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مدیر روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر :

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر:

آموزشهای حضوری مدرسههای استان بوشهر تعطیل شد

تعداد بیامران بسرتی در بخشهای کرونایی استان بوشهر کاهش یافت
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر از کاهش تعداد بیماران بستری در
بخشهای کرونایی بیمارستانهای استان بوشهر نسبت به روزهای قبل خبر
داد.
سعید کشمیری در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت :طی شبانهروز اخیر
 ۲۴بیمار جدید در بخشهای کرونایی استان بوشهر بستری شده و  ۳۲بیمار
بستری نیز با حال خوش ترخیص شدهاند.
وی افزود :در حال حاضر  ۲۰۲بیمار در بخشهای کرونایی استان بستری
هستند که  ۳۷نفر در بخش مراقبتهای ویژه هستند و  ۱۵نفر به کمک
دستگاه تنفس دارند.
دبیر ستاد مقابل با کرونا در استان بوشهر اضافه کرد :طی  ۲۴ساعت اخیر یک نفر به جانباختگان کرونا در استان
اضافه شده تا مجموع فوتیهای کرونا به  ۷۷۳نفر برسد.
وی افزود :تاکنون  ۱۶هزار و  ۴۸۹مورد مثبت کرونا در استان بوشهر شناسایی شده است.

مدیر روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر
گفت :با توجه به آغاز محدودیتهای کرونایی از روز شنبه یکم
آذرماه براساس تصمیم ستاد ملی کرونا ،همه آموزشهای
حضوری به مدت  ۲هفته تعطیل است.به گزارش ایرنا،
مجید اجرایی روز جمعه به رسانهها اعالم کرد :این تعطیلی
شامل آموزشهای رسمی ،کالسهای تقویتی ،فوق برنامه
و آموزشگاههای علمی آزاد و آزمونهای حضوری است.وی
اضافه کرد :همچنین حضور و فعالیت کادر اداری و آموزشی
در شهر بوشهر به عنوان تنها شهر قرمز استان ،مجازی است اما
حضور کارکنانی که حفاظت فیزیکی ،تاسیسات و سامانههای
الکترونیکی مدرسهها را بر عهده دارند ،الزم و ضروری است.مدیر
روابط عمومی ادارهکل آموزش وپرورش ادامه داد :نحوه حضور و

فرمانده سپاه امام صادق(ع) استان بوشهر از
افتتاح  ۶۰۰پروژه محرومیتزدایی و عمرانی در
استان خبر داد و گفت :این پروژهها با اعتبار ۳۳۰
میلیارد ریال توسط سپاه استان بوشهر اجرا شده
که در هفته بسیج افتتاح میشود.
سردار علی رزمجو در گفتوگو با خبرنگار تسنیم
در بوشهر با گرامیداشت هفته بسیج از آغاز
برنامههای این هفته از  30آبان خبر داد و اظهار
داشت :برنامههای هفته بسیج با توجه به اعمال
محدودیتهای جدید و جلوگیری از پیشگیری
انتشار کرونا به صورت غیرحضوری برگزار میشود.
وی ،با بیان اینکه در هفته گرامیداشت بسیج
 1550برنامه تدوین شده است تصریح کرد :در
این هفته ضمن افتتاح طر حهای عمرانی و
محرومیتزدایی برنامههای مختلفی در فضای

امام جمعه بوشهر:

بسیج عامل اقتدار کشور در عرصههای دفاع و خدمت است

آیتاهلل غالمعلی صفایی بوشهری در نشست
آدینه با تاکید بر توجه به حفظ سالمتی اظهار
داشت :یکی از احکام و تکالیف مهم اسالمی
حفظ سالمت و مراعات بهداشت شخصی و
اجتماعی است.
نماینده ولی فقیه در استان بوشهر ،سالمت را
یک نعمت الهی دانست و بیان کرد :سالمتی
برای آسایش ،فعالیت شغلی ،عبادت و خدمت
از اهمیت باالیی برخوردار است که حفظ سالمت
در دین مبین اسالم به عنوان یک واجب اهم به
شمار آمده است.
وی امنیت و عافیت را  2نعمت مهم الهی دانست
و تاکید کرد :نسبت به این  2نعمت با اهمیت
بسیاری از مردم بی توجهاند و زیان میبینند که
بر اساس روایتی از پیامبر گرامی اسالم حضرت
محمد(ص) باالترین نعمت عافیت و سالمت
است پس به آن توجه ویژه شود.
امام جمعه بوشهر ،با استناد به روایتی از ائمه

اطهار(ع) بر حفظ سالمتی در مقابل کرونا
تاکید کرد و گفت :در این شرایط ویژه بیماری
کرونا بر همگان الزم است که امور بهداشتی و
دستورالعملهای پیشگیرانه و درمانی این بیماری
را مراعات کنند و در راستای احکام شرعی و
عقالنی حفظ سالمت خود و دیگران ضروری
است.وی،با تبریک و گرامیداشت سالروز میالد
حضرت امام حسن عسکری (ع) و تسلیت
رحلت جانسوز حضرت فاطمه معصومه(س) و
با اشاره به هفته بسیج خاطر نشان کرد :بسیج،
عامل اقتدار همه جانبه ایران و لشکر والیت در
عرصه دفاع و خدمت است.
صفایی بوشهری ،با تبریک هفته بسیج به نقش
این نیروی الیزال الهی پرداخت و تصریح کرد:
هم اینک نیروهای بسیجی در تمام عرصههای
دفاعی و امنیتی ،فرهنگی و اقتصادی ،عمرانی و
علمی ،بهداشتی و خدماتی و حراست از آرمانها
و ارزشهای انقالب در خط مقدم تالش جهادی
قرار دارند.
نماینده ولی فقیه در استان بوشهر ،با گرامیداشت
یاد و خاطره شهدای گرانقدر افزود :بی تردید
تاریخ اسالم ،جهان و ایران هیچگاه ایثارگریهای
جوانان بسیجی را فراموش نخواهد کرد.
امام جمعه بوشهر ،به روز کودک پرداخت و
تاکید کرد :تمامی والدین ،مربیان و معلمان باید
به تربیت فرهنگی و دینی بر اساس آموزههای
اسالمی کودکان توجه کنند.

فعالیت کادر اداری و آموزشی در مراکز آموزشی در شهرستانها و
مناطق زرد و نارنجی به تشخیص مدیران مدرسهها به نحوی که
هیچ واحد آموزشی تعطیل نباشد ،خواهد بود.اجرایی تاکید کرد:
در صورت فعالیت حضوری کادر اجرایی و آموزشی مدرسهها،
رعایت دقیق دستورالعملها و پروتکلهای بهداشتی الزامی
است.وی یادآور شد :در این مدت ،آموزشهای مجازی در همه
شهرستانها و مناطق برقرار است.تعیین وضعیتهای سه گانه
زرد ،نارنجی و قرمز بر اساس ضوابط مصوب ستاد ملی مدیریت
کرونا و به صورت هفتگی از سوی وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکی اعالم میشود.ت عطیلی آموزشهای حضوری
به دلیل شیوع ویروس کرونا ،در مدرسههای استان بوشهر از ۱۸
مهرماه آغاز شدهاست.

استاندار بوشهر:

۳۳۰میلیارد ریال پروژه محرومیتزدایی توسط
سپاه استان بوشهر افتتاح میشود
مجازی برگزار میشود.
فرمانده سپاه امام صادق(ع) استان بوشهر
با اشاره به افتتاح  600پروژه محرومیتزدایی
و عمرانی در هفته بسیج خاطر نشان کر :این
پروژهها با اعتبار  330میلیارد ریال توسط سپاه
استان بوشهر در نقاط مختلف روستایی و شهری
اجرا شده که در هفته بسیج افتتاح میشود.
سردار رزمجو توزیع بستههای معیشتی غذایی
و کمکهای مومنانه را از دیگر برنامههای هفته
بسیج دانست و بیان کرد :در این هفته  14هزار
بسته مواد غذایی هر کدام به ارزش  500هزار
تومان بین نیازمندان و افراد آسیب دیده از
کرونا در شهرها و روستاهای استان بوشهر توزیع
میشود.وی ،ارزش توزیع بستههای معیشتی را
 70میلیارد ریال دانست و خاطر نشان کرد :بیشتر
این مواد غذایی در نقاط محروم و دورافتاده بین
جامعه هدف توسط بسیجیان حوزهها ،پایگاهها
و نواحی مقاومت توزیع میشود.
فرمانده سپاه امام صادق(ع) استان بوشهر افزود:
تاکنون افزون بر  200هزار بسته معیشتی32 ،
هزار و  300بسته لوازمالتحریر و  2میلیون و
 838هزار بسته مواد بهداشتی و ضدعفونی بین
جامعه هدف توسط سپاه استان بوشهر توزیع
شده است.

خبــــر

خدمات کادر درمان
به تنهایی نمیتواند پاسخگوی
حل مشکالت کرونا باشد

●

ایسنا :استاندار بوشهر گفت :همه باید در عرصه
سالمت خود و جامعه احساس مسئولیت کنند
چرا که خدمات کادر درمان به تنهایی نمیتواند
پاسخگوی حل مشکالت کرونا باشد و باید همه در
این حوزه همکاری و تالش کنند.
عبدالکریم گراوند در نشست با خبرنگاران با اشاره
به نقش مهم و موفقیت مطبوعات و رسانههای
استان بوشهر در اطالع رسانی پیشگیری از شیوع
ویروس کرونا ،گفت :انتظار میرود در پیک سوم
اهمیت رعایت پروتکل بهداشتی فرهنگسازی
شود تا شاهد روند کاهشی مبتالیان باشیم.
وی با بیان اینکه سختترین پیک کرونایی در
استان بوشهر در ماههای فصل تابستان به وقوع
پیوست ،اظهار کرد :در این فصل شاهد افزایش
ابتال ،بستری و فوتیهای کرونایی در استان بوشهر
بودیم که نگرانیهایی برای مردم ایجاد کرد.
استاندار بوشهر با بیان اینکه پروتک ل بهداشتی در
همه سطوح دستگاههای اجرایی رعایت میشود،
افزود :افتتاح طرحها در هفته دولت از طریق
ویدئو کنفرانس محقق شد و این در حالی است
که تشکیل جلسات غیرضروری منع شده است.
گراوند با بیان اینکه استان بوشهر طی دو ماه اخیر
در وضعیت پایدار ابتال و بستری کرونایی قرار دارد،
خاطرنشان کرد :تعداد مبتالیان و بستریها و
همچنین فوتیهای کرونایی در استان بوشهر رو
به کاهش است ب ه گونهای که نسبت به ماه قبل
بستریها  ۳۰درصد کاهش یافته و هدفگذاری
کاهش  ۶۰درصدی است که نیازمند همراهی
بیشتر مردم در رعایت پروتکل بهداشتی است.
مقام عالی دولت در استان بوشهر با قدردانی از
تالش شبانهروزی کادر درمانی ،جامعه پزشکی،
پرستاری و مجاهدتهای جبهه سالمت تصریح

کرد :همکاری مردم با بخش دولتی و کادر درمان
روند انتشار کرونا را کاهش داده که همکاری بیشتر
مردم زمینه مصون سازی جامعه از کرونا را فراهم
میکند.وی با قدردانی از مشارکت و همدلی مردم
در عرصه مقابله با کرونا و رعایت پروتکلهای
بهداشتی ،یادآور شد :همه باید در عرصه سالمت
خود و جامعه احساس مسئولیت کنند چرا که
تنها خدمات کادر درمان نمیتواند پاسخگوی حل
مشکالت کرونا باشد و باید همه در این حوزه
همکاری و تالش کنند.استاندار بوشهر استفاده از
ماسک و فاصلهگذاری اجتماعی در مقابله با کرونا را
از ضروریات دانست و تاکید کرد :زمستان پیشرو
با زمستا ن سالهای گذشته تفاوت دارد و مردم
باید رعایت پروتکلهای بهداشتی را به شدت مورد
توجه قرار دهند تا آمارهای ابتال ،بستری و فوتی
در استان بوشهر همچنان روند نزولی داشته باشد.
عبدالکریم گراوند با اشاره به طرح محدودیت ۲
هفتهای و عملیاتی شدن این طرح از اول آذرماه،
گفت :طرح ممنوعیت تردد و فعالیتها فعال برای
 ۲هفته برای خروج از وضعیت قرمز ،نارنجی و زرد
طراحی شده و اگر مردم همکاری کنند و استان از
این شرایط خارج شود ،بخشی از محدودیتها
برداشته میشود.
وی از اجرای طرح جامع مدیریت هوشمند
محدودیتهای مقابله با کرونا در قالب راهبردهای
هفتگانه خبر داد و تاکید کرد :تشدید نظارت بر
پروتکلهای بهداشتی ،تست گسترده کرونایی
هدفمند و هوشمند برای بیماریابی ،قرنطینه
مبتالیان ،رهگیری و ارتقا آموزش ،اطالع رسانی
و فرهنگ سازی از جمله راهبردهای هفتگانه
طرح جامع مدیریت هوشمند محدودیتهای
مقابله با کرونا است.مقام عالی دولت در استان

همه باید در عرصه سالمت
خود و جامعه احساس
مسئولیت کنند چرا که خدمات
کادر درمان به تنهایی نمیتواند
پاسخگوی حل مشکالت کرونا
باشد و باید همه در این حوزه
همکاری و تالش کنند

بوشهر از اجرای طرح رهگیری هوشمند با همکاری
بسیج و دانشگاه علوم پزشکی خبر داد و تصریح
کرد :گروههای مختلف در این طرح ضمن ردیابی،
رهگیری و بیماریابی ،تمام برنامههای مقابله با
کرونا را رصد و عملیاتی میکنند.
گراوند با اشاره به توسعه سرمایهگذاری داخلی
و خارجی در استان بوشهر بیان کرد :بخشی از
سرمایه گذاریهای خارجی در استان بوشهر در
حوزه صنعت نفت ،گاز و پتروشیمی و در این
راستا اقدامات مهمی انجام شده است.وی سرمایه
گذاری صندوق بازنشستگی صدا و سیما در
ساخت مجتمع پتروشیمی در عسلویه را از جمله
سرمایهگذاریها در حوزه این صنعت دانست و
با تاکید بر تسریع در اجرای طرحهای عمرانی
گفت :در استان بوشهر سدهای مختلف در حال
اجرا است که بخشی از آنها امسال افتتاح و وارد
مدار میشود.
استاندار بوشهر از تخصیص  ۲۵میلیارد تومان به
سد کلمه دشتستان خبر داد و خاطرنشان کرد:
عملیات اجرایی این سد امسال پایان مییابد و
افتتاح میشود که نقش مهمی در تامین آب شرب
مردم منطقه دارد.
عبدالکریم گراوند با بیان اینکه همه سدهای استان
فعال هستند ،افزود :سد خاییز تنگستان و اخند
عسلویه امسال به مرحله آبگیری و افتتاح میرسند
و منابع مالی سدهای باغان و دشت پلنگ تامین
شده است.وی به مشکالت در حوزه تامین برخی
کاالها اشاره کرد و گفت :تالطم در قیمت اقالم در
استان بوشهر ،متاثر از فضای کشور و کمبودهایی
در زمینههای مختلف از جمله تخصیص ارز بود که
دستگاههای نظارتی ،و بازرسی فعالیت خوبی در
برخورد با متخلفان داشتهاند.

کشف  ۵۰۰میلیارد کاالی قاچاق و توقیف  ۵شناور متخلف در آبهای خلیجفارس
فرمانده مرزبانی استان بوشهر از کشف  ۵۰۰میلیارد
کاالی قاچاق و توقیف  ۵شناور متخلف در آبهای
خلیجفارس خبر داد.
سردار ولیاهلل رضایینژاد در تشریح این خبر گفت:
دریابانان ،در راستای مبارزه با قاچاق کاال و کنترل
آبهای ساحلی استان ،روز گذشته حین کنترل
شناورهای عبوری در آبهای خلیج فارس  ۵فروند
شناور تجاری متخلف را متوقف کردند.
فرمانده مرزبانی استان بوشهر افزود :در بازرسی
دقیق از شناورهای توقیف شده که دو برابر میزان
مجاز بار داشتند حجم زیادی از کاالی قاچاق شامل
پوشاک ،ظروف آشپزخانه ،ماکروفر ،تلویزیون،
لباسشویی که با هدف عرضه در بازار داخلی کشور
بارگیری شده بود کشف شد.وی در ادامه با اشاره
به سیر مراحل قانونی و قضایی مالکین و ناخدای
شناوران گفت :ارزش محمولههای کشف شده ۵۰۰

میلیارد ریال توسط کارشناسان ارزیابی شده است.
رضایینژاد خاطرنشان کرد :مرزبانانی این استان
شبانه روز با دقت و هوشیاری کامل تمام نوار

مرزی را زیر نظر دارند و نسبت به هرگونه ورود و
خروج کاالی قاچاق حساس بوده و با افراد خاطی
به طور جد برخورد میکنند.

پرتوشیمیخارگ
به وضع عادی برگشت
حامد عربزاده :مجتمع پتروشیمی خارگ برای
بازیافت پروپان ،بوتان ،نفتا و گوگرد از گازهای
استحصالی چاههای حوزه نفتی فالت قاره ایران با
سرمایهای معادل  ۹۰۰میلیون ریال تأسیس شد.
طراحی واحدهای عملیاتی و عملیات ساختمان و
نصب آن در اوایل  ۱۳۴۴هجری شمسی شروع و در
اواسط سال  ۱۳۴۸هجری شمسی به پایان رسید.
مجتمع پتروشیمی خارگ دو واحد دارد که واحد
تولید پروپان و بوتان مایع ،گوگرد و نفتا سال ۱۳۴۸
راهاندازی شده و واحد تولید متانول از سال ۱۳۷۸
کار خود را شروع کرده است.
این مجتمع ساالنه  ۶۶۰هزار تن متانول ۱۷۰ ،هزار
تن گوگرد ۱۱۵ ،هزار تن پروپان ۱۲۰ ،هزار تن بوتان
مایع و  ۷۰هزار تن نفتا یا گسولین تولید و صادر
میکند.
این شرکت روز چهارشنبه اعالم کرد که تعمیرات
ادواری جهت افزایش ظرفیت و بهبود کیفیت
محصوالت  LPGو ایمن سازی واحد جذب و
تفکیک و خط  ۲آمین حداکثر به مدت  ۱۴روز انجام
خواهد شد.
این مجتمع ساعت  ۱۷و  ۴۰دقیقه روز پنجشنبه
شاهد وقوع آتش سوزی بود.
روند عادی عملیات در پتروشیمی خارگ
مدیرعامل پتروشیمی خارگ وقوع آتشسوزی
را ناشی از هیدروکربنهای تخلیه شده در هنگام
تعمیرات اساسی واحد الپیجی عنوان کرد.
غالمرضا امیر شقاقی با بیان اینکه واحد الپیجی
خارگ روز گذشته برای انجام تعمیرات اساسی از
مدار خارج شد ،گفت :هماکنون فرایندهای عملیاتی
پتروشیمی خارگ در حالت عادی ادامه دارد و واحد
متانول به طور کامل در مدار است.
حادثه در  ۱۵دقیقه مهار شد
ناصر ابراهیمی بخشدار ویژه در گفتگو با خبرنگار
مهر اظهار کرد :آتش سوزی در مجتمع پتروشیمی
خارگ روز گذشته مقارن ساعت  ۱۷و  ۴۰دقیقه آغاز
شد.
وی افزود :این آتش سوزی در کمتر از  ۱۵دقیقه
توسط تیم مقابله بحران این پتروشیمی مهار شد.
بخشدار ویژه خارگ تصریح کرد :تأسیسات مجتمع
پتروشیمی خارگ خسارت ندیده و این پتروشیمی
عملیاتی است.
دستگاه قضایی به پرونده آتشسوزی پتروشیمی
خارگ ورود کرد
رئیس دادگستری خارگ گفت :دستگاه قضایی به
پرونده آتشسوزی پتروشیمی خارگ ورود کرد.
رضا حاجب فرد در خصوص آتش سوزی
پتروشیمی جزیره خارگ به خبرنگار مهر گفت:
در پی این حادثه یکی از کارخانههای پتروشیمی
جزیره خارگ دچار حریق شد که بالفاصله دستگاه
قضائی برای بررسی موضوع و دستورات قضائی به
قضیه ورود کرد.
وی با بیان اینکه علت وقوع این حادثه نشت مواد
نفتی بوده که موجب ایجاد انفجار و آتش سوزی
میشود افزود :در پی این آتش سوزی تعداد پنج
نفر کارگر در حین تعمیرات دچار صدمه میشوند
که یکی از این افراد فوت و مابقی برای درمان به
بیمارستان اعزام میشوند.

مدیرکل محیط زیست بوشهر:

تصرف غیرقانونی جنگل گلوبردکان در شهرستان جم

مدیرکل حفاظت محیطزیست استان بوشهر
گفت :اداره حفاظت محیطزیست شهرستان جم
از متخلفان تصرف غیرقانونی جنگل گلوبردکان به
مراجع قانونی شکایت کرده است.
فرهاد قلی نژاد در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار
داشت :حفاظت و حراست از محیط زیست را در
دستور کار داریم و با متخلفین به صورت قانونی
برخورد خواهیم کرد.
وی با اشاره به تخریب و تصرف جنگل گلوبردکان

در شهرستان جم بیان کرد :تخریب جنگل و
تصرف عدوانی آن وفق قوانین و مقررات ممنوع
و غیر قانونی است.
مدیر کل حفاظت محیط زیست استان
بوشهر افزود :محیط زیست به دلیل تخریب
زیستگاه طبیعی از هر گونه تخریب و تصرف
اکوسیستمهای جنگلی جلوگیری میکند.
وی ادامه داد :در پی تخریب بخشی از جنگل
گلوبردکان بخش ریز شهرستان جم توسط بعضی
از باغداران منطقه ،اداره حفاظت محیط زیست
شهرستان جم در این خصوص شکایت و از ادامه
تصرف و تخریب و تصرف جنگل جلوگیری شد.
قلینژاد ادامه داد :پس از اعتراضات شدید فعاالن
زیست محیطی و اجتماعی بخش ریز نسبت به
تصرف قسمتی از جنگل توسط یکی از باغداران
منطقه ،از محل مورد نظر بازدید به عمل آمد و
اقدام به جابجایی برخی نخلها و درختان کاشته
شده در حریم غیرقانونی شد.

فرماندار بوشهر:

شهردار یها سهم نیم درصد کتابخانههای عمومی را بپردازند

فرماندار بوشهر گفت :شهرداران نسبت به پرداخت نیم
درصد سهم کتابخانهها از محل درآمد شهرداریها اقدام
کنند.
به گزارش ایرنا ،عباس جمشیدی روز پنجشنبه در نشست
شورای اداری شهرستان بوشهر افزود :تنها محل درآمد
کتابخانههای عمومی از محل سهم نیم درصد درآمد
شهرداریهاست به همین دلیل شهرداران در پرداخت این

سهم سهل انگاری نداشته باشند.
وی بیان کرد :با توجه به اینکه پرداخت نیم درصد از سهم
درآمد شهرداریها به کتابخانههای عمومی در قانون دیده
شده است ،شهرداران نسبت به انجام این وظیفه قانونی
کوشا باشند و اجازه ندهند از ابزار دیگری برای اجرای این
ماده قانونی استفاده شود.
جمشیدی اضافه کرد :توسعه فضای کتابخانهای در مرکز
استان بعنوان یک اصل فرهنگی که باعث رشد علمی،
فرهنگی و تمدنی یک شهرستان قلمداد میشود ضروری
است.وی با اشاره به چالش اهدای کتاب اظهار کرد :همه
شوراها ،شهرداران ،دهیاران مدیران دستگاههای اجرایی
در راستای توسعه فرهنگ کتاب و کتابخوانی با پرداخت
سهم خود و اهدای کتاب در این چالش و کار ماندگار
شرکتکنند.
فرماندار بوشهر با اشاره به اجرای محدودیتهای شدید
کرونایی از روز شنبه گفت :اجرای موفقیت آمیز این طرح
در راستای کنترل بیماری و قطع زنجیره انتقال نیازمند

همکاری و همراهی مردم است.وی یادآور شد :در زمان
حاضر بوشهر تنها شهر قرمز این استان معرفی شده و
انتظار است با رعایت دستورالعملهای بهداشتی و فاصله
گذاری اجتماعی در پایان طرح این شهرستان نیز از این
وضعیت خارج شود.فرماندار بوشهر اضافه کرد :هرچند
براساس اعالم دانشگاه علوم پزشکی بوشهر روند ابتال و
بستری ناشی از ابتال به ویروس کرونا در استان کاهشی
است اما کوچکترین سهل انگاری و ساده انگاری میتواند
این روند را تغییر دهد.
مدیرکل کتابخانههای عمومی استان بوشهر با قدردانی از
شهرداریهایی که اقدام به پرداخت به موقع این سهم
کردهاند ،اظهار کرد :پیشبرد هدفها ،برنامهها و برطرف
کردن موانع و مشکالت این مراکز فرهنگی در گرو پرداخت
همین سهم نیم درصد است.
سید علی هاشمی ادامه داد :از دیگر شهرداریها و شوراها
که خود به تصریح قانون در پرداخت این سهم آگاه
هستند انتظار میرود در این زمینه تعامل بیشتری داشته

باشند در غیر این صورت تعدادی از کتابخانهها تعطیل
میشود.وی با تاکید بر اینکه حاکمیت قانون و پاسخگویی
مورد مطالبه جدی مردم و از حقوق عمومی افراد جامعه
محسوب می شود ،یادآورشد :در این راستا مدافعان
حقوق عمومی چون سازمان بازرسی ،دیوان محاسبات و
سایر دستگاههای ناظر با نظارت دقیق خود اجازه ندهند
قانون معطل بماند و خاک بخورد.
مدیرکل کتابخانههای عمومی استان بوشهر گفت :توسعه
فرهنگ کتاب و کتابخوانی از مؤلفه های ایجاد امنیت،
تقویت هنجارها و کاهش ناهنجاریهای اجتماعی و
فرهنگی است و این مهم به پشتوانه افزایش سرانه
مطالعه جامعه ایجاد میشود.
هاشمی ترویج فرهنگ کتاب و کتاب خوانی را مصداق
جهاد فرهنگی دانست و گفت :امیدواریم با جدیت و تعهد
بیشتر شهرداریها در پرداخت مطالبات کتابخانهها شاهد
گسترش و ارتقای بیش از پیش سطح فرهنگ مطالعه و
کتابخوانی در استان باشیم.

