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فرمانده نیروی هوایی ارتش:

نخل فروشی در بوشهر هفته آینده بررسی می شود

یک بیامرستان با تجهیزات روز دنیا را تحویل مردم استان بوشهر دهیم
فرمانده نیروی هوایی ارتش جمهوری اسالمی ایران گفت :یک بیمارستان با تجهیزات روز
دنیا را تحویل مردم استان بوشهر دهیم.
امیرحمیدواحدیصبحیکشنبهدرمراسمافتتاحبخش ICUبیمارستانامیرالمؤمنین(ع)
پایگاه ششم شکاری شهید یاسینی بوشهر اظهار داشت :سربازان والیت در نیروی هوایی
ارتش همیشه پای کار هستند.وی با اشاره به تاکید رهبر معظم انقالب در جریان کرونا که
ارتش باید پای کار باشد افزود :در همین راستا نیروی هوایی همه تالش خود را به کار گرفت
تابیمارستانامیرالمومنینپایگاهششمشکاریبوشهرخدماتمناسبیرابهمردمارائهکند.
فرمانده نیروی هوایی ارتش جمهوری اسالمی ایران بیان کرد :این بیمارستان یکی از مراکز
بزرگدرمانیاستاناستوماتاکیدکردیمکهاینبیمارستانمختصکارکناننیرویهوایی
ارتش نیست و باید به همه مردم شهیدپرور و قهرمان استان بوشهر خدمات رسانی کند.
وی تصریح کرد :همه تالش خود را به کار گرفتیم تا این بیمارستان را بهسازی و بهروزرسانی

کنیم و تجهیزات مناسب نیز در این
بیمارستان مستقر شود تا بهترین
خدمات ارائه شود.امیر واحدی با تقدیر
از امیر نصیرزاده فرمانده سابق نیروی
هوایی ارتش و فرمانده پایگاه ششم
شکاری بوشهر ادامه داد :این مجموعه
یکیازپتانسیلهاییاستکهمیتواند
خدمات تخصصی را ارائه کند.
فرمانده نیروی هوایی ارتش جمهوری اسالمی ایران تاکید کرد :قول را گرفتهایم که همه
بخشهای بیمارستان بازسازی شود و یک بیمارستان با تجهیزات روز دنیا را تحویل مردم
استانبوشهردهیم.

برگزیدگان جشنواره تئاتر استانی بوشهر معرفی شدند

هنرپیشگان تئاتر بوشهر پس از  ۲۰ماه وضعیت
حاد کرونایی در سی و سومین جشنواره استانی از
 ۲۶تا  ۲۹آبان ماه روی صحنه رفتند و پس از چهار
شب شب نمایش برابر چشمان عالقه مندان به
این رشته هنری و هیات داوران ،برگزیدگان خود
را شناختند.
به گزارش ایرنا ،رئیس انجمن هنرهای نمایشی
استان بوشهر گفت :بازیگران و شهروندان هم
استانی پس از گذشت  ۲۰ماه از تعطیلی فعالیت
های تئاتر بر اثر شیوع ویروس کرونا با برگزاری
سی و سومین جشنواره تئاتر به صحنه بازگشتند.
جهانشیر یاراحمدی روز یکشنبه در گفت و گو
با ایرنا افزود :در این جشنواره هفت گروه از
شهرستانهای بوشهر ،گناوه ،دیلم ،دیر ،و کنگان
حضور داشتند که سهم شهرستان بوشهر سه گروه
و سایر شهرستانهای یاد شده هر کدام یک گروه
بود .وی اضافه کرد :این دوره از جشنواره به صورت
غیرمتمرکز و در پنج شهرستان دارای گروه در
جشنواره برگزار شد که با توجه به دوری  ۲۰ماهه از
یها مواجه
صحنه تئاتر با استقبال خوب هم استان 
شد.یاراحمدی یادآور شد :این دوره از جشنواره با
گرامیداشت یاد و خاطره  ۲هنرمند فقید تئاتر این
استان "نگین کتویی زاده" و "امین زند" در یک سال
گذشته ناباورانه و ناگهانی این این دنیا کوچ کردند،
برگزار شد .یاراحمدی اظهار کرد :استان بوشهر در
عرصه تئاتر استعدادهای بی بدیلی در خود جای
داده که انتظار است مسئوالن دغدغهمند این
استان به این حوزه نگاه ویژه داشته باشند.
براساس رای هیات داوران سی و سومین جشنواره
تئاتر استان بوشهر نمایشهای "فقط مکنارمو
کمی باز کردم تا موهامو ببینه" اثر رضا مختارزاده
و "کاغذ کال" اثر قاسم حسینی بدون اولویت به
دبیرخانه جشتواره بین الوللی تئاتر فجر معرفی

شدند.در بخش کارگردانی نیز رضا مختارزاده فقط
کمی مکنارمو باز کردم ،...قاسم حسینی کاغذ کال
و مهدی انصاری کارگردان دود به ترتیب حائز رتبه
های اول تا سوم شدند.هیات داوران در بخش
نمایشنامه نویسی با تقدیر از کاظم ارجمند نیا ترال
ستا جوسال ،رضا مختارزاده نویسنده نمایش فقط
کمی مکنارمو باز کردم ،...قاسم حسینی کاغذ کال
و محمد احمدی دود را به ترتیب به عنوانهای
نخست تا سوم انتخاب کرد.
در بازیگری مرد نیز سعید فوالدی کاغذ کال،
محمدرضا تنگستانی فرد لیلییت رتبه سوم ،حسن
فوالدی کاغذ کال و محمد بازدار فقط کمی مکنارمو
باز کردم ...رتبه دوم و محمد احمدی دود رتبه
نخست جشنواره را کسب کردند.
هیات داوران سی و سومین جشنواره تئاتر استان
بوشهر در بخش بازیگری زن از بازیگران آیدا
پوالدی کاغذ کال ،نرجس گرما زاده "تفنگ خیال"
و فرشته هاخانی ترال ستا جوسال تقدیر کرد.
در این بخش زهرا باقرزاده برای بازی در تفنگ
خیال  ،فرنگیس احمد شمس فقط کمی مکنارمو
باز کردم ،...ماندانا احمدی کاغذ کال حائز رتبه
سوم ،مریم سالمی و زهرا احمدی هر دو فقط
کمی مکنارمو باز کردم  ...حائز رتبه دوم و آذین
خیر کاغذ کال موفق به کسب رتبه نخست شدند.
در بخش طراحی صحنه نیز با تقدیر از علیرضا
فهیم پور برای نمایش "سی بودن سی نبودن"،
سید مهدی محمدی لیلییت به عنوان برگزیده
مورد تجلیل قرار گرفت .براساس رای هیات
داوران جشنواره در بخش موسیقی ،اهورا بارانی
برای "دود"  ،علیرضا غالمشاهی لیلییت و سعید
سبزی ترال ستا جوسال به ترتیب رتب ههای اول
تا سوم را کسب کردند .در بخش طراحی نور نیز
با تقدیر از علیرضا غالمشاهی نمایش "لیلییت"،
محمد عمرانی فقط کمی مکنارمو باز کردم  ،...گریم
نیز با تقدیر از فرناز خوشبخت ترال ستا جوسال و
فرید کاظمی فقط کمی مکنارمو باز کردم ،...کورش
لیراوی لیلییت انتخاب شدند.در بخش طراحی
بروشور حمیدرضا زبیری برای نمایشهای کاغذ
کال و فقط مکنارمو باز کردم ،...طراحی لباس احمد
محمدی و افسانه جان احمدی برای ترال ستا
جوسال و مریم محمودی کاغذ کال مورد تقدیر
قرار گرفتند و هنگامه بهرامی فقط کمی مکنارمو باز
کردم ...به عنوان برگزیده معرفی شدند.

خبــــر

دبیرکل انجمن خرمای ایران گفت :هفته آینده میز تخصصی خرما با
حضور مسئوالن دولتی و بخش خصوصی در بوشهر برگزار و ماجرای
نخل فروشی به طور کامل بررسی می شود.
مقداد تکلوزاده در گفتگو با خبرنگار مهر در واکنش به مباحث مطرح
شده مبنی بر شکایت انجمن ملی خرمای ایران از فروشندگان
نخیالت گفت :چنین مسألهای صحت ندارد.وی اضافه کرد :ما تنها
در این زمینه هشدار دادهایم که صادرات و فروش نخل نیاز به مجوز
وزارت جهاد کشاورزی دارد و کشت جایگزین نیز باید انجام شود
تا دچار مشکل نشویم اما شکایتی رخ نداده است .تکلوزاده با بیان
اینکه انجمن ملی خرما خواستار بازدید مسئولین از منطقه و بررسی
ابعاد ماجرا و تصمیم گیری فوری درباره آن شده است ،گفت :از  ٩تا
 ١٢آذر میز تخصصی خرما در استان بوشهر با حضور مسئوالن دولتی

و بخش خصوصی
برگزار و ابعاد این
ماجرا بررسی و
درباره آن تصمیم
گیری میشود.
وی درباره اینکه آیا
مشخص است چه
تعداد نخل کنده و
فروخته شده و آیا این
کار با مجوز وزارت جهاد کشاورزی انجام شده است ،افزود :هنوز اطالعات
دقیقی در این زمینه نداریم و هفته آینده تمام این مسائل را بررسی و
سپس اعالم خواهیم کرد.

رئیس دانشگاه پزشکی بوشهر:

میزان رعایت شیوهنامههای بهداشتی کرونا در استان بوشهر مناسب نیست
●

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت :براساس
اعالم معاونت بهداشتی وزارت بهداشت ،درمان
و آموزش پزشکی میانگین رعایت شیوهنامههای
بهداشتی در این استان مناسب نیست و از
میانگین کشوری پایین تر است.
دکتر سعید کشمیری روز یکشنبه در گفت وگو
با ایرنا افزود :بر اساس اعالم معاونت بهداشتی
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی میانگین
رعایت شیوهنامههای بهداشتی (استفاده از ماسک،
بهداشت فردی مناسب ،فاصلهگذاری اجتماعی و
تهویه مناسب) در اماکن عمومی در بازه زمانی
 ۱۹تا  ۲۶آبان در کشور  ۴۷.۴۳درصد بوده است
که بیشترین میزان رعایت شیوهنامهها با ۶۱.۴۳
درصد در آذربایجان غربی و کمترین میزان آن با
 ۴۰.۶۵درصد در بوشهر بوده است.وی اضافه کرد:
همچنین میانگین میزان رعایت بهداشت فردی
مناسب در اماکن عمومی استانهای کشور۵۲.۴۲ ،
درصد بوده است که در این شاخص نیز بیشترین

میزان رعایت مربوط به استان خراسان شمالی با
 ۸۱.۳۷درصد رعایت و کمترین میزان رعایت هم
مربوط به استان بوشهر با  ۴۲.۵۱درصد گزارش شده
است.رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت:
همچنین میانگین درصد رعایت فاصلهگذاری در
اماکن عمومی استانهای کشور ۴۷.۴۳ ،درصد
اعالم شده که استان خراسان شمالی با ۷۱.۹۳
درصد بیشترین میزان رعایت و بوشهر با ۴۰.۶۵
درصد کمترین میزان رعایت را داشتهاند.
وی ادامه داد :هرچند طبق اعالم سامانه ماسک
متعلق به وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
وضعیت رنگ بندی کرونایی شهرستانهای استان
بوشهر در هفته جاری تغییری نداشته و همچنان
 ۱۰۰درصد شهرستانها در وضعیت آبی کم خطر
کرونایی قرار دارند اما بی توجهی به رعایت شیوه
نامههای بهداشتی نگرانی تغییر رنگ را برای این
استان به دنبال دارد.کشمیری با بیان اینکه در
زمان حاضر هیچ عالئمی مبنی بر افزایش ابتال

به کرونا در استان دیده نمی شود اظهار کرد :اگر
امروز استان بوشهر در بهترین شرایط کرونایی در
یکسال گذشته قرار دارد به این دلیل است که
آلودگی وارد جامعه نشده است و اگر ویروسهای
جهش یافته اروپا وارد کشور شوند این استعداد
وجود دارد که در بدترین شرایط کرونایی قرار
بگیریم.وی در باره واکسیناسیون گفت :در زمان
حاضر یک میلیون و  ۳۵۹هزار و  ۳۱۱واکسن در
استان بوشهر تزریق شده که از این شمار ۷۴۶هزار
و  ۴۲۶واکسن تزریق شده نوبت اول و ۶۰۸هزار و
 ۴۸۱واکسن تزریق شده نوبت دوم و چهار هزار و
 ۱۲۱واکسن نوبت سوم است.رئیس دانشگاه علوم
پزشکی بوشهر اضافه کرد :براین اساس  ۸۰درصد
یک ُدز و  ۷۰درصد نیز هر ُ ۲دز واکسن کرونا را در
استان بوشهر دریافت کرده اند که انتظار می رود
تا  ۲هفته آینده  ۸۰درصد جمعیت استان هر ُ ۲دز
واکسن خود را دریافت و به ایمنی الزم برسند.وی
تاکید کرد :تزریق واکسن جای استفاده از ماسک
و رعایت فاصله اجتماعی را نمیگیرد و مانع ابتال
نیز نمیشود بلکه از ابتالی شدید و به نوعی مرگ
گرفته میشود.کشمیری گفت :با بستری  ۲۲بیمار
جدید در  ۲۴ساعت گذشته شمار بیماران بستری
مبتال به کرونا در این استان به  ۶۴نفر رسیده است.
وی بیان کرد :از این شمار هفت نفر در بخش
مراقبتهای ویژه بستری هستند که سه نفر آنان
در وضعیت حاد کرونایی قرار دارند.
کشمیری یادآور شد :از ابتدای شیوع کرونا تاکنون
۸۸هزار و  ۷۱۰نفر در استان بوشهر به این ویروس
مبتال و ۲هزار و  ۱۸نفر نیز جان خود را از دست
داده اند.

رئیس سازمان مدیریت بوشهر:

کاهش یک درصد هدررفت آب
در استان بوشهر  ۲۵۰میلیارد
ریال هزینه دارد

رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان بوشهر
گفت :کاهش هر یک درصد هدررفت آب در استان
بوشهر  ۲۵۰میلیارد ریال هزینه دارد.
علیدرویشیدرگفتوگوباخبرنگارمهراظهارداشت:
به منظور کاهش مشکالت حوزه آب در استان بوشهر
اقدامات خوبی صورت گرفته و طرحهای متنوعی در
سطح استان در دست اجرا است.
وی با اشاره به هدررفت حدود  ۴۰درصدی آب
در استان بوشهر خاطرنشان کرد :در کنار احداث
آبشیرینکن برای تأمین آب استان ،اقدامات خوبی
را برای کاهش میزان هدررفت آب در استان آغاز
کردهایم.رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان
بوشهر با بیان اینکه کاهش هر یک درصد هدررفت
آب در استان بوشهر  ۲۵۰میلیارد ریال هزینه دارد از
اختصاص هزار و  ۵۰میلیارد ریال در سال جاری برای
کاهش هدررفت آب خبر داد.
وی از برنامهریزی برای کاهش ساالنه پنج درصد
هدررفت آب در سطح استان خبر داد.

معاون استاندار بوشهر:

دشمن درتالش برای کوچک
کردن سفره مردم است

مدیر موسسه خدمات درمانی بسیجیان استان بوشهر:

هرم» بهزودی صاحب درمانگاه میشود
« َا َ

مدیر موسسه خدمات درمانی بسیجیان استان
بوشهر گفت :زمین درمانگاه بسیجیان در شهر اهرم
تامین شده و به زودی آیین کلنگ زنی احداث این
درمانگاه آغاز خواهد شد.روح اهلل زارعی کوشا در
نشست خبری به مناسبت هفته بسیج اظهار کرد:
موسسه خدمات درمانی بسیجیان بیش از سه
دهه زیر نظر بنیاد تعاون بسیج و سازمان بسیج
مستضعفین مشغول به فعالیت و ارائه خدمات
به بسیجیان است.وی تصریح کرد :موسسه
خدمات درمانی بسیجیان  ۷۰درمانگاه در سراسر
کشور دارد و در استان بوشهر نیز دو درمانگاه در
شهرهای بوشهر و خورموج فعالیت دارند.مدیر
موسسه خدمات درمانی بسیجیان استان بوشهر
اضافه کرد :اکنون ک درمانگاه خدمات درمانی
بسیجیان در شهر دلوار در حال احداث است که
پیشبینی میشود  ۲۲بهمن امسال راه اندازی و
افتتاح شود همچنین در آستانه هفته بسیج نیز
درمانگاهی در کنگان کلنگ زنی خواهد شد.زارعی
کوشا خاطرنشان کرد :چشم انداز موسسه خدمات
درمانی بسیجیان تا  ۱۰سال آینده ایجاد ۵۰۰
درمانگاه در سطح کشور است و در استان بوشهر

بنا است در هر شهر یک درمانگاه بسیج احداث
شود.وی بیان کرد :زمین درمانگاه بسیجیان در
شهر اهرم به مساحت هزار و  ۲۰۰متر از سوی
شهرداری تامین شده و به زودی آیین کلنگ
زنی احداث این درمانگاه آغاز خواهد شد.مدیر
موسسه خدمات درمانی بسیجیان استان بوشهر
گفت :یکی از اقدامات این موسسه کمک به
زوجها نابارور بسیجی است که در این خصوص
از سال  ۹۶تا کنون بیش از  ۱۰۰زوج نابارور به مراکز
ناباروری در سطح کشور معرفی شدهاند و از این
تعداد حدود  ۳۰زوج صاحب فرزند شدهاند.زارعی
کوشا یادآور شد :همه خدمات ارائه شده به زوجها
به صورت رایگان انجام میشود.وی عنوان کرد:
تیمهای جهادگر به مناطق محروم و کم برخوردار
به مدت سه روز به مناطق محروم اعزام میشوند
به ارائه خدمات درمانی دندانپزشکی میپردازند.
مدیر موسسه خدمات درمانی بسیجیان استان
بوشهر ادامه داد :گروههای جهادی در هر بار اعزام
بین  ۳۰۰تا  ۵۰۰نفر را ویزیت میکنند که به لحاظ
هزینه بین  ۷۰تا  ۱۰۰میلیون تومان در مجموع به
افراد کمک میشود.

مجری فاز  ۱۹پارس جنوبی خبر داد:

ابرگیری نخستین محموله یک میلیون بشکهای
میعاانت گازی در فاز  ۱۹اپرس جنویب
مجری فاز  ۱۹پارس جنوبی از بارگیری نخستین
محموله یک میلیون بشکهای میعانات گازی از
طریق گوی شناور این فاز خبر داد.
به گزارش روابط عمومی نفت و گاز پارس ،سید
حسین عظیمی اظهار داشت :با بهرهبرداری رسمی
از چهارمین گوی شناور پارس جنوبی ،ظرفیت
بارگیری میعانات گازی از پاالیشگاههای سایت ۲
این منطقه افزایش یافت.
وی افزود :با بهرهبرداری از گوی شناور چهارم پارس
جنوبی عالوه بر باال رفتن ظرفیت بارگیری میعانات
گازی در پایانه صادراتی سایت  ۲پارس جنوبی،
انعطافپذیری عملیاتی افزایش مییابد و موجب
تولید پایدار گاز و میعانات گازی در سایت  ۲پارس
جنوبی در زمستان پیش رو خواهد شد.

عظیمی گفت :فرآیند انتقال نخستین محموله
میعانات گازی از گوی شناور فاز  ۱۹سه شبانهروز
به طول انجامید.
وی تاکید کرد :در این عملیات ،میعانات گازی از
طریق یک رشته خط لوله  ۳۶اینچ از ایستگاه
میترینگ به گوی شناور منتقل میشود.
عظیمی اضافه کرد :احداث این خط لوله در نزدیک
ساحل با روش حفاری افقی برای نخستین بار در
کشور انجام شده و امکان کنترل و پایش عملیات
بارگیری از طریق سامانههای مستقر در ایستگاه
میترینگ خشکی و بدون نیاز به حضور نفرات بر
روی گوی شناور فراهم شده است.
مجری فاز  ۱۹پارس جنوبی با اشاره به اینکه تا پیش
از این میعانات گازی تولیدی از پاالیشگاههای

منطقه پارس  ۲فقط امکان بارگیری از طریق گوی
شناور فاز  ۱۲پارس جنوبی را داشتند ،خاطرنشان
کرد :با راهاندازی چهارمین گوی شناور پارس
جنوبی ،امکان تعمیرات دورهای هر دو گوی شناور
مستقر در بخش فراساحل پاالیشگاههای منطقه
پارس  ۲نیز فراهم شده است.
عظیمی ظرفیت بارگیری میعاناتگازی از
چهارمین گوی شناور پارس جنوبی را تا ۷
هزار مترمکعب در ساعت عنوان کرد و افزود:
بهرهبرداری از این سازه دریایی در فاصله تقریبی
۷کیلومتری از ساحل و عمق حدود  ۵۰متری
از بستر دریا امکان پهلوگیری نفتکشهای
عظیمالجثه در کنار گوی شناور فاز  ۱۹پارس
جنوبی را میسر کرده است.

معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استاندار
بوشهر گفت :امروز دشمن با جنگ اقتصادی و
اعمال فشار در تالش برای کوچک کردن سفره و
تنگ کردن عرصه بر مردم است.
محمد تقی ایرانی روز یکشنبه در یازدهمین
پاسداشت ادبیات جهاد و مقاومت در استان
بوشهر افزود :امروز دشمن برای در تنگنا قراردادن
ملت ایران یک جنگ تمام عیار راه انداخته و تا
سر سفره مردم آمده است.
وی بیان کرد :مهمترین هدف دشمن از کوچک
کردن سفره مردم اعمال فشار برای وادار کردن
ملت به اعتراض است که تاکنون با هوشیاری
مردم و هدایتهای رهبر معظم انقالب این
دسیسه ها و فشارها به نتیجه نرسیده است.
ایرانی با اشاره به هفته بسیج اظهار کرد :بسیج
مدرسه عشق و شهادت است و هرچند در تعریف
به معنای هم رنگ و هم نوا شدن و برای یک
هدف خاص تالش کردن باشد اما این واژه با
دفاع مقدس معنای خاص پیدا کرد به گونه
ای که با آن میتوان ایثار ،فداکاری و عشق را
معنا کرد.وی اضافه کرد :در دوران دفاع مقدس
بسیجیان با لبیک به ندای رهبر انقالب پای کار
آمدند و امروز نیز در دفاع از ارزشها و آرمانهای
نظام و انقالب تا پای جان ایستاده اند.
معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استاندار
بوشهر گفت :شهدا حرفهای نگفته زیادی دارند
که باید از سوی خانواده های آنها برای مردم بازگو
شود.ایرانی ادامه داد :خاطرات شهدا سرمایهای
مهم برای جامعه به شمار میرود که امروز شاهد
تقریظ رهبر معظم انقالب بریکی از این خاطرات
هستیم.

