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شناسایی بیش از  ۶۵۰میلیارد تومان اموال مازاد دولت

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان بوشهر گفت ۵۷ :مورد از
اموال مازاد دولت به ارزش بیش از  ۶۵۰میلیارد تومان در استان

خبــــر

رئیس کل دادگستری استان بوشهر مطرح کرد؛

بوشهر شناسایی شده است.مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان
بوشهر افزود :بعد از دستور رئیس جمهور و تاکید معاون اول
رئیسجمهور برای تسریع در فروش اموال مازاد دولت ،در استان
بوشهر طبق خود اظهاری سازمانها و بررسی کمیته شناسایی
اموال مازاد  ۵۷مورد از اموال مازاد دولت در استان شناسایی
شد که بر اساس برآوردهای اولیه ارزش این امالک بیش از ۶۵۰
میلیارد تومان است.زارعی اظهار داشت :سال گذشته بیش از ۲۷
میلیارد تومان از اموال مازاد دولت به فروش رسید که این آمار از
ابتدای امسال تاکنون با رشد  ۱۰۰درصدی به بیش از  ۵۰میلیارد
تومان رسیده است.وی عدم همراهی برخی سازمانها برای خود
اظهاری اموال مازاد و همچنین وجود برخی قوانین موازی را از
عوامل موثر در تاخیر در فروش اموال مازاد دولت عنوان کرد.

برخورد قانونی و بدون اغامض با سودجویان زمین در استان بوشهر
رئیس کل دادگستری استان بوشهر گفت :در برخورد
قانونی و مقابله با سود جویان زمین در استان بوشهر هیچ
گونه اغماض و چشم پوشی نخواهیم داشت.
علی جمادی صبح سه شنبه در نشست شورای حفظ
حقوق بیت المال استان بوشهر با تاکید به اینکه همه افراد
و آحاد جامعه در مقابل حفظ بیت المال مکلف هستند
گفت :تمام افرادی که در این زمینه تکلیف قانونی و شرعی
دارند باید با مشارکت مردم در حفظ و نگهداری بیت المال
بکوشند.
وی افزود :در برخورد قانونی و مقابله با سود جویان زمین
هیچ گونه اغماض و چشم پوشی نخواهیم داشت.

جمادی به اجرای طرح کاداستر (حد نگاری) اشاره کرد
و اظهار داشت :با مستند سازی و داشتن اطالعات از
بسیاری تعرضها بویژه در بخش زمین و عرصههای ملی
پیشگیری میشود.وی بیان کرد :در این ارتباط همدلی،
وحدت و جمعی نگاه کردن به مسائل مربوط به حفظ
حقوق بیت المال بیش از بخشی نگری اهمیت دارد.
جمادی به همکاری سایر دستگاههای زی ربط در اجرای
طرح کاداستر تاکید کرد و افزود :دستگاههای اجرایی
باید نسبت به تبدیل سندهای خود در زمینه امالک
سازمانهای متبوع شأن به سند تک برگ اقدام کنند تا با
اجرای طرح کاداستر حدود امالک مشخص و از تجاوز و

تعرض افراد سودجو نسبت به حقوق بیت المال جلوگیری
شود.

 ۲۵دانش آموز تراز انقالب
اسالمی در استان بوشهر
تجلیلشدند

طرحهایمحرومیتزداییبسیجسازندیگاب
 ۳۷.۵میلیارد تومان در استان بوهشر اجرا شد

رئیس بسیج سازندگی استان بوشهر از اجرا
طرحهای محرومیتزدایی در نقاط مختلف استان
خبر داد و گفت :برای اجرا این طرحها  ۳۷.۵میلیارد
تومان در نقاط مختلف شهری و روستایی استان
بوشهر سرمایهگذاری شده است.
سرهنگ ذوالفقار عباسیفر در گفتوگو با خبرنگار
تسنیم در بوشهر رویکرد سپاه پاسداران در سالهای
اخیر توجه به امور خدماتی و رفاهی جامعه دانست
و اظهار داشت :طرحهای مختلف خدماتی و رفاهی
از سوی گردانهای تخصصی و اقشار مختلف
بسیج ،خیران ،معتمدان محالت ،نهادهای حمایتی،
ستاد اجرایی فرمان امام (ره) ،مؤسسات خیریه،
بانکها و دیگر گروهها با مدیریت بسیج سازندگی
اجرا شده است.وی با اشاره به رسیدگی به افراد و
خانوارهای نیازمند در شرایط کرونایی تصریح کرد:
در  8ماه امسال  64هزار و  500بسته معیشتی5 ،
هزار و  500بسته نوشتافزار ،یکهزار و  705بسته
مواد بهداشتی و  4هزار و  71راس دام قربانی بین

نیازمندان در استان بوشهر توزیع شده است.
رئیس بسیج سازندگی استان بوشهر توزیع  115فقره
جهیزیه به نوعروسان نیازمند را از دیگر طرحهای
این نهاد دانست و بیان کرد :در  8ماه امسال
پروژههای مختلف محرومیتزدایی در شهرها و
روستاهای محروم و کم برخوردار اجرا شده است.
عباسیفر با اشاره به اجرا  12طرح محرومیتزدایی
در نقاط کم برخوردار استان بوشهر خاطر نشان
کرد :برای اجرا این طرحها  37.5میلیارد تومان
در نقاط مختلف شهری و روستایی استان بوشهر
سرمایهگذاری شده است.
وی از اجرا  1100گروه جهادی در نقاط مختلف استان
بوشهر خبر داد و اضافه کرد :این گروههای جهادی در
بخشهای مختلف تخصصی برای خدماترسانی
به جامعه هدف تشکیل شده که بسیج جامعه
پزشکی در هفته بسیج به نقاط محروم برای ارائه
خدمات درمانی رایگان اعزام شد.
رئیس بسیج سازندگی استان بوشهر از اجرا
طرحهای اشتغالزایی بر اساس ظرفیتهای مناطق
روستایی خبر داد و خاطر نشان کرد :اجرا طرحهای
اشتغالزایی و تولیدی یکی دیگر از برنامههای این
نهاد است که در این راستا طرحهای مختلف در
قالب سیاست اقتصاد مقاومتی در روستاها اجرا
شده و یا در حال اجرا است.عباسیفر افزود :اکنون
گروههای جهادی از اقشار بسیج در زمینههای
علمی ،آموزشی ،بهداشت و درمان ،فرهنگی و
عمران و زیرساخت در روستاها و مناطق کمبرخوردار
استان خدماترسانی میکنند.

ناظر گمرکات استان بوشهر:

طرح ساماندهی ته لنجی توسط دولت
در دست برریس است

ناظر گمرکهای استان بوشهر گفت :طرح
ساماندهی تهلنجی (کاالی همراه ملوان) پس از
ارسال به وزارت کشور اکنون در هیات دولت در
دست بررسی است.
بهروز قرهبیگی روز س ه شنبه در گفت و گو با ایرنا
افزود :در ششمین سفر استانی رئیس جمهوری
و هیات دولت سیزدهم به بوشهر با دستور آیت
اهلل رئیسی مبنی بر ضرروت تعیین و تکلیف کاالی
همراه ملوان ،اطالعات مورد نیاز برای ساماندهی
ته لنجی در قالب طرح پیشنهادی با مشارکت همه
دستگاهها و اقشار ذیربط از طرف استان بوشهر
به وزارت کشور ارسال شد تا پس از بررسی به
دولت ارائه شود.وی بیان کرد :در قالب این طرح
نظرهای تخصصی بخشهای مختلف گرفته شده
تا ساماندهی مناسبی پیرامون ته لنجی و تامین
معیشت مرزنشنان صورت گیرد.
قره بیگی اظهارداشت :درسفر استانی دولت
سیزدهم به استان بوشهر که ۱۶مهرماه امسال انجام
شد رئیس جمهوری دستور فوری داد تا استاندار
بوشهر در مدت  ۱۰روزه با هماهنگی دستگاههای
ذی ربط موضوع ته لنجی را باهدف توجه به مردم
و مطالبههای مردمی و نظم دادن به کاالی همراه
ملوان پیگیری و پیشنهاد ارایه دهند.
وی اظهارداشت :استاندار بوشهر بالفاصله در این
مهلت با جلسات فشردهای که بعضی از روزها حتی
پنج جلسه برگزار شد ،موضوع را جمع بندی نهایی
کرد و به مرکز ارسال شد.
قره بیگی گفت :تا آنجایی که اطالع داریم تاکنون

چندین جلسه کارشناسی و مدیریتی در سطح کالن
و معاونان رئیس جمهوری و وزرا در این ارتباط
برگزار شده است و مراحل نهایی خود را طی میکند
و در هفتههای آتی به نتیجه مطلوب خواهد رسید
که به مردم اطالع رسانی میشود.
ناظر گمرکهای استان و مدیرکل گمرک بوشهر
بیان کرد :امیدواریم با نگاهی که رئیس جمهوری
و استاندار بوشهر نسبت به این موضوع دارند
مصوبهای اتخاذ خواهد شد که به نفع مردم کلید
خواهد خورد و مرزنشینان را خواهد دید.
براساس مجوز قانونی ورود کاالی همراه ملوان با
شناورهای سنتی با ظرفیت پایین تر از  ۵۰۰تن
مجاز است.
کاالی همراه ملوان به کاالیی گفته میشود که
صاحبان لنج و خدمه مجاز به واردات آن با معافیت
از پرداخت عوارض گمرکی هستند و امتیازی برای
توسعه مناطق مرزی و محروم به برخی بنادر و
شهرهای مرزی ایران برای گذران زندگی ساحل
نشینان در سالهای دور اعطا شدهاست.
بخش عمدهای از مردم بنادر استان بوشهر از بازار
ی برای
تهلنجی نان میخورند زیرا که بخش صنعت 
ایجاد اشتغال در این مناطق وجود ندارد و این
فرصتی بوده تا از گذشته تاکنون بتواند اشتغال
بسیار خوبی را بصورت مستقیم و غیرمستقیم در
شهرهای مرزی این استان ایجاد کند.
ته لنجی موضوعی است که سالیان سال در حوزه
دریانوردی استان بوشهر وجود داشته است اما
در چندسال اخیر دستخوش تغییرات بسیار و با
مشکالت عدیدهای مواجهه شده است و حتی
اعتراضات دریانوردان این منطقه را در برداشته
است.
رئیس جمهوری به همراه اعضای هیات دولت ،در
قالب ششمین سفر استانی دولت سیزدهم صبح
روز جمعه  ۱۶مهرماه سال جاری به استان بوشهر
استان بوشهر سفر کردند.
در این سفر هیات دولت سیزدهم  ۱۱۱طرح و
توافقنامه برای محرومیت زدایی ،توسعه زیرساختی
و رونق اقتصادی استان بوشهر تصویب کرد که
باعث امیدواری مردم این استان شده است.

آبزی پروران استان بوهشر بیش از  ۲۸هزار تن میگو
تولیدکردند
با پایان یافتن برداشت میگو از اراضی پرورشی
ساحلی استان بوشهر ،فعاالن این عرصه
اقتصادی ۲۸ ،هزار و  ۵۱تن میگو از  ۵هزار
استخر پرورشی تولید کردند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از بوشهر ،پرورش
آبزیان یکی از ظرفیتهای در استان بوشهر
محسوب میشود که بر اساس سیاستهای
اقتصاد دریا محور این مهم در دستور کار فعاالن
عرصه شیالت قرار گرفته است.
استان ساحلی بوشهر با خلیجفارس دارای
طوالنیترین مرز دریایی و ساحلی است
بهگونهای که  935کیلومتر آبراهه خلیجفارس
مربوط به استان بوشهر است.وجود بیش از 700
کیلومتر ساحل در استان بوشهر ظرفیتهای
مهمی در عرصه تولید ،سرمایهگذاری ،اشتغال و
فعالیتهای اقتصادی فراهم کرده است که اکنون
پروژه پرورش آبزیان از جمله میگو در دستور کار
قرار گرفته است.به گفته مدیرکل شیالت استان
بوشهر امسال در اجرا پروژه پرورش میگو بیش
از  6هزار و  58هکتار از اراضی ساحلی به امر
پرورش این آبزی اختصاص یافت.علی بازدار با
اشاره به اینکه عملیات پرورش میگو در مدت 8
ماه امسال اکنون به پایان رسیده است اظهار
داشت :امسال افزون بر  2.1میلیارد قطعه بچه
میگو در استخرهای پرورشی ذخیرهسازی شد.

وی از پایان یافتن محصول میگو از استخرهای
پرورشی خبر داد و بیان کرد :عملیات برداشت
میگو پرورشی از  11سایت فعال در استان بوشهر
به پایان رسید.مدیرکل شیالت استان بوشهر با
اشاره به اینکه پرورشدهندگان  28هزار و  51تن
میگو از  5هزار استخر پرورشی برداشت کردند
اضافه کرد :میزان تولید میگو از اراضی ساحلی و
حوضچههای پرورشی در استان بوشهر از مرز 28
هزار تن فراتر رفت که نسبت به سال گذشته 20
درصد یافته است.بازدار افزود :این میزان میگو
پرورشی از پنج هزار استخر در قالب  357مزرعه
در  6هزار و  58هکتار در شهرها و روستاهای
ساحلی استان بوشهر برداشت شده است.
وی با بیان اینکه سال قبل  23هزار و  300تن
میگو از استخرهای پرورشی استان بوشهر تولید
شد تصریح کرد :میگو تولیدی امسال نسبت به
سال قبل  5هزار و  200تن افزایش یافته است.
وی استان بوشهر را قطب تولید میگو پرورشی
در کشور دانست و تصریح کرد :از جمله
برنامههای تولید میگو پرورشی صادرات است
که بر اساس سیاستها  90درصد میگو تولید
شده صادر میشود و تاکنون از  28هزار تن میگو
پرورشی  15هزار تن آن صادر شده است.
مدیرکل شیالت استان بوشهر از اجرا طرح
پرورش میگو دور از ساحل خبر داد و خاطر نشان

کرد :با توجه به محدودیت اراضی ساحلی اجرا
طر حهای پرورش میگو در اراضی دور از ساحل
به فاصله  20کیلومتر در دستور کار قرار گرفته
است .بازدار افزود :شیالت کشور در تالش است
تا با هماهنگی وزارت نیرو و انجام مطالعات این
طرح زمینه اجرا آن را فراهم کند.
مدیرکل شیالت بوشهر هزینه اجرا پرورش میگو
دور از ساحل را یادآور شد و اضافه کرد :با توجه
به هزینههای زیاد بر این طرح اما اجرا طرح
نوین پرورش میگو با بازده زیاد میتواند ضمن
جبران هزینههای آن به ایجاد درآمد و بهبود
اشتغال و معیشت مردم حاشیه این نواحی
کمک کند .وی بیان کرد :برای اجرا طر حهای
پرورش میگو در اراضی دور از ساحل ،آب شور
از طریق پمپاژ از دریا برای ایجاد مجتمعهای
پرورش میگو پیشبینی شده است.
بازدار صنعت پرورش میگو را از طر حهای موفق
در عرصه تولید ،اشتغال و صادرات دانست
و تصریح کرد :صنعت پرورش میگو آینده
درخشانی برای اقتصاد منطقه و کشور دارد.
مدیرکل شیالت بوشهر با بیان اینکه اهداف
اقتصاد مقاومتی در صنعت پرورش میگو متبلور
است افزود :طر حهای آبزیپروری از رویکردهای
توسعه و پیشرفت استان بوشهر محسوب
میشود.

 ۲۵دانش آموز تراز انقالب اسالمی استان بوشهر روز
سه شنبه در آیینی با حضور مسئوالن این استان مورد
تجلیل قرار گرفتند.
به گزارش ایرنا ،مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر
در این آیین گفت :طرح دانش تراز انقالب اسالمی،
پیوست عملی و اجرایی سند تحول بنیادین آموزش و
ش و در راستای بیانیه گام دوم انقالب طراحی ،تهیه
پرور 
و تدوین شد که پوستر آن سال گذشته رونمایی و به
مدرسههای این استان ابالغ شد.
علی موحدی بیان کرد :با اجرای این طرح برای
نخستین بار کلید واژه دانش آموز تراز انقالب اسالمی
به صورت گسترده وارد ادبیات آموزش و پرورش استان
بوشهر شد.
وی اضافه کرد :این طرح حاصل  ۲۰سال کار و فعالیت
پرورشی ،فرهنگی و تربیتی است که در کارگروههای
مختلف مورد بررسی فنی و کارشناسی قرار گرفته است.
مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر گفت :طرح
دانش آموز تراز انقالب اسالمی در سال تحصیلی -۹۹
 ۱۴۰۰به صوت آزمایشی در مدرسههای دوره متوسطه
دوم و با همکاری همه عوامل اجرایی ،آموزشی و
پرورشی مدارس اجرا شد.موحدی هدف از اجرای این
طرح را تربیت و شناسایی دانش آموز مطالبه گر ،دغدغه
مند و فعال اجتماعی در راستای تحقق منویات رهبر
معظمم انقالب اسالمی ،شبکه بندی دانش آموزان تراز
انقالب و الگو سازی و دانش آموزی تمام ساحتی عنوان
کرد.وی یادآور شد :طرح دانش آموز تراز انقالب اسالمی
امسال نیز برای دومین بار در سطح مقطع متوسطه
در حال اجرا است و تالش میشود این طرح با رونق
بیشتری در مدرسههای استان بوشهر اجرا شود.
مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر گفت :امروز نیز
در ادامه این آئین پوستر مدرسه تراز انقالب اسالمی
رونمایی و بزودی فراخوان تهیه و تولید محتوا در سطح
کشور توزیع میشود.موحدی ادامه داد :هیچ استانی
تاکنون با این کیفیت در زمینه طرح دانش آموز و
مدرسه تراز انقالب اسالمی کار نکرده و این از مظلومیت
سند تحول است که  ۱۰سال از آن می گذرد اما یک طرح
برای این نسخه شفابخش تهیه نشده است.
وی گفت :استان بوشهر به معنی واقعی کلمه در
اجرایی کردن سند تحول بنیادین آموزش و پرورش از
استانهای دیگر جلوتر است.

 ۵۹۵بیمار مبتال به ایدز در استان
بوشهر شناسایی شدند

شیوع کرونا ویروس اچ آی وی را تحت الشعاع قرار داد

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت :از
سال  ۱۳۷۲تاکنون  ۵۹۵بیمار مبتال به اچ آی وی /ایدز
در این استان شناسایی شدهاند.
عبدالمحمد خواجه ئیان روز سه شنبه به مناسبت اول
دسامبر  ۱۰آذر ماه روزجهانی ایدز در گفت وگو با ایرنا
افزود :از این جمعیت بیماران مبتال به اچ آی وی ۸۱.۶
درصد مرد و  ۱۸.۴درصد زن هستند.
وی بیان کرد :از ابتدای شناسایی افراد مبتال به
ویروس اچ آی وی در استان بوشهر تاکنون  ۲۰۶نفر
ی شده
ت شدهاند که بیشتر این افراد دیر شناسای 
فو 
بودند یا در استفاده صحیح از داروهای تجویزی
سهلانگاری داشتند.
خواجه ئیان ادامه داد :امسال ۲۷۲نفر برای آموزش
و انجام تست به مراکز مشاوره بیماریهای رفتاری
و ۱۰هزار  ۶۱۰نفر به مراکز انجام تست تشخیص
سریع شامل مراکز گذری ،زندان ،ترک اعتیاد ،درمان
آگونیست ،خدمات جامع سالمت مراجعه کرده اند.
وی اظهار کرد :از کل آزمایشهای انجام شده ۱۲نفر

مثبت اولیه شدند که با انجام آزمایشهای تائیدی
پنج بیمارجدید در سال جاری شناسایی شد.
شیوع کرونا ویروس اچ آی وی را تحت الشعاع قرار
داد
خواجه ئیان با اشاره به شعار "اجازه نمی دهیم کرونا
برنامه مراقبت اچ آی وی را تحت تاثیر قرار دهد"،
ادامه داد :یکی ازچالشهای اصلی درکشور که به
شدت تحت تاثیر پاندمی کووید  ۱۹قرار گرفته است
افت فعالیتهای تشخیص وشناسایی موارد مبتال به
اچ آی وی است.
وی بیان کرد :به نحوی که از زمان شیوع کرونا شمار
انجام تست و شناسایی موارد در استان بوشهر به
شدت کاهش یافت به طوریکه در سال گذشته
 ۶بیمار جدید و در سال  ۱۴۰۰تنها پنج بیمار جدید
شناسایی شد.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت:
در همین راستا به منظور اطالع رسانی مناسب و
ترغیب به انجام تست دراین زمینه ،کارزاری کشوری

به مدت یک ماه ازتاریخ  ۲۰آبان تا  ۲۰آذر ماه  ۱۴۰۰با
عنوان "من نیز آزمایش تشخیص اچ آی وی را انجام
میدهم" از سوی هر ارگان با توجه به جمعیت زیر
پوشش خود با  ۲هدف بیماریابی در جمعیتهای
کلیدی و کاهش اَنگ و دسترسی همگانی به آموزش
و تشخیص اچ آی وی است که طی  ۲هفته گذشته
یکهزار مورد آزمایش انجام و چهار مورد مشکوک
شناسی شد که مثبت بودن یک نفر قطعی شده است.
وی افزود :با شیوع پاندمی کرونا و اعمال اقدامات
کنترلی در جامعه و اولویت کاری نیروی انسانی برنامه
کنترل اچ آی وی نیز دستخوش تحوالتی درسال ۱۳۹۹
شد ودر همین راستا با راه اندازی آزمایشگاه سلوالر
مولکوالر اچ آی وی که همزمان برای کووید  ۱۹و اچ آی
وی مورد استفاده قرار می گیرد شاخص سنجش بار
ویروسی در بیماران تحت پوشش به بیش از ۹۰درصد
رسید که مورد انتظار سطح کشوری است.
خواجه ئیان ادامه داد :این شاخص نشان دهنده موثر
بودن داروهای ضد ایدز و پایش مراقبت بیمار است
که می تواند انتقال را کاهش دهد و بیمار از کیفیت
زندگی بهتری بهره مند شود.
وی اضافه کرد :یکی از خدمات ارائه شده به بیماران
ایمن سازی در مقابل بیماریهای واگیر است که در

این راستا تزریق واکسن آنفلوآنزا به  ۱۱۹نفر ،تزریق
نوبت اول واکسن کووید  ۱۹به  ۱۵۵نفر و  ۹۳نفر نوبت
دوم و همچنین واکسن پنوموکوک هم به تازگی از
طریق معاونت بهداشتی تامین شده است که تاکنون
حدود  ۳۰نفر از بیماران ایمن شده اند.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت:
هم اکنون  ۲۲۶نفر شامل (  ۱۵۴مرد و  ۷۲زن ) دارای
پرونده فعال هستند و تحت مراقبت و درمان مراکز
مشاوره بیماریهای رفتاری قرار دارند.
وی اضافه کرد ۷.۵۸ :درصد انتقال ویروس ایدز
از راه اعتیاد تزریقی ۲.۲۴ ،درصد از طریق رابطه
جنسی۳.۲،درصد از طریق مادر به کودک ۷۴.۱۰،درصد
از راه نامشخص و چهار درصد ثبت نشده است.
خواجه ئیان در باره کاهش انگ و دسترسی همگانی به
آموزش وتشخیص اچ آی وی گفت :دسترسی عمومی
به آموزش وتشخیص اچ آی وی به صورت نمادین با
همکاری سازمانهای مردم نهاد در پایگاههای موقت
که در تمام شهرستانها راهاندازی شده انجام میشود
که در کنار مراقبان سالمت اقدام به آموزش ،مشاوره و
انجام تست برای جمعیت عمومی میکنند.
وی اضافه کرد :هرکسی که تمایل دارد میتواند
بهصورت رایگان تحت آزمایش قرارگیرد.

