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 11سرنشینشناورحادثهدیدهدرخلیجفارسنجاتیافتند
ایرنا  :مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهرگفت 11 :نفر از سرنشینان شناور حادثه دیده درآب های خلیج فارس از مرگ حتمی نجات یافتند و از سرنوشت
 2نفر نیز خبری دردست نیست.سیاوش ارجمند زاده روز جمعه در گفت و گو با ایرنا افزود :حادثه آتش سوزی این شناور خدماتی از مبدا عسلویه به مقصد
منطقه نفتی پارس جنوبی در نیمه شب گذشته مهار شد .وی یادآورشد:ساعت 00:40بامداد این شناور اعالم شرایط اضطرار کرد که بالفاصله شناورهای نیمروز،
عسلویه ،1عسلویه ،2هادی 6و ناجی  18به منطقه اعزام شدند .این مقام مسوول اظهارداشت :همچنین شناور پارمیدا  4پیش از رسیدن شناورهای اعزام شده
باتوجه به نزدیک بودن موقعیت 9نفر از  11نفر خدمه شناور را نجات داد .ارجمند زاده ادامه داد :پس از رسیدن شناورهای اعزامی بالفاصله عملیات اطفا حریق
در ساعت  02:30دقیقه انجام شد .وی یادآورشد :عملیات جست و جو برای یافتن  2سرنشین دیگر این سانحه آتش سوزی همچنان ادامه دارد  .وی یادآورشد:
شناور حادثه دیده نیز پس از عملیات اطفا بوسیله یدک کش عسلویه  1درحال انتقال به سمت عسلویه است.

خبـــر

بیش از یک تن مواد مخدر در
استانبوشهرکشفشد

فرمانده دریابانی استان بوشهر از متالشی شدن
باند حرفهای مواد مخدر در استان خبرداد و
گفت :در عملیاتی مشترک با همکاری غواصان
منطقه دوم دریایی سپاه ،بیش از یک تن مواد
مخدردر آبهای استان بوشهر کشف شد.
سردار ولیاهلل رضایینژاد مبارزه شبانهروزی
با سوداگران مرگ ،قاچاق کاال و سوخت در
آبهای خلیج فارس را مورد تاکید قرار داد و
اظهار داشت :رصد دریابانی استان بوشهر در
تردد شناورها و فعالیتهای آنان شبانهروزی
است و هیچ تخلفی از دید ماموران دریانی
پنهان نمیماند .وی با اشاره به رصد اطالعاتی
در شناسایی سوداگران مرگ در خلیج فارس
محدوده استان بوشهر خاطر نشان کرد :پس از
عملیات اطالعاتی شبانهروزی ،یک فروند لنج
که قصد انتقال مواد مخدر از طریق دریا داشت
مورد رصد و شناسایی قرار گرفت .فرمانده
دریابانی استان بوشهر با بیان اینکه این باندمواد
مخدر به ایست ماموران دریابانی توجه نکردند
و قاچاقچیان با آتش پر حجم ماموران مواجه
شدند تصریح کرد :قاچاقچیان موادمخدر که
عرصه را بر خود تنگ دیدند اقدام به آتشزدن
شناور کردند .سردار رضایینژاد با بیان اینکه
یکهزار و 50کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک
در شناور کشف شد افزود :بیش 800کیلوگرم از
این محموله در زیر شناور در  دریا جاسازی شده
بود که با همکاری غواصان منطقه دوم نیروی
دریایی سپاه کشف و به خشکی منتقل شد.وی،
با بیان اینکه مابقی مواد مخدر در داخل لنج
جاسازی شده بود تصریح کرد :در این عملیات
سه متهم و قاچاقچی دستگیر و تحویل مقامات
قضایی شدند.فرمانده دریابانی استان بوشهر
با بیان اینکه از ابتدای امسال تاکنون باندهای
مختلف مواد مخدر در دریا متالشی شده است
خاطر نشان کرد :در این  8ماه بیش از  4تن انواع
موادمخدرتوسطماموراندریابانیاستانبوشهر
کشف شده است.

امیری شهردار بوشهر:

باز آفرینی بافت
تاریخی بوشهر
اولویت برنامه های
من خواهد بود
به گزارش واحد خبر و رسانه
مدیریت ارتباطات و امور بین
الملل شهرداری بندر بوشهر
امیری شهردار بندر بوشهر
در راستای بازدید از مدیریت
های شهرداری از مجموعه
ی شهرداری بافت فرهنگی و
تاریخی بوشهر بازدید کرد.
وی طی این بازدید با سرپرست
و پرسنل شهرداری بافت
نیز نشست و گفت و گویی
داشتند که طی آن امیری با
تاکید بر ظرفیت های تاریخی
و گردشگری بافت تاریخی و
نقشی که این بافت در هویت

فرهنگی شهر بوشهر دارد بر
اهمیت آن تاکید کرد و یکی از
برنامه ها و اولویت های خود را
توجه به بافت و باز آفرینی آن
عنوان کرد.
وی مجموعه شهرداری بافت
را مجموعه ای جوان و توانمند
با گرایش ها و تخصص های
الزم دانست که می توانند
بسیاری از امور عمرانی و
طراحی پروژه ها را به انجام
برساند .وی در راستای بهسازی
محیط بافت با توجه به آمادگی
پیمانکار برای انجام موزائیک
فرش معابر در بافت خواستار

پیگیری و تسریع اجرای شبکه
فاضالب در بافت شد  .در
ادامه این نشست سرپرست
شهرداری بافت فرهنگی و
تاریخی بوشهر گزارشی از
پروژه های عمرانی سال جاری
و وضعیت آن ها ارائه کرد.
غالمزاده سرپرست شهرداری
بافت با اشاره به اقدامات
مطلوب انجام شده و ظرفیت
هایانسانیمجموعهشهرداری
بافت خواستار توجه بیشتر
شهردار و واگذاری اختیارات
بیشتر در حوزه ی عمران بافت
به آن مجموعه شد.

معاون سیاسی ،امنیتی و
اجتماعی استانداری بوشهر:

قانون جدید
از تشکیل احزاب
کاغذی جلوگیری
می کند
بوشهر-ایرنا-معاونسیاسی،
امنیتی و اجتماعی استانداری
بوشهر گفت :قانون جدید
احزاب از تعدد بی رویه شمار
احزاب و تشکیل حزب های
کاغذیجلوگیریوبهواقعی
شدن عملکرد این تشکل ها
کمک کند .مجید خورشیدی
در نشست با اعضای شورای
مرکزی حزب مردم ساالری
افزود :قانون سابق احزاب
منجر به تعدد بیش از حد آنها
و گاه مبتنی بر فرد می شد.
وی بیان کرد :در زمان حاضر

بیش از 260حزب سیاسی در
کشورفعالیتدارندوباوجود
همه مزایایی که دارد می تواند
عوارض منفی را نیز به دنبال
داشتهباشد.خورشیدیاضافه
کرد :تعدد احزاب باعث می
شود قالب آنها قابل تمایز از
یکدیگر نباشد و اساسنامه
و مرام نامه بیشتر احزابی
که در یک جریان سیاسی
فعالیت می کنند ،شبیه به هم
شود .خورشیدی اضافه کرد:
این درحالی است که حزب
برای این تشکیل می شود

که تفاوت خود را با احزاب
دیگر اعالم کند .وی تاکید
کرد :تقویت ارتباط و تعامل
با احزاب استان بوشهر در
دستور کار معاونت سیاسی
قرار دارد .معاون سیاسی،
امنیتی و اجتماعی استانداری
بوشهر گفت :حزب مردم
ساالری با برگزاری 17کنگره
دارایبرنامهریزیواستراتژی
مناسبی است و انشعاب و
خروج برخی از اعضا از این
حزب نیز نتوانست آن را از
کارکرد خود دور کند.

سیامینجشنوارهتئاتراستانیبوشهربرگزیدگانخودراشناخت

سیامین جشنواره تئاتر استانی
بوشهر پنجشنبه شب در آیینی با
معرفی برگزیدگان به کار خود پایان
داد  .براساس رای هیات داوران این
جشنواره نمایش های ‹عروسی خون›
و ‹بازگشت تارزان› به عنوان آثار
برگزیده در بخش رقابتی و ‹کوچه
مختار بود و ساسان بود و سیمین› و
‹تعزیه ای در باب خودکشی› در بخش
مرور به جشنواره سراسری تئاتر فجر
راه پیدا کردند .در این آیین عالوه بر
اهدای لوح یادمان به  ١٤گروه حاضر
در سی امین جشنواره تئاتر استانی
بوشهر ،از ایرج صغیری پیشکسوت
تئاتر این استان تقدیر شد  .مدیرکل
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان بوشهر
نیز گفت :تئاتر استان بوشهر به عنوان
سرآمد در کشور معرفی شده و این

افتخار به وجود هنرمندان بزرگ این
دیار است  .حمیده ماحوزی افزود:
هنرمند باید با وجدان هنری وارد این
عرصه شود تا اثر او عالوه بر به دل
نشستن باعث ماندگار شود  .وی بیان
کرد :هنرمندان استان بوشهر با کمترین
امکانات بیشترین دستاورد را به ارمغان
آورده و در سطح ملی و بین المللی
بخوبیدرخشیدهاند.
ماحوزی با تقدیر از  ٢٨اثر ارسال
شده به سی امین جشنواره تئاتر
استانی بوشهر افزود :آثار همه گروه
ها با کیفیت باالیی که داشتند برنده و
برگزیدهاینجشنوارههستند.
سیامینجشنوارهتئاتراستانیبوشهربه
مدت پنج روز برگزار شد و براساس
رای هیات داوران برگزیدگان این
جشنواره در بخش های مختلف به
شرح زیر معرفی شدند.
جایزه اول بخش کارگردانی را فضل
اهلل عمرانی نمایش عروسی خون از
آن خود کرد و جایزه دوم مشترک این
بخش به رامتین بالف بازگشت تارزان،
الهام ابنی و جواد صداقت کوچه مختار
بود و ساسان بود و سیمین تعلق
گرفت.
مقام و جایزه سوم بخش کارگردانی را
سیدمهدیمحمدینمایشتورورضا
مختارزاده تعزیه ای در باب خودکشی

بطور مشترک به خود اختصاص دادند.
در بخش نمایشنامه نویسی جایزه اول
به رضا مختارزاده نمایش تعزیه ای در
باب خودکشی ،مقام دوم به رامتین
بالف بازگشت تارزان رسید و مقام
سوم را نیز علیرضا کبگانی نمایش ‹به
چرک می نشیند› از شهرستان گناوه
کسبکرد.
بخش بازیگری مرد نیز ضمن تقدیر از
محمدرضا تنگستانی بخاطر بازی در
تور ،جایزه و مقام اول را جواد صداقت
در نمایش کوچه مختار بود و ساسان
بود و سیمین کسب کرد و جایزه مقام
دوم مشترک این بخش نیز به جوهر
تنگستانی نمایش طهرون و علیرضا
روان بازگشت تارزان تعلق گرفت.
جایزه سوم مشترک بخش بازیگری
مرد را نیز محمدرضا بازدار ‹تعزیه ای
دربابخودکشی›ازشهرستانکنگان،
لقمان بحرانی ‹کمدی استشمامات› از
شهرستان دیر و علیرضا بهرامی تعزیه
ای در باب خودکشی از آن خود
کردند.
دربخش بازیگری زن نیز ضمن تقدیر
ازمحدثهشعبانیدرنمایشتور،جایزه
مقام اول به ‹الهام ابنی› بخاطر بازی در
کوچهمختاربودوساسانبودوسیمین
تعلقگرفت.
مقام و جایزه دوم بازیگری زن نیز

خــبر

بطور مشترک به زیبا دریا سفر نمایش
عروسی خون و مرضیه غالمشاهی
نمایش ‹مبارزه زن ماهیگیر› از شهر
برازجان رسید و جایزه مقام سوم این
بخش را نیز شهربانو نیسنی ،طهرون،
ندا بداغی عروسی خون و الهام چنانی
نمایش ‹نپتا› بطور مشترک از جزیره
خارگ بدست آوردند.
در طراحی صحنه نیز جایزه های اول تا
سوم به ترتیب به پژمان برزگر عروسی
خون ،سید مهدی محمدی نمایش
‹تور› از شهرستان دیلم و رامتین بالف،
بازگشت تارزان اهدا شد.
جایزه بخش گریم نیز ضمن تقدیر
از شهربانو نیسنی و طهرون به عباس
قنبری و عروسی خون به عنوان
برگزیدهتعلقگرفت.
از پوریا بهرام نژاد بخاطر طراحی
بروشور نمایش ‹همیشه باید طرف
مرده را گرفت› از شهر بوشهر تقدیر
شد.
جایزه بخش طراحی لباس نیز ضمن
تقدیر از رامتین بالف و نمایش
‹بازگشت تارزان› از شهر بوشهر به
راضیه اسماعیلی بخاطر طراحی لباس
نمایش‹طهرون›ازبوشهرتعلقگرفت.
در بخش نورپردازی نیز از ایمان
اسماعیلی و نمایش ‹عروسی خون› از
شهرستاندیرتقدیرشد.

معاون بهداشت وزارت بهداشت مطرح کرد؛

آلودگیهوایاستانبوشهردستکمیازتهرانندارد

دکترعلیرضارییسیمعاونبهداشت
وزارت بهداشت در حاشیه اجالس
معاونان بهداشت دانشگاه های
علوم پزشکی سراسر کشور اظهار
کرد :امروزه آلودگی هوا بیش از 92
درصد از مردم دنیا را تحت تأثیر
خود قرار داده است و اولین کنفرانس
جهانی آلودگی هوا در شهر ژنو
سوئیس و در مقرسازمان بهداشت
جهانی برگزار شده است ،موضوع
آلودگی هوا یکی از نگرانی های
جدی مسئوالن بهداشت و درمان
جهانیمحسوبمیشود.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان،
وی ادامه داد :بیش از  2میلیارد نفر
تحت تأثیر آلودگی درون خانه مانند
پخت و پز  ،سوختن گاز متصاعد
شده از شومینه ها قرار دارند که
خوشبختانه کشورمان هیچ مشکلی
در این زمینه ندارد.
آلودگی هوا دومین عامل خطر
بیماری در جهان
معاون بهداشت وزارت بهداشت
اضافه کرد :آلودگی هوای بیرون
از محیط خانه یکی از مشکالت
جدی مردم دنیا و به خصوص
کشورمان محسوب می شود و این
مقوله به عنوان دومین عامل خطر
بیماری استوبیماراندیابتی،کلیوی

و ریوی تحت تأثیر این مسئله قرار
دارند .رییسی با بیان اینکه آلودگی
هوا به عنوان دومین عامل بیماری
های غیرواگیر مطرح شده است،
افزود :در سطح کشور و به خصوص
کالنشهرهاموضوعآلودگیهوایک
مقوله نگران کننده است که علی
رغم اقدامات انجام شده مانند
اجرای طرح های زوج و فرد و
طرح ترافیک تا حد مطلوب فاصله
زیادی داریم .وی با اشاره به اینکه
برای رفع آلودگی هوا باید کارهای

جدی تری را انجام دهیم ،اظهار
کرد :آلودگی هوای استان بوشهر
دست کمی از کالنشهرها ندارد
و تعداد روزهای سالم این استان
خیلی بهتر از شهر تهران نیست.
معاون بهداشت وزارت بهداشت با
اشاره به اینکه همه سازمان ها باید
در رفع آلودگی هوا اقدامات مؤثری
را انجام دهند ،افزود :آلودگی هوا
صدمات جبران ناپذیری وارد می
کند و وزارت بهداشت در همین
راستا کارگروهی را تشکیل و ساالنه

گزارش تأثیر آلودگی هوا را ارائه می
دهد.رییسی گفت :بیماری و مرگ
و میرهایی منتسب به آلودگی هوا
است و ممکن است معلولیت هایی
را در افراد به ویژه گروه های هدف
ایجاد کند .وی تأکید کرد :وزارت
بهداشت کوریکولوم آموزی را به
وسیله دانشگاه های علوم پزشکی
سراسر کشور در هر استانی آماده
کرده است و در تربیت کارشناسان
برای فرهنگ سازی و کنترل آلودگی
هوا اقدامات مؤثری انجام داده است.

نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس :

پروژههای دشتی و تنگستان با اعتبارات وزارت نفت تکمیل میشود
نماینده مردم دشتی و تنگستان در
مجلس گفت :با تکمیل پروژههای
درمانی و راهسازی دشتی و تنگستان،
ب هزودی بخشهای چشمپزشکی و
ارتوپدی بیمارستان دشتی و جراحی
و زنان بیمارستان اهرم تنگستان
راهاندازی میشود.
سید کمالالدین شهریاری بهاتفاق
مشاور وزیر نفت و مدیریت نظارت
بر طرحهای عمرانی مناطق نفتخیز
پس از بازدید از پروژههای مناطق
نفتخیز در شهرستانهای دشتی و
تنگستان در جمع خبرنگاران اظهار
داشت :تعدادی از پروژههایی که از
طریق کمکهای وزارت نفت در
چارچوب مسئولیتهای اجتماعی
مناطق نفتخیز در دشتی و تنگستان
اجرایی شده مورد توجه و تکمیل
قرارمیگیرد.
نماینده مردم دشتی و تنگستان در
مجلس شورای اسالمی گفت:
بهاتفاق مشاور وزیر نفت در
شهرستان تنگستان از بیمارستان امام
حسین (ع) اهرم که بخش جراحی
و زنان آن در حال اتمام است و
تجهیزات آن بهزودی نصب و مورد
بهرهبرداریقرارمیگیردبهعنوانیک
بیمارستان مجهز و استاندارد با دو
بخش تخصصی فعال میشود.
وی با اشاره به بررسی دیگر پروژهها
افزود :از استخر سرپوشیده شهرستان
تنگستان ،تعدادی از سالنهای
سرپوشیده و بزرگراه بوشهر  -دیر که
از طریق دلوار و بخش ساحلی عبور
میکند بازدید شد.
شهریاریخاطرنشانکرد:جلسهایبا
حضور مدیریت نظارت بر طرحهای
عمرانیمناطقنفتخیزدرفرمانداری
دشتی تشکیل و  و روند اجرای کل
پروژهها مورد بررسی قرار گرفت.
وی با بیان اینکه میزان اعتبارات،
تخصیص و پیشرفت پرداختها
که انجامشده موردبحث بررسی
قرار گرفت گفت :خوشبختانه در

با تکمیل پروژههای درمانی و راهسازی دشتی و تنگستان،
بهزودی بخشهای چشمپزشکی و ارتوپدی بیامرستان دشتی
و جراحی و زنان بیامرستان اهرم تنگستان راهاندازی میشود.
پروژههایی که وزارت نقت کمک
میکند پس از تأمین اعتبار با ارسال
صورتوضعیت توسط پیمانکاران و
دستگاههای اجرایی بالفاصله بدون
اینکه اسناد خزانه باشد اعتبارات
نقدا ً پرداخت میشود و این میتواند
خیلی در تحرک پیشرفت پروژهها
مؤثرباشد.
نماینده مردم دشتی و تنگستان در
مجلس تصریح کرد :بازدیدهایی از
محور ارتباطی در دشتی انجام شد که
جاده دولتآباد به زیارت ،پل ارتباطی
کاکی به شیخیان ،جاده ناصری به

سمت شنبه و جاده خورموج -الور
به دشت پلنگ انجام شد.
شهریاری گفت :خوشبختانه این
پروژهها فعال و اعتبارات نفت به
کمک این پروژهها آمده که هر چه
سریعتر به بهرهبرداری برسند.
وی از تبدیل بیمارستان اهرم به عنوان
بیمارستان معین نفت خبرداد و افزود:
بهاتفاق مشاور وزیر نفت ،فرماندار
دشتی ،رئیس دانشگاه علم پزشکی
بوشهر بازدید میدانی از بیمارستان
زینبیه خورموج که با کمک وزارت
نفت و توجه ویژه وزیر نفت این

بیمارستان تبدیل به بیمارستان معین
نفت شد.
شهریاری از تکمیل و تجهیز
بیمارستان تنگستان خبرداد و خاطر
نشان کرد :با انعقاد تفاهمنامه  میان
یه وزارتخانههای نفت ،بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی و تعاون،
کار و رفاه اجتماعی ،وزارت
نفت هزینههای توسعه بیمارستان  
تنگستان را بر عهده گرفت ،وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
برای تأمین پزشک متخصص در
رشتههای اعصاب و روان ،ارتوپدی،
چشمپزشکی ،کادر پرستاری و
خدماتی را بر عهده گرفتند و وزارت
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی نیز ازنظر
پوشش بیمهای کمک میکند.
وی تأکید کرد :بیمارستان اهرم
تنگستان  با تالش وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه
علوم پزشکی بوشهر در کوتاهترین
زمان به یک بیمارستان تخصصی
تبدیلمیشود.
نماینده مردم دشتی و تنگستان در
مجلس از احداث چهار بخش
چشمپزشکی ،ارتوپدی ،اعصاب
و روان و ای سی یوی کودکان در
شهرستان دشتی خبر داد و افزود:
بخش اعصاب و روان در کنار
ساختمان اصلی بیمارستان زینبیه،
بخش ای سی یو کودکان در محل
این بیمارستان راهاندازی میشود که
در حال آمادهسازی است و بخش
ارتوپدی و چشمپزشکی نیز بهزودی
در خورموج راهاندازی میشود.
شهریاری بیان کرد :بیمارستان زینبیه
خورموج با  120تختخوابی که در
بخش اورژانس و بخشهای دیگر
دارد بهعنوان یک بیمارستان ژنرال و
کام ً
ال تخصصی در بخشهای متعدد
برایخدمترسانیبهمردمشهرستان
دشتی و دیگر شهرستانهای استان
بوشهر میتواند خدمات پزشکی
ارائه دهد.

آگهی دعوت مجمع عمویم فوق العاده
انجمن آزمايشگاههاي همكار آزمون و كاليبراسيون استان بوشهر

ثبت شده به شماره 589:و شناسه ملي14007042550:
بدينوسيله از كليه اعضاء محترم انجمن آزمايشگاههاي همكار آزمون و كاليبراسيون استان بوشهر دعوت مي شود تا  در جلسه مجمع
عمومي فوق العاده كه در روز سه شنبه مورخ 97/09/20رأس ساعت 10صبح در محل سالن جلسات اتاق بازرگاني ،صنايع ،معادن
و كشاورزي بندر بوشهر به آدرس :بوشهر  ،خيابان رئيسعلي دلواري(  -ميدان شيالت سابق) برگزار مي گردد ،حضور بهم رسانند.
خواهشمند است طبق ماده 2-13اساسنامه  ،شخص ًا و اصالت ًا و  يا يكي از اعضاء هيات مديره شركت به همراه معرفي نامه و اصل كارت
عضويت اتاق بازرگاني در جلسه فوق حضور بهم رسانيد  .ضمن ًا طبق ماده 2-13اساسنامه چنانچه تغييراتي در نمايندگان معرفي شده
جهت شركت در مجامع عمومي را داريد با ارسال صورت جلسه كتبي به هيات مديره انجمن قبل از برگزاري مجمع اقدام فرماييد.
دستور جلسه مجمع عمومي فوق العاده:

 .1تغيير و اصالح اساسنامه انجمن استاني
 .2ساير مواردي كه در صالحيت مجمع عمومي فوق العاده است
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