2

www. payameasalooye.ir

payameasalooye@gmail.com

سال چهاردهم شماره  988چهارشنبه  17مردادماه 1397

سفراعضایکارگروهمرزهایمجازکشوربهاستانبوشهر
اعضای کارگروه مرزهای مجاز کشور به ریاست حیدری مدیرکل امور مرزی وزارت کشور به استان بوشهر سفر
کردند .شهریار حیدری مدیرکل امور مرزی وزارت کشور به همراه اعضای کارگروه ویژه مرز به منظور بررسی
مسائل و مشکالت مرزی و بنادر استان بوشهر در سفری یکروزه صبح امروز سه شنبه عازم این استان شدند.
این سفر در راستای اجرای مصوبات مرزهای مجاز کشور مبنی بر درخواست وزیر نفت پیرامون ایجاد رویه گمرکی
در اسکله شهید تندگویان استان بوشهر و به منظور بررسی و ساماندهی اسکله مذکور همچنین پیگیری موضوع
ساماندهی سایر مرزهای مجاز این استان صورت گرفته است.گفتنی است نمایندگان سازمانهای گمرک جمهوری
اسالمی ایران ،سازمان بنادر و دریانوردی ،وزارت اطالعات ،مرزبانی نیروی انتظامی ،پلیس مهاجرت و گذرنامه نیروی انتظامی ،سازمان توسعه تجارت،
سازمان مدیریت و برنامه و بودجه و وزارت امور خارجه اعضای کارگروه مرزهای مجاز کشور هستند.

خبـــــر

دادستان عمومی و انقالب گناوه :

برخورد با متصرفان اراضی دولتی در اولویت است

نماینده مردم بوشهر ادعا کرد

ربیعیمظلومترینوزیر
دولت تدبیر و امید است

نماینده مردم بوشهر در مجلس خواستار تاخیر در
برگزاری جلسه استیضاح وزیر تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی شد و گفت« :علی ربیعی» مظلوم ترین
وزیر دولت است که در 11ماه ،سه بار استیضاح
می شود.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا ،عبدالحمید
خدری در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس
در تذکری اظهار داشت :هیات رییسه در بحث
استیضاح وزیران موظف است طرح مورد نظر را به
کمیسیون ذی ربط ارجاع دهد و کمیسیون مکلف
است با دعوت از استیضاح کنندگان وزیر مربوطه
موارد استیضاح را بررسی کند.وی افزود :ربیعی
مظلوم ترین وزیر دولت تدبیر و امید در  11ماه،
سه بار در حال رای اعتماد گرفتن از مجلس است.
عضو فراکسیون امید مجلس تاکید کرد که به
حرمت عدالت ،مجلس ،قانون و مردم این
استیضاح به تاخیر بیافتد .،خدری ادامه داد :تقاضای
استیضاح وزیری را داریم که یک سال در کمیسیون
مانده ولی اعالم وصول نمی شود ،آن وقت این
موضوع را بدون تشریفات قانونی اعالم وصول
کردید ،این خالف است .مسعود پزشکیان نایب
رییس اول مجلس در پاسخ به این تذکر گفت:
موضوع استیضاح وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
در جلسه امروز هیات رییسه بررسی می شود.
سرپرستمرکزبهداشتشهرستانبوشهر:

شناسایی ۵۵واحد صنفی
متخلفبهداشتی

سرپرست مرکز بهداشت شهرستان بوشهر گفت:
 55واحد صنفی متخلف بهداشتی شناسایی و به
تعزیراتحکومتیمعرفیشدند.
حسن فخرایی از اجرای طرح تشدید کنترل مواد
غذایی فسادپذیر در فروشگاههای بوشهر خبر داد
و افزود :در همین راستا بازرسان بهداشت محیط از
فروشگاههای زنجیرهای و سوپرمارکت شهرستان
بوشهربازدیدکردند.
وی اضافه کرد :این طرح با حضور  ۳۰نفر از
بازرسان بهداشت محیط و حرفهای در قالب ۱۵
گروه در شهر بوشهر اجرا شد و ۲۵۰فروشگاه
بزرگ زنجیرهای ،مجتم ع غذایی ،سوپرمارکت و
اغذیهفروشیموردبازرسی دقیق قرارگرفتند.
سرپرستمرکزبهداشتشهرستانبوشهرتصریح
کرد :در این بازرسی ها 55واحد صنفی که تخلفات
بهداشتی داشتند شناسایی و پس از تشکیل پرونده
به تعزیرات حکومتی معرفی شدند.
وی خاطرنشان کرد :مواد غذایی فسادپذیر در
چرخه انتقال عوامل بیماریزا قرار دارند و هرگونه
بیتوجهی نسبت به نگهداری آنها ممکن است
منجر به ایجاد مسمومیت غذایی به ویژه در
گروههای آسیبپذیر مانند کودکان ،زنان باردار،
سالمندان و بیماران شود.

سازمان آگهی های
روزنامه پیام عسلویه
0733534872

دادستان عمومی و انقالب گناوه گفت :برخورد با کسانی که قصد تصرف اراضی دولتی
و طمع و دست درازی به حقوق بیت المال را در این شهرستان داشته باشنددر اولویت
کاری دادستانی این شهرستان قرار دارد .حجت االسالم حسن فیروز اردکانی در حاشیه
تخریب بناهای ساخته شده در پنج قطعه از زمین های تصرف شده حریم آبراه فصلی خور
جفیر شهرستان گناوه درگفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود :باتوجه به موقعیت جغرافیایی و
گردشگری این شهرستان برخی سودجویان از این فرصت سوء استفاده و اقدام به تصرف
اراضی دولتی کرده که قانونگذار با چنین تخلفاتی بشدت برخورد می کند.وی از ادارات
و نهادهای مرتبط خواست تا در صورت هرگونه مشاهده تصرف زمین دولتی بالفاصله به
دادستانی گزارش کنند .دادستان عمومی و انقالب گناوه با اشاره به اینکه کسانی که مطالبه
گری دارند باید از راه های قانونی پیگیری کنند گفت :دستگاه های متولی در زمان صدور
مجوز ساخت و ساز و طرح دقت کافی داشته باشند.وی اظهارداشت :برخی افراد به بهانه
های مختلف ازجمله اجرای طرح از ادارات مجوز و تسهیالت اخذ می کنند ،اما بررسی
می شود قابلیت و توانمندی و توانایی مالی و جسمی الزم را ندارند و هیچ اقدامی انجام
نمی دهند که الزم است دراین زمینه ادارات دقت و رصد کافی داشته باشند.
فیروز اردکانی از همکاری و تعامل نیروی انتظامی ،منابع آب و دیگر دستگاه های متولی در
اجرای تخریب تصرف زمین های دولتی تقدیر کرد.رئیس اداره منابع آب گناوه و دیلم گفت:
آزادسازیپنجقطعهاززمینهایحریمآبراهفصلیخورجفیربهمساحت 1500مترمربعپس
از طی مراحل قانونی و حکم قضایی صورت گرفته است.کرامت جوکار افزود :زیر ساخت
هایی که در زمین ها به صورت غیر قانونی ساخته شده بود  3مورد شالوده گذاری و  2مورد
دیوار کشی بود که تخریب شد.وی اظهارداشت :شناسایی افرادی که در این نقطه اقدام به
ساخت و ساز کرده بودند انجام که تنها یک نفر از آنان مشخص شد.

روابطعمومیناکارآمد
باعث هدررفت سرمایه می شود
معاون سیاسی ،امنیتی
و اجتماعی استانداری
بوشهر گفت :روابط
عمومی پیشانی هر
دستگاه است اگر اندکی
غفلت در این بخش
صورت گیرد موجب
هدر رفت سرمایههای
سازمان خواهد شد.
خورشیدی
مجید
روز سه شنبه در دوره
آموزشی اقناع ،مفاهیم،
نظریه ها وفنون ویژه
ی ها و خبرنگاران که با همکاری اداره کل روابط عمومی استانداری و
روابط عموم 
دانشگاه خلیج فارس برگزار شد افزود :روابط عمومی پویا و فعال میتواند سازمان
خود را موفق جلوه دهد این درحالی است که روابط عمومی ناکارآمد نیز موجب
عدم مقبولیت و رضایت مندی افراد از یک سازمان حرف ه ای می شود.وی خطاب به
مدیران و کارشناسان روابط عمومی دستگاههای اجرایی استان بوشهر اظهارداشت:
مسئوالن روابط عمومی به شغل خود به صورت حرفه ای نگاه کنند چرا که
ی کند روابط عمومی است.
نخستین جایی که مخاطب با هر دستگاهی برخورد م 
خورشیدی با بیان اینکه کار روابط عمومی با خبرنگاری همراه است گفت :امروز
رسانه های مهم به عنوان سرمایه مطرح هستند و سرمایه اطالعات محور در دستان
سرمایه داران عرصه اطالعات است.وی اضافه کرد :در دنیای امروز هر کسی به
عنصر اطالعات و اطالعات پردازی مسلط باشد ،حرفی برای گفتن خواهد داشت.
معاون استانداری بوشهر با بیان اینکه در عرصه اطالعات دیجیتال قرار داریم ،گفت:
یک روابط عمومی موفق باید خود را به ابزار روزآمد و کارآمد دیجیتال مجهز کند.

 50دستگاهکولرگازیمیانمددجویان
عسلویهتوزیعشد
بوشهر -ایرنا -رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) عسلویه استان بوشهر گفت :با
هدف محرومیت زدایی و ارتقای سطح زندگی نیازمندان  50دستگاه کولر گازی به
ارزش یک میلیارد و 200میلیون ریال میان نیازمندان و مددجویان زیرپوشش این
نهاد دراین شهرستان توزیع شد.
سید علی حسینی روز سه شنبه درگفت و گو با ایرنا افزود :منابع تامین اعتبار و هزینه
خرید این وسایل از محل منابع امداد و منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس است.
وی اضافه کرد :تا پایان سال جاری  100دستگاه کولر گازی دیگر میان مددجویان
زیر پوشش این نهاد توزیع خواهد شد.
حسینی ،مشارکت افراد خیر برای برطرف کردن نیازهای مددجویان کمیته امداد امام
را مهم خواند و گفت :برای تامین وسایل سرمایشی مورد نیاز مددجویان عسلویه،
شرکت های پیرامون منطقه و افراد خیر کمیته امداد امام را یاری دهند.
وی یادآورشد 2 :هزار و  325مددجو درقالب  950خانوار ازخدمات کمیته امداد
شهرستانعسلویهبهرهمندهستند.

خــبر

امام جمعه بوشهر:

مردم به سبب
حفظ نظام اسالمی
مشکالت را تحمل
میکنند
امام جمعه بوشهر با بیان اینکه مردم عملکرد
مسئوالن و مشکالت مورد رصد قرار میدهند
گفت :به سبب حفظ نظام اسالمی مردم مشکالت
را تحمل میکنند ولی مسئوالن وظایف سنگینی
در حل مشکالت برعهده دارند.
آیتاهلل غالمعلی صفایی بوشهری در نشست با
مجمع رهروان امر به معروف و نهی از منکر استان
بوشهر جایگاه این فریضه الهی را مورد توجه قرار
داد و با بیان اینکه اجرای امر به معروف و نهی از
منکر رسالت همه مسلمانان است اظهار داشت:
امر به معروف و نهی از منکر مهمترین فریضه الهی
در عرصه آراستگی و پیراستگی جامعه محسوب
است.
نماینده ولی فقیه در استان بوشهر ،نخستین آمر به
معروف و ناهی از منکر را خداوند متعال دانست
و بیان کرد :فریضه الهی امر به معروف و نهی از

منکر آنقدر موضوع مهمی در جامعه اسالمی است
که خداوند متعال خود نخستین آمر به معروف و
ناهی از منکر بوده است.
امام جمعه بوشهر با تاکید بر شناخت معروفها
و منکرها تصریح کرد :در فریضه الهی امر به
معروف و نهی از منکر یکی از مهمترین کارها
شناخت معروفها و منکرات فضای پیرامونی
است و طراحی و مدیریت اجرایی آن در مراحل
بعدی قرار دارد.
آیت اهلل صفایی بوشهری ،نهادینه شدن فرهنگ
فریضه الهی امر به معروف و نهی از منکر در جامعه
را یک ضرورت دانست و تاکید کرد :محقق و
نهادینه شدن معروفها و اصالح منکرات در
جامعه امری مهم است که خوشبختانه تالشهای

زیادی در استان بوشهر تاکنون انجام شده و الزم
است این تالشها بیش از پیش ادامه یابد.
نماینده ولی فقیه در استان بوشهر با تاکید بر تالش
بیشتر مسئوالن برای رفع مشکالت مردم به ویژه
مشکالت اقتصادی جامعه افزود :بررسی و ارائه
راهکارهای الزم برای رفع و کاهش مشکالت
جامعه به ویژه در حوزه اقتصاد امری مهم است
که باید در اولویت برنامههای مسئوالن قرار بگیرد.
امامجمعهبوشهربرتحققمطالباتوخواستههای
مردم تاکید کرد و گفت :مردم عملکرد مسئوالن و
مشکالت همواره مورد رصد قرار میدهند و به
سبب حفظ نظام اسالمی مردم مشکالت را تحمل
میکنند ولی مسئوالن وظایف سنگینی در حل
مشکالتبرعهده دارند.

رئیس شورای شهرستان عسلویه عنوان کرد :

بهفریاد عسلویهبرسید
رئیس شورای شهرستان عسلویه گفت :شهر
عسلویه در بخشهای مختلف دارای محرومیت و
مشکل است که مسئوالن باید به این شهر همجوار
و میزبان پارس جنوبی نگاه ویژهای کنند.
حسن علیزاده در جمع اصحاب رسانه و
خبرنگاران با انتقاد از صدا وسیما در عدم
انعکاس مشکالت عسلویه اظهار داشت :مسایل
و مشکالت مردم شهرستان عسلویه دربخشهای
خبری صدا و سیمای بوشهر خوب انعکاس داده
نمیشود.
وی با بیان اینکه باید خبرنگار صدا وسیما بین مردم
باشد گفت :خبرنگاران زبان گویای مردم هستند
باید گزارش خبری از عسلویه تهیه و پخش شود
این در حالی است که بخش خبرهای استان بسیار
کوتاه است و کمتر اخبار عسلویه انعکاس میدهد.

رئیس شورای شهرستان عسلویه از وضعیت
بیمارستان عسلویه نیز انتقاد کرد و افزود :بیمارستان
عسلویه  15روز در ماه پزشک و کارشناس ارتوپد
و سونوگرافی ندارد که الزم است به حل مشکالت
توجه ویژه شود.
علیزاده با تاکید بر حل مشکالت آب آشامیدنی
عسلویه تصریح کرد:شهر عسلویه در بخشهای
مختلف دارای محرومیت و مشکل است که
مسئوالن باید به این شهر همجوار و میزبان پارس
جنوبی نگاه ویژهای کنند.
دفتر کار شورای شهرعسلویه تبدیل به اداره کارشده
است
رئیس شورای شهر عسلویه نیز با اشاره به مشکل
بیکاری و عدم جذب کارجویان در شهرستان
عسلویه گفت :دفتر شورای شهر به اداره کار

از ابتدای سال ۹۷

انجام۱۸۰عمل جراحی در اتاق عمل مرکز
آموزشیدرمانیقلببوشهر
از ابتدای سال  ۹۷تاکنون ۱۸۰عمل جراحی در
اتاق عمل مرکز آموزشی درمانی قلب بوشهر انجام
شده است.
در چهار ماه نخست سال جاری بیش از  ۱۷هزار
خدمات درمانی در مرکز آموزشی درمانی قلب
بوشهر به مراجعین ارایه شده است.
در مرکز آموزشی درمانی قلب بوشهر خدمات
متنوعدرمانیشاملارایهخدماتسرپایی،بستری،
آنژیوگرافی ،آنژیوپالستی ،کلیه خدمات جراحی
قلب ،عمل قلب باز ،MRI،رادیولوژی ،سنگشکن
و آزمایشگاه در حال ارایه به مردم است.
بنابراین گزارش ،از ابتدای سال جاری تا پایان
تیرماه ۱۵۰۶ ،عمل آنژیوگرافی ۳۴۹ ،عمل
آنژیوپالستی و  ۱۲۹عمل قلب باز و  ۵۶عمل
مرتبط با قلب توسط جراحان ،متخصصان،
پزشکان و کادر درمانی در مرکز آموزش درمانی

قلب بوشهر انجامشده است.
از ابتدای مردادماه تاکنون نیز  ۱۵عمل جراحی
قلب باز و ۱۵۲عمل آنژیوگرافی در مرکز آموزشی
درمانی قلب بوشهر صورت گرفته است.
در این مدت ،خدمات بخش بستری در
بخشهای بستری  2 ICU ،1 CCU،ICUو
 POSTCCUبه یک هزار و  ۷۴۰بیمار و خدمات
بخش سرپایی در بخشهای اورژانس ،آزمایشگاه،
رادیولوژی ،سنگشکن و  MRIبه  ۱۲هزار و ۴۱۱
مراجعهکننده ارایه شده است.
به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی
درمانی قلب بوشهر ،کلیه خدمات درمانی در
مرکز آموزشی درمانی قلب بوشهر بهصورت
شبانهروزی و بدون وقفه به مراجعین و بیماران
محترم توسط جراحان ،متخصصان ،پزشکان،
پرستاران و کادر درمانی این مرکز ارایه میشود.

نماینده دشتی و تنگستان خبرداد:

بهسازیجادهنوارساحلیبا ۱۰۰میلیاردریالاعتبار
ملیواستانی
نماینده دشتی و تنگستان از ابالغ ۵۰میلیارد ریالاعتبار ملی به اداره کل راهداری و حمل و نقل
جاده ای استان برای بهسازی و تعریض جاده نوار
ساحلی تنگستان و دشتی خبر داد.
سید کمال الدین شهریاری در گفتوگو
با خبرنگار مهر گفت :با توجه به اینکه این پروژه
بصورت مشارکتی و سهم  ۵۰درصدی اعتبارات
ملی و استانی در اواخر سال گذشته نهایی شد،
امیدواریم با اعتبار ملی که ابالغ شده ،اعتبار استانی
و شهرستانی آن نیز در سال  ٩٧سریعتر تامین و
ابالغ شود.
وی گفت :اتمام این پروژه با توجه به اهمیت
آن برای توسعه نوار ساحلی تنگستان و دشتی و
کاهش تصادفات جاده ای ،از مهمترین مطالبات
مردم بخش دلوار تنگستان و روستاهای نوار
ساحلی شهرستان دشتی است.
نماینده دشتی و تنگستان گفت :طی جلسه ای در
اواخر سال قبل با وزیر راه و شهرسازی و دستور
مساعد ایشان ،مقرر شد این پروژه با مشارکت
استان انجام و به اتمام برسد که با عنایت استاندار
محترم بوشهر و رئیس سازمان برنامه و بودجه

استان ،تفاهم نامه آن انجام گردید.
شهریاری افزود :طبق برآورد اداره کل راهداری و
حمل و نقل جاده ای استان بوشهر پروژه تعریض
و بهسازی جاده نوار ساحلی با اعتبار  ۱۰۰میلیارد
ریال و در مدت دو سال به اتمام خواهد رسید و
پیرو نشستی که با رئیس راهداری و حمل و نقل
جاده ای کشور داشتیم ۵۰ ،میلیارد ریال اعتبار این
پروژه از محل اعتبارات ملی تامین شد.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی
با اعالم اینکه بودجه  ۵۰میلیارد ریالی اعتبارات
ملی این پروژه به استان ابالغ شده است ،تصریح
کرد :متاسفانه در سال گذشته با کمبود نقدینگی
استانی مواجه شدیم ولی با پیگیری های انجام
شده امیدواریم در سال جدید  ۵۰میلیارد ریال
سهم بودجه استان برای این پروژه تخصیص یابد.
شهریاری با اعالم اینکه موافقتنامه این پروژه امضا
و مبادله شده است ،گفت :امیدواریم با همت
دستگاه های اجرایی و اجرای هرچه سریعتر
تعریض و بهسازی جاده نوار ساحلی تنگستان و
دشتی ،شاهد تحقق این مطالبه و رضایتمندی مردم
شریفباشیم.

تبدیل شده و بیشتر مراجعان به شورای شهر
متقاضی اشتغال می باشند.محمد خواجه بیان کرد:
از حدود  700نفری که در صنایع پارس جنوبی
جذب شدهاند حتی یک نفر از شهر عسلویه نبوده
که از نماینده مردم شهرستان عسلویه در مجلس
درخواست میشود به مطالبه مردم توجه و پیگیری
کند.وی از تالش های منطقه ویژه در تامین آب
شهرهای عسلویه و نخل تقی و بیدخون تشکر کرد
و افزود عسلویه میزبان پارس جنوبی نباید مشکل
آب و برق داشته باشد منطقه ویژه 5300متر مکعب
در روز به شبکه آب این شهرستان افزوده است
ولی باز هم کمبود وجود دارد .رئیس شورای شهر
عسلویه بیان کرد :شهر عسلویه هر پنج روز دو روز
آب آشامیدنی در شبکه دارد که الزم است مسئوالن
به شهر عسلویه نگاه ویژهای داشته باشند.

جزیرهخارگنمادهمدلی
و وحدت شیعه و سنی است

بخشدار ویژه خارگ گفت :جزیره خارگ نماد
همدلی و وحدت شیعه و سنی است.
محمود رضایی بعد از ظهر دوشنبه در نشست
هماندیشی با جامعه اهل سنت در بخشداری
ویژه خارگ اظهار کرد :پیوند دوستی ،همدلی و
همزبانی جامعه اهل سنت جزیره خارگ با اهل
تشیع ابن جزیره پیشینهای دیرینه دارد.
بخشدار ویژه خارگ افزود :جامعه اهل سنت در
انقالب اسالمی ایران و هشت سال دفاع مقدس
در خط مقدم اقتصاد ایران اسالمی رشادت های
فراوانی انجام داده است.
رضایی بیان کرد :حاج اقا شکری امام جمعه فقید
اهل سنت این جزیره مقاوم رهنمودهای فراوانی
در  ٨سال دفاع مقدس در راستای تامین و
تاکتیکهای جنگ دریا ارائه کرده است که نشان
از عزم اهل سنت این جزیره برای دفاع از ارزش
های ایران اسالمی است.
وی تصریح کرد :با علم به اینکه جزیره خارگ
خود یکی از مراکز اصلی مورد هجوم رژیم بعث
عراق بود ،اهل سنت جزیره خارگ رزمنده های
فراوانی به جبهه های جنوب کشور اعزام کرده
است و جانبازان و شهدای زیادی تقدیم انقالب
اسالمی کرده است.
رضایی با اشاره به مشکالت حوزه اهل سنت
در بخش ویژه خارگ خاطر نشان کرد :نگاه بنده
و تیم دولت و تمامی دستگاهها و سازمانهای
مستقر در جزیره خارگ به مذاهب یکسان است
و در حوزه اشتغال اقدامات بسیار مناسبی صورت
گرفته است ولی برخی از مشکالت نیز همچنان
به صورت کامل حل نشده است و هدف
مجموعه دولت حل مشکالت ریشهای و زیر
ساختی این جزیره است.

