید رجایی منعکس کرده است.
وی یادآور شد :تالش همه همکاران در حوزه های فعالیتی
خود ثمره ای شیرین برای استان داشته است و شیرینی آن
با رشد حدود  ۳۳درصدی همراه بود که جا دارد این همت
همکاران را تحسین کرد.
در این جشنواره پنج استان مورد تقدیر قرار گرفتند که سه
استان رتبه برتر را کسب کردند و استان های بوشهر و اصفهان
به دلیل رشد باال مورد قدردانی وزارت قرار گرفتند که این
تقدیر توسط بطحایی وزیر آموزش و پرورش در اجالس
مدیران کل آموزش و پرورش سراسر کشور انجام شد.

سرپرست ستاد نظارت گمرکات استان بوشهر با اشاره به صدور بیش از  ۳۴میلیون
تن کاال از گمرکات استان ،گفت :بیشترین حجم صادرات کشور از گمرکات استان
بوشهر انجام میشود..
بهروز قره بیگی صبح یکشنبه در نشست شواری هماهنگی مدیران استان وزارت
امور اقتصاد و دارایی در استان بوشهر اظهار داشت :استان بوشهر در عرصه صادرات
و واردات دارای ظرفیت باالیی است و تالش داریم تا زمینه بهبود فعالیتهای
صادراتی و وارداتی در استان فراهم شود.
وی از صدور  ۳۴میلیون و  ۱۲۵هزار تن کاال با ارزش  ۱۳.۳میلیارد دالر در  ۱۱ماهه
سال جاری در استان بوشهر خبر داد و اضافه کرد :این حجم صادرات با احتساب
میعانات گازی محاسبه شده است.
سرپرست ستاد نظارت گمرکات استان بوشهر ادامه داد :در صورتی که میعانات
گازی را در این آمار محاسبه نکنیم ،میزان صادرات از گمرکات استان بوشهر ۱۸.۲
میلیون تن به ارزش  ۷.۲میلیون دالر بوده است.
وی با اشاره به ورود یک میلیون و  ۶۰هزار تن کاال از طریق گمرکات استان بوشهر،
افزود :بسیاری از مجوزهای ترخیص کاال توسط دستگاههای اجرایی صادر میشود
و تاخیر در ترخیص برخی کاالها برعهده گمرک نیست.
قرهبیگی با بیان اینکه بیشترین حجم صادرات کشور از گمرکات استان بوشهر انجام
میشود ،خاطرنشان کرد :کشورهای چین ،جمهوری کره ،امارات متحده عربی،
هند ،ژاپن ،اندونزی ،ترکیه ،تایوان ،کنیا و قطر مهمترین مقاصد صادراتی استان
بوشهربودهاند.

 ۳۰میلیارد ریال به انتقال آب
خط کوثر اختصاص یافت

مدیر انرژی و سامانههای کنترل تاسیسات شرکت آب و فاضالب استان بوشهر
گفت :برای افزایش انتقال آب از خط کوثر به استان بوشهر ،ایستگاه پمپاژی با
اعتبار  ۳۰میلیارد ریال اجرا شد.
حمید کرمی صبح امروز در بررسی روند اجرای طرح افزایش انتقال آب از
سدکوثر با اشاره به اینکه دفتر انرژی شرکت آبفای استان بوشهر به منظور تامین
برق مورد نیاز و پایدار تاسیسات آبرسانی نقش مهم و موثری دارد اظهار داشت:
دفتر انرژی برای تامین بخشی از برق تاسیسات آبرسانی سعدآباد ،اقدام به نصب
و راه اندازی نیروگاه خورشیدی به ظرفیت  30کیلو وات با اعتبار  1.7میلیارد
ریال کرده است .
وی از برنامه ریزی به منظور مجهز کردن تمامی تاسیسات استان بوشهر به
سیستمهای تله متری خبر داد و افزود:اجرای سیستم تله متری و کنترل از راه
دور در تاسیسات آبرسانی شهرستانهای جم و دشتی با اعتبار  1.3میلیارد ریال
اجرا شده است .
مدیر انرژی شرکت آب و فاضالب استان بوشهر با بیان اینکه اجرای طرح
یاد شده  ،رضایت مندی مردم را در پی داشته است گفت :این طرح که بهبود
وضعیت فشار و دبی در تاسیسات آبرسانی به دنبال داشت ضمن کاهش
اتفاقات شبکه آب و شکایتهای مردمی  ،افزایش رضایتمندی مشترکان را فراهم
کرد  .کرمی ،کاهش مصرف برق الکترو پمپها در ساعت اوج بار و انتقال آن
به ساعت کم باری را از دیگر مزیتهای سیستمهای هوشمند تله متری در
شهرهای جم و خورموج دانست و خاطرنشان کرد  :کاهش حوادث با توجه به
تنظیم فشار و کنترل خطوط و افزایش بهره وری در تاسیسات یاد شده از دیگر
مزیتهای اجرای سیستم تله متری در شهرهای یاد شده است .وی از اجرا
و نصب تجهیزات تله متری در تاسیسات آبرسانی شهرستان عسلویه خبر داد
و خاطر نشان کرد :اجرای این طرح  2میلیارد و  170میلیون ریال اعتبار داشته
است  .مدیر انرژی شرکت آب و فاضالب استان بوشهر با اشاره به هوشمند
سازی چاههای آب شرب سربالش بیان کرد :این دفتر نسبت به ساخت و نصب
 20دستگاه تابلو برق هوشمند برای راه اندازی و کنترل چاهها در تصفیه خانه
بوشیگان کازرون با اعتبار  2میلیارد ریال اقدام کرده است .
کرمی با اشاره به اینکه طرح افزایش انتقال آب از خط آبرسانی کوثر در حال
اجراست تصریح کرد  :در این راستا ضمن ایجاد ساختمانهای ایستگاه پمپاژ
جدید نسبت به نصب  3دستگاه الکتروموتور با قدرت  560کیلووات با ولتاژ
تغذیه  6.6کیلوولت به همراه پستهای زمینی مربوطه با اعتبار  30میلیارد ریال
اجرا شده است.

خــبر

برادر همایون شهنواز  :دفن در زادگاه رئیسعلی دلواری آرزوی شهنواز بود
برادر راوی حماسه دلیران تنگستان گفت :نکته
جالب در مورد هنرمند فقید همایون شهنواز
تحقق آرزوی وی برای دفن شدنش در دلوار
است .
پیامعسلویه :آیینتشییعهمایونشهنوازکاگردان
«سریال دلیران تنگستان» با حضور اقشار مختلف
بویژه هنرمندان و مسئوالن روز یکشنبه از مجتمع
فرهنگی هنری  9دی تا شهرداری بوشهر برگزار
شد و پس از آپیکر آن مرحوم برای خاکسپاری
به بندر دلوار زادگاه رییسعلی دلواری منتقل شد.
برادر همایون شهنواز در حاشیه این آیین در
گفت و گو با ایرنا افزود :خوشحالیم که در
بوشهر شاهد چنین استقبال باشکوهی از این
هنرمند فقید هستیم .محمد حسن شهنواز افزود:
وی با خدمت ارزنده ای که در معرفی قیام ضد
استعماری جنوب داشته تا ابد نام و اثرش در
تاریخ جاودانه است.پ وی یادآورشد :شهنواز
غریب بود و این غریب بودن از این لحاظ است
که افکاری که داشت با سایرین متفاوت بود.
رئیس بنیاد ایران شناسی شعبه استان بوشهر نیز
در حاشیه این آیین درگفت و گو با ایرنا گفت:
همایون شهنواز در مقطعی حساس از تاریخ که
ممکن بود تالش های قهرمانان ضد استعمار
جنوب و بویژه شهید رئیسعلی دلواری به
فراموشی سپرده شود ایفاگر نقشی حساس شد.
عبدالکریم مشایخی افزود :شهنواز با شناختی که
از طریق پدرش با محمد حسین رکن زاده آدمیت
خالق کتاب «دلیران تنگستان» پیدا کرد با این

مدیر حفظ نباتات استان بوشهر:

راهکارهای کنترل عوامل خسارتزا
در گلخانههای بوشهر بررسی شد
مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان
بوشهر گفت :راهکارهای کنترل عوامل خسارتزا
به گلخانههای استان بوشهر بررسی شد.
به گزارش خبرنگار مهر ،احمد سبحانی ظهر
یکشنبه در حاشیه بازدید اساتید بخش گیاه پزشکی
دانشگاه شیراز از مزارع و گلخانه های استان بوشهر
اظهار داشت :استان بوشهر دارای ظرفیت باالیی در
عرصه کشاورزی است.
وی ادامه داد :تعداد زیادی از جوانان این استان در
عرصه کشاورزی مشغول به فعالیت هستند که باید
شیوههای نوین و راهکارهای تخصصی کشاورزی
برای بهبود وضعیت تولید در دستور کار قرار گیرد.
مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان
بوشهر با اشاره به بازدید رئیس و اساتید برجسته
گیاه پزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز از
مزارع سبزی و صیفی و گلخانه های تولید گوجه
فرنگی در دشتستان افزود :اجرای این برنامهها نقش
مهم در تسوعه بخش کشاورزی خواهد داشت.
وی ادامه داد :این بازدید به منظور بهرهگیری از
نظرات و رهنمودهای اساتید دانشگاه شیراز در ارائه
راهکارها با توجه به وجود آفات و بیماریهای
متعدد در این مزارع و همچنین بهرهگیری از
جدیدترین اطالعات کنترل و کمکردن خسارت
عوامل خسارتزا صورت گرفته است.
سبحانی افزود :در این بازدید نماتودهای خسارتزا
از جمله نماتود ریشه گرهی و چندین بیماریهای
ویروسی از جمله ویروس پیچیدگی زرد برگ
گوجه فرنگی ،ویروس کرلی تاپ چغندر قند،
ویروس پژمردگی نقطه ای گوجه فرنگی و سایر
بیماریهای ویروسی و آفات خسارتزا از جمله
پروانه میوز گوجه فرنگی ،سفید بالک ها و سایر
آفات مورد بررسی قرار گرفتند .مدیر حفظ نباتات
سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت :در
طی این بازدید کارشناسان ،کشاورزان و گلخانه
داران از آخرین اطالعات علمی در خصوص
نحوه هر چه بهتر کنترل عوامل خسارتزا بهره
مند شدند .در این بازدید از مزارع و گلخانه های
استان ،توسط اساتید و دانشجویان ،نمونه هایی
تهیه و برای تشخیص نهایی به بخش گیاه پزشکی
دانشگاه شیراز منتقل شد.

پژوهشگر و نویسنده سترگ بوشهری آشنا شد.
وی اظهارکرد :با تاکید همیشگی رکن زاده
آدمیت مبنی بر ضرورت زنده کردن نقش شهید
رئیسعلی دلواری و یارانش شهنواز با ساخت
اثر جاودانه فیلم «دلیران تنگستان» بزرگ ترین
خدمت خود را به آنهایی کرد که در زندگی خود
دوستدارقهرمانانضداستعمارهستند.
همایون شهنواز کارگردان سریال «دلیران
تنگستان» روز چهارشنبه  16اسفند بر اثر ایست
قلبیدرگذشت.
مرحوم شهنواز که پس از سالها به کشور بازگشته
بود ،پنجم اسفند ماه به علت انفجار گاز در منزل،
دچار سوختگی شدید و به بیمارستان منتقل شد.
مرحوم شهنواز کارگردانی سریال تلویزیونی

«دلیران تنگستان» و فیلم سینمایی «شاه خاموش»
را در کارنامه حرفه ای خود دارد.
سریال خاطره انگیز «دلیران تنگستان» به
کارگردانی همایون شهنواز در اوایل دهه
 50شمسی از تلویزیون پخش شد و پخش
مجدد آن در اوایل دهه  60شمسی با استقبال
مردم مواجه شد« .دلیران تنگستان» به روایت
مبارزان بوشهری به رهبری رئیسعلی دلواری
می پرداخت .مرحوم محمود جوهری در
این سریال نقش رییسعلی دلواری را برعهده
داشت ،شهروز رامتین ،مرحوم اسماعیل داورفر،
عنایتاهلل شفیعی ،مرحوم نعمتاهلل گرجی ،ولی
شیراندامیوحسینمحجوبدیگرنقشآفرینان
این سریال بودند.

مدیرکلبنیادشهیدبوشهر:

مهمترین مطالبه جامعه ایثاگری بوشهر
مشکل اشتغال است

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان
بوشهر گفت :بیکاری فرزند شهید در کنار
ظرفیتهای باالی استان بوشهر زیبنده
نیست.
حجتاالسالم ابراهیم تشکری پیش از ظهر
یکشنبه در نشست با خبرنگاران به مناسبت
روز بنیاد شهید اظهار داشت :اقدامات خوبی
در زمینه رفع مشکالت مسکن ،واگذاری
زمین ،و اعطای وام مسکن انجام شده است.
وی با اشاره به اینکه هزار و  ۶۱۰واحد
مسکونی برای خانواده شهدا و ایثارگران
ساخته میشود ،اضافه کرد ۲۵۹ :قطعه
زمین واگذار شده و دنبال واگذاری زمین
به ایثارگران در عالیشهر هستیم .مدیرکل
بنیاد شهید و امور ایثارگران استان بوشهر
خاطرنشان کرد ۲۷۱ :فقره وام مسکن چهار
درصد واگذار شده که مبلغ وام در مرکز
استان  ۷۰میلیون ،در مراکز شهرستانها ۶۰
میلیون و در روستاها ۳۵میلیون تومان است.
وی از برگزاری  ۴۰۰یادواره شهدا در استان
بوشهر خبر داد و افزود :خدماتدهی به دو
هزار و  ۷۰۰دانشجو ،دیجیتالیکردن ۸۰
هزار آثار شهدا و برگزاری برنامههای متنوع
فرهنگی بخشی دیگر از اقدامات انجام شده
است.
ساماندهیگلزارشهدا
تشکری با اشاره به اجرای طرح ساماندهی
گلزار شهدا در استان بوشهر بیان کرد۲۱۰ :
گلزار شهدا و هزار و  ۹۶۶مزار شهید در

استان بوشهر با اعتبار  ۱۴۰میلیارد ریال
ساماندهی شده است .وی با اشاره به تقبل
هزینههای بیمه تکمیل در بخش درمان
خانوادههای شهدا و ایثارگران ،گفت:
مجتمع توانبخشی با اعتبار ۱۴میلیارد تومان
به بهرهبرداری رسید و خدمات تخصصی
در این مرکز ارائه میشود .مدیرکل بنیاد
شهید و امور ایثارگران استان بوشهر با اشاره
به پرداخت حق پرستاری برای خانواده
شهدا ادامه داد :هزار و  ۸۰نفر از فرزندان
شهدا و ایثارگران بیکار هستند که  ۹۹نفر
از آنها فرزند شهید هستند .وی یکی از
چالشهای جدی را بیکاری فرزندان شهدا
عنوان کرد و افزود :استان بوشهر ظرفیت
باالیی در زمینه اشتغال دارد و بیکاری
فرزندان شهدا در استان بوشهر در کنار این
ظرفیتهازیبندهنیست.
اجرای  ۲۵۰برنامه در استان
معاون فرهنگی و امور اجتماعی بنیاد شهید
و امور ایثارگران استان بوشهر نیز در این
نشست با اشاره به  ۲۲اسفندماه روز شهدا،
اظهار داشت :در هفته جاری  ۲۵۰برنامه
نکوداشت یاد شهدا و تالش ایثارگران در
استان بوشهر برگزار خواهد شد.
سید محسن موسوی با اشاره به تالش
ویژه برای رسیدگی به نیازها و مشکالت
خانوادههای شهدا و ایثارگران بیان کرد:
امور تحصیلی و فرهنگی خانواده شهدا و
ایثارگران یکی از اولویتهای مهم است.

ریزگردها مهمان بوشهری ها می شود
مدیرکل هواشناسی استان بوشهر گفت :طی
امروز (دوشنبه) برای برخی از نقاط این استان
وزش باد ،رگبار پراکنده باران ،گرد و خاک و
کاهش دید پیش بینی می شود.
نادر شفیع خدایی روز یکشنبه درگفت و گو با
ایرنا افزود :در مدت یاد شده احتمال رگبار پراکنده
باران گاهی همراه با رعد و برق در برخی نقاط
استان دور از انتظار نیست .وی ادامه داد :همچنین
طی این مدت وزش باد و تالطم دریا در سواحل
مرکزی و جنوبی استان بطور نسبی افزایش می
یابد .شفیع خدایی اضافه کرد :با افزایش ناپایداری

های جوی ،روز گذشته سرعت وزش باد جنوبی
در برخی نقاط تا  50کیلومتر در ساعت افزایش
یافت .مدیرکل هواشناسی استان بوشهر گفت :در
 24ساعت آینده آسمان استان نیمه ابری گاهی
تمام ابری در برخی ساعات همراه با وزش باد،
گرد و خاک ،گاهی کاهش دید و در برخی نقاط
احتمال رگبار پراکنده باران و رعد و برق پیش
بینی می شود .وی افزود :در این مدت جهت
وزش باد در شمال و مرکز استان بطور غالب
شمال شرقی تا شمال غربی با سرعت  12تا 36
کیلومتر در ساعت پیش بینی شده است.

شفیع خدایی یادآورشد :در مناطق جنوبی استان
جنوب شرقی تا جنوب غربی با سرعت  12تا 36
کیلومتر در ساعت پیش بینی شده که در برخی از
ساعت ها تا  46کیلومتر در ساعت نیز می رسد.
وی افزود :در  24ساعت آینده ارتفاع موج در
خلیج فارس  60تا  120سانتیمتر پیش بینی شده
که در سواحل جنوبی و مرکزی استان گاهی تا
 150سانتیمتر نیز می رسد .شفیع خدایی یادآور
شد :فردا زمان جزر اول دریا  00:27بامداد ،مد
اول ساعت  ، 8:28جزر دوم ساعت 10:10و مد
دوم ساعت 16:49خواهد بود.

