روزنــامـه مــردم اســتان بـوشــهــر

معاون استاندار بوشهر:

مشکل آب عسلویه با اجرای طرحهای آب
شیرینکن برطرف میشود
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دعای روز بیست و ششم
ماه مبارک رمضان

دبیر ستاد انتخابات وزارت کشور:

مجلس یازدهم با  ۲۷۶نفر آغاز به کار
خواهد کرد

www.payameasalooye.ir

2

اللهم ا ْج َعل َس ْعیی فی ِه َمشْ کوراً
ّ
و َذنْبی فی ِه َمغْفوراً و َعملی فی ِه
َمقْبوالً و َع ْیبی فی ِه َم ْستوراً یا
السامعین.
ْأس َم ِع ّ

پیــام
چهارشنبه  31اردیبهشت ماه  20 /1399می  26 / 2020رمضان  /1441سال سیزدهم  /شامره  3000 / 1430تومان 8 /صفحه

سورنا ستاری:

تأییدی ههشتکشوربرایصادرات
ت تشخیص کرونا اخذ شد
کی 
2

معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری گفت :تولید
انبوه کیتهای تشخیص کرونا توسط شرکتهای
دانش بنیان از چندی پیش در ایران آغاز شدهاست
و در زمان حاضر تاییدیههای هشت کشور را برای
صادرات گرفتهایم.سورنا ستاری روز سهشنبه در بدو
ورود به استان بوشهر در جمع خبرنگاران افزود :هم
اکنون در تولید کیتهای «سرلوژی» ظرفیت یک
میلیون عدد در روز و کیتهای تشخیص «پی سی آر»
ماهانه ۱.۵میلیون عدد در کشور وجود دارد که بخشی از

دکتر عباس فضلی

نهیلیسم ناقص

این تولیدات به وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
و بخش دیگری نیز برای صادرات تحویل میشود.وی
اظهارداشت :در حوزه شرکتهای دانش بنیان اتفاقهای
خوبی در مقابله با ویروس کرونا رخ داده و در زمان حاضر
درعمل تجهیزاتی وارد نمیکنیم .ستاری ادامه داد :از روز
اول هم به غیر از موارد اندکی به طور تقریبی همین طور
بوده و همه تجهیزاتی که در بیمارستانها ،اتاقهای ای
سی یو ،ونتیالتورها ،کیتهای تشخیص از درون کشور
تامین میشود...

مژگان تنها
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حدود  17درصد کاهش داشته است .وی نسبت جنسی
از ثبت رویداد والدت در سال گذشته را  109پسر به ازای
تولد هر صد دختر اعالم و تصریح کرد :این شاخص در
سال  97صد و ده بوده است.پاساالر اشارهای هم به
اسامی منتخب نوزادان در سال گذشته داشت و افزود:
اسامی محمد ،حسین ،علی ،امیرعلی و علیرضا به ترتیب
پنج نام منتخب نوزادان پسر و اسامی .....

درخشش نویسندگان گناوهای در نخستین جایزه کتاب سال بوشهر
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان بوشهر درآیین
پایانی نخستین جایزه کتاب سال بوشهر ،گفت:
نویسندگان و صاحبان قلم کسانی هستند که همواره
در طول تایخ افتخار آفریدهاند و چراغ راه بشر هستند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان بوشهر در این
آیین که پیش از ظهر امروز سهشنبه  30اردیبهشتماه
در سالن کنفرانس این ادارهکل و بهدلیل رعایت اصول
بهداشتی و حفظ فاصلهگذاری اجتماعی ....

در نشست خبری مجازی رییس دانشگاه علوم پزشکی مطرح شد؛
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 10درصد مردم استان درگیر
کرونا هستند

وحید حاج سعیدی

دبیر ستاد مبارزه با کرونا در استان بوشهر
از بهبودی قطعی  ۲۹۴بیمار مبتال به کرونا
در استان بوشهر خبر داد و گفت ۲۰ :نفر
به لیست مبتالیان ویروس کرونا در بوشهر
افزوده شد.
سعید کشمیری ظهر سهشنبه در جمع
خبرنگاران اظهار داشت :تعداد بیماران مبتال
به کرونا در استان بوشهر تا روز سهشنبه ۳۰
اردیبهشتماه  ۵۶۳نفر شامل  ۳۲۷مرد و
 ۲۳۶زن است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر اضافه
کرد :از  ۲۰مورد مثبت جدید  ۳،مورد در
بوشهر ۸ ،مورد در دشتستان ۵ ،مورد در
گناوه ،دو مورد در دیلم ،یک مورد در دیر و
یکمورددرتنگستان شناساییشدهاند.
کشمیری اضافه کرد :سه بیمار جدید
شهرستان بوشهر ،آقایی  ۴۷ساله که به
صورت سرپایی در مرکز بیماریابی شهرستان
شناساییشده و خانمی  ۲۹ساله که هر دو
بیمار در مراقبت خانگی قرار دارند و نوزادی
 ۳٫۵ماهه که در حال سپری کردن دوره
درمانی خود در بیمارستان است.
وی بیان کرد :از  ۸بیمار جدید شهرستان
دشتستان ،پسربچهای  ۲ساله و دختر
بچهای  ۱۰ساله ،آقایی  ۳۶ساله و خانمی
 ۲۸ساله که همه بیماران سابقه تماس با
مورد مثبت داشتهاند و به صورت سرپایی
در مرکز بیماریابی شهرستان شناساییشده و
در مراقبت خانگی قرار دارند و آقایانی ۸۷
و  ۳۱ساله و خانمی  ۲۳ساله که در حال
سپری کردن دوره درمانی خود در بیمارستان
هستند و متأسفانه آقایی  ۸۴نیز فوت کرده
است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر اضافه
کرد :از پنج بیمار جدید شهرستان گناوه ،سه
آقا و دو خانم هستند که همه بیماران سابقه
تماس با مورد مثبت داشتهاند و به صورت

انتشارات شروع
چاپ کتاب های شما از یک نسخه
تا صد هزار نسخه

سرپایی در
مرکز بیماریابی شهرستان
شناساییشده و در مراقبت خانگی
قرار دارند .کشمیری اضافه کرد :دو بیمار
جدید شهرستان دیلم ،آقایی  ۴۷ساله
و خانمی  ۴۵ساله هستند که به صورت
سرپایی در مرکز بیماریابی شهرستان
شناساییشده و در مراقبت خانگی قرار
دارند .وی اظهار داشت :بیمار جدید
شهرستان تنگستان آقایی  ۳۵ساله و
بیمار جدید شهرستان دیر خانمی  ۱۷ساله
هستند که بیماران سابقه تماس با مورد
مثبت داشتهاند و به صورت سرپایی در
مرکز بیماریابی شهرستان شناساییشده و
در مراقبت خانگی قرار دارند.
دبیر ستاد مبارزه با کرونا در استان بوشهر
خاطرنشان کرد :از مجموع بیماران مبتال
به کرونا دربیمارستانهایاستان( ۵۶۳نفر)

تاکنون  ۲۹۴نفر از آنان بهبودیافته
و  ۲۴۴نفر نیز در منزل
تحت مراقبت هستند
و  ۱۲نفر دیگر نیز در حال
سپری کردن دوره درمانی
خود در بیمارستان هستند.
وی بابیان اینکه مردم باید از
حضور در تجمعات بپرهیزند و
فقط برای انجام کارهای ضروری در
اجتماعات تردد کنند تصریح کرد :برخی از
مردم بدون قصد خرید در بازارها رفتوآمد
میکنند که این موضوع باعث ابتالی افراد
زیادی به ویروس کرونا خواهد داشت.
دکتر کشمیری افزود :رعایت نکردن
دستورالعملها و پروتکلهای بهداشتی
و فاصلهگذاری اجتماعی توسط عدهای از
مردم خطرناک است .رئیس دانشگاه علوم
پزشکی بوشهر بابیان اینکه عدم رعایت
فاصله اجتماعی در هر نوع مراسمی موجب
شیوع گسترده کرونا خواهد شد اظهار
داشت :از عموم مردم تقاضا میکنم از
برگزاری مراسمهای دورهمی ،جشن تولد و
عروسی ،ختم ،خاکسپاری و هرگونه تجمع
جد ًا خودداری کنند.

صفحه آرایی و طراحی کتاب،
مجله و نشریات ،بروشور و ...
پذیرفته می شود

تلفن:
077 33534872
09391899871
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شکاف طبقاتی و درخت
پول عمو سیفی!

دبیر ستاد مبارزه با کرونا در استان بوشهر:

 ۲۰نفر به لیست مبتالیان به ویروس کروان
در بوهشر افزوده شد
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کویید  19و مهارت های
مقابله ای با نگرانی
و استـرس

کاهش تولد و افزایش مرگ و میر در استان بوهشر
مدیرکل ثبت احوال استان بوشهر از سیرکاهشی والدت
و افزایش مرگ و میر در استان در سال گذشته خبر داد .
اسکندر پاساالر ،در تشریح آمار وقایع استان در سال ،98
از والدت  16هزار و  355نوزاد در استان در این مدت
خبر داد و گفت :از این تعداد  8هزارو  542نوزاد پسر
و  7هزارو  813نوزاد دختر هستند که این تعداد نسبت
به مدت مشابه سال گذشته با تولد  19هزار و  694نوزاد،
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