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بوهشر ،هشر هومشند یمشود

محموله شیشه در عسلویه کشف شد
فرمانده انتظامی عسلویه از کشف  ۱۴کیلو و  ۸۰۰گرم
موادمخدر شیشه در ایستگاه بازرسی این شهرستان
خبر داد.
سرهنگ پیمان فتاحی اظهار داشت :مأموران انتظامی
مستقر در ایستگاه بازرسی شهید مصطفی خمینی در
اجرای طرح مبارزه با قاچاق مواد مخدر با تالش همه
جانبه و اشرافیت کامل اطالعاتی بر خودروهای عبوری
محورهای مواصالتی موفق شدند مقادیری مواد مخدر
از یک دستگاه خودروی سواری کشف کنند.
وی افزود :با هوشیاری و تالش زیرکانه مأموران از
خودرو مذکور  ۱۴کیلو و  ۸۰۰گرم مواد مخدر از نوع

شیشه که به صورت کام ًال حرفهای در صندوق عقب
خودرو داخل کپسول ال پی جی جاساز شده بود به
دست آمد که در تحقیقات پلیسی ،مشخص شد که
سوداگران مرگ قصد انتقال این مواد را به استانهای
غربی کشور داشتهاند.
فرمانده انتظامی شهرستان عسلویه با بیان اینکه دو
متهم در این رابطه دستگیر شد ،از شهروندان خواست
در صورت مشاهده و بر خورد با هرگونه تهیه و توزیع
مواد مخدر و قاچاق کاال از طریق تلفن فوریتهای
پلیسی  ۱۱۰مراتب را اطالع رسانی کنند تا در اسرع وقت
نسبت به شناسایی و دستگیری متخلفان اقدام شود.

امام جمعه بوشهر:

رشتهها و علوم میان رشتهای در اقتصاد دریا پایه
باید ایجاد شود

امام جمعه بوشهر با اشاره به ظرفیتهای
مهم تولیدی و سرمایهگذاری استان گفت :در
اقتصاد دریا پایه باید رشتهها و علوم میان رشته
شناسایی و ایجاد شود و در این بخش تمرکز به
حوزه فناورانه ضروری است.
آیتاهلل غالمعلی صفایی بوشهری در نشست با
معاون دانشگاه آزاد اسالمی کشور با اشاره به
اینکه مراکز آموزش عالی نقش مهمی در عرصه
توسعه و پیشرفت جامعه دارند اظهار داشت:
جامعه بدون انسانهای توانمند علمی و خالق
امکان پیشرفت و توسعه ندارد که توجه به بنیه
علمی و آموزشی جامعه امری مهم است.
نماینده ولی فقیه در استان بوشهر با تأکید بر
توجه به توسعه رشتههای تحصیلی در دانشگاه
بر اساس ظرفیتهای تولیدی ،صنعتی،
اشتغالزایی و سرمایهگذاری تصریح کرد :استان
بوشهر در بخشهای مختلف دارای ظرفیتهای
مهم اقتصادی ،صنعتی و اشتغالزایی است که
باید در این عرصهها رشته تحصیلی ایجاد شود.
وی احداث شهرک داروسازی دریایی و راهاندازی
رشتههای مرتبط در دانشگاه آزاد بوشهر را مورد
تأکید قرار داد و بیان کرد :در اقتصاد دریا پایه
باید رشتهها و علوم میان رشته شناسایی و ایجاد
شود و در این بخش تمرکز به حوزه فناورانه
ضروری است.

صفایی بوشهری با اشاره به ظرفیتهای اقتصاد
دریا پایه و اقتصاد کرانهای گفت :در حوزه
مهندسی دریا و بهویژه تولید ثروت از محصوالت
دریایی مانند رشته داروسازی دریا پایه باید
بهصورت ویژه کار شود.
نماینده ولی فقیه در استان بوشهر با بیان اینکه
کشاورزی این استان ظرفیت باالیی برای کشت
گیاهان شورپسند و خرما دارد تصریح کرد100 :
گونه خرما در استان بوشهر وجود دارد که الزم
است تحقیقات ژنتیک ،رشد در عرصه تولید و
صادرات این محصول مورد توجه قرار گیرد.
امام جمعه بوشهر ،مرجعیت علمی را سبب اقتدار
و قدرت دانست و بیان کرد :هر کشوری که دارای
منابع سرزمینی فراوان اما فاقد علم باشد وجود
منابع برای آن کشور بی اهمیت میشود.
صفایی بوشهری با بیان اینکه دانشگاههای
آزاد جهان از دوران مدرسه برای جامعه هدف
برنامهریزی میکند تأکید کرد :با توجه به کاهش
ورود دانشجو به دانشگاهها به سبب سن
جمعیت و افزایش مراکز آموزش عالی باید در
حوزههای دبستان و دبیرستان توجه و تمرکز
بیشتری شود.
وی ،حوزه تحصیلی دبستان و دبیرستان را
نقش تاثیرگذاری در رشد دیپلماسی عمومی و
تخصصی علم دانست.

شهردار بندر بوشهر گفت :پروژه شهر هوشمند بوشهر به عنوان یکی
از پروژههای اولویت دار در شهرداری این بندر دنبال میشود.حسین
حیدری در نشست بررسی پروژه شهر هوشمند با حضور کارشناسان
شرکت مگفا اظهار کرد :طرح هوشمندسازی یکی از برنامههایی است
که در شورای اسالمی شهر بوشهر اعالم شده و به عنوان برنامههای
هدف شهرداری بندر بوشهر با جدیت دنبال میشود.وی بیان کرد :برای
تحقق نظم و انضباط اداری ،مالی و مدیریت شهری در بخشهای
مختلفی چون حمل و نقل باید موضوع هوشمندسازی مورد توجه قرار
گیرد.حیدری ادامه داد :هوشمندسازی یک سری الزامات دارد که باید
در کارگروهی تخصصی آنالیز و به شهرداری بندر بوشهر اعالم شود تا
با بررسی وضع موجود چشم اندازهای پیش روی این پروژه مشخص
شود.وی گفت :طرح هوشمندسازی شهر بوشهر باید هر چه سریعتر

نهایی شود چراکه این موضوع به پیشبرد اهداف مدیریت شهری نیز
کمک شایانی میکند.حیدری ادامه داد :طرح شهر هوشمند در بخش
نیروی انسانی و مالی بسیار مهم است برای رسیدن به نظم در این
حوزهها و تحقق رهنمودهای رهبر مهم انقالب در راستای فسادستیزی
نیز کمک میکند.
وی در بخش دیگری از صحبتهای خود اظهار کرد :در شهر بوشهر آمار
فوتیها باال است که در این راستا شهرداری برای کاهش این آمار نصب
دوربین های کنترل سرعت در نقاط پرتردد مورد توجه قرار گرفته و باید
عملیاتی شود.حیدری افزود :باید در کارگروهی تخصصی و ویژه تمام
راهکارهای موردنیاز برای کاهش تصادفات و فوتیها در بوشهر بررسی
شود چراکه وجود حتی یک فوتی ناشی از تصادف نیز آماری باال است
و باید بخوبی مدیریت شود.

ساالنه حدود  ۱.۵میلیارد مرتمکعب آب ابران
از استان بوهشر رسازیر خلیج فارس یمشود

معاون باز آفرینی شهری اداره کل راه و شهرسازی
استان بوشهرگفت :تاکنون  ۱۶هزار نفر در طرح
جهش تولید مسکن دراین استان ثبت نام کرده اند.
به گزارش ایرنا ،سید علی حسینی روز شنبه در
نشست شورای تامین مسکن شهرستان دشتی
افزود:طرح جهش تولید مسکن یکی از مهمترین
برنامه های دولت مردمی آیت اهلل رئیسی برای
تامین مسکن اقشار مختلف مردم به ویژه اقشار کم
درآمد و فاقد مسکن درکشور است.
وی افزود :بر اساس این طرح در طی چهار ساله
آینده بیش از  ۵۰هزار واحد مسکونی در استان
بوشهر احداث میشود .وی بیان کرد ۴۰ :هزار واحد
این مسکن ها در سطح شهرها و  ۱۰هزار واحد نیز در
سطح روستاهای استان بوشهر ساخته خواهد شد.
حسینی یادآورشد :بر اساس سهمیه استان بوشهر
ساالنه  ۱۳هزار واحد مسکونی در استان بوشهر
ساخته می شود .معاون بازآفرینی شهری اداره کل
راه و شهرسازی استان بوشهر گفت :بر اساس این
طرح افرادی که در محدوده بافت فرسوده شهرها
ملک یا زمین دارند و سایر افرادی که در سایر نقاط
شهرها از خود شان زمین ملکی دارند نیز می توانند
با استفاده از تسهیالیت بسیار خوب و کم بهره و باز
پرداخت دراز مدت این طرح برای ساخت مسکن
استفادهکنند.
فرماندار دشتی نیز گفت :تاکنون یکهزار و ۴۶۸
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استاندار بوشهر گفت :ساالنه حدود  ۱.۵میلیارد
مترمکعب آب روان ناشی از بارش باران از زاگرس
جنوبی وارد استان بوشهر و سرازیر دریا میشود
که برای استحصال این آبها باید پروژههای مورد
نظر تدوین و عملیاتی شود.
احمد محمدیزاده در نشست با معاون امور مجلس
و ارتباطات اجتماعی دانشگاه آزاد اسالمی با بیان
اینکه توجه بله مطالبات مردم از مهمترین اولویتها
است اظهار داشت :باید در همه زمینها خواسته
و مطالبات مردم مورد توجه قرار بگیرد.وی به
ظرفیتهای استان بوشهر پرداخت و با بیان اینکه
 17درصد خرما کشور در استان بوشهر تولید میشود
گفت :در همایش ملی خرما در بوشهر راهکارهای
الزم برای حل مشکالت کشاورزان و سرمایهگذاران
در عرصههای مختلف تدوین شد.استاندار بوشهر
ساخت  2سد دالکی و خاییز در استان بوشهر مورد
اشاره قرار داد و بیان کرد :سد دالکی نقش مهمی در
احیا نخلستانهای دشتستان دارد که ضرورت دارد
هرچه سریعتر تکمیل و راهاندازی شود.محمدیزاده
پیشرفت فیزیکی سد دالکی را  36درصد دانست و
افزود :باید ساز و کارهای الزم در تسریع و تکمیل
سد مورد توجه ویژه قرار بگیرد.وی سد خاییز در

تنگستان را مورد اشاره قرار داد و تصریح کرد:
این سد با پیشرفت  85درصدی باید روند
تکمیل آن تسریع و مطالبات کشاورزان تنگستان
محقق شود.استاندار بوشهر کمبود آب شرب و
کشاورزی را یکی معضالت استان بوشهر دانست
و گفت :ساالنه حدود  1.5میلیارد مترمکعب آب
روان ناشی از بارش باران از زاگرس جنوبی وارد
استان بوشهر و سرازیر خلیجفارس میشود.
محمدیزاده با بیان اینکه آب رودخانههای بزرگ
استان بوشهر راهی دریا میشود افزود :باید
مطالعات کنترل و استحصال آب این رودخانهها
تکمیل و با مشارکت بخش خصوصی طرحهای
مورد نظر اجرایی شود.وی بیان کرد :با استحصال
بخشی از  1.5میلیارد مترمکعب روان آب یاد شده
مشکالت بحران کمآبی در حوزههای مختلف
برطرف میشود.
 900هزار قطعه آزمایشگاهی دانشگاه آزاد در
اختیار ظرفیت علمی کشور قرار گرفته است
معاون امور مجلس و ارتباطات اجتماعی دانشگاه
آزاد اسالمی نیز با بیان اینکه این دانشگاه بیش از
یکمیلیون و  100هزار دانشجو دارد اظهار داشت:

دانشگاه آزاد اسالمی بهعنوان بزرگترین دانشگاه
منطقه بیش از یک میلیون و  100هزار دانشجو
در تمام رشتههای تخصصی علوم تجربی ،فنی
مهندسی ،کشاورزی و علوم انسانی دارد.
احمد حیدری با بیان اینکه این دانشگاه
دارای دبستان ،پیشدبستانی ،مدارس سما و
دانشکدههای موضوعی است خاطر نشان کرد:
این دانشگاه از امکانات و تجهیزات مهم از جمله
 900هزار قطعه آزمایشگاهی است که برای حل
مسائل و مشکالت در اختیار ظرفیت علمی کشور
قرار گرفته است.وی با اشاره به توجه به رشتههای
مختلف متناسب با ظرفیتهای استانها در
دانشگاه آزاد اسالمی افزود :بیش از  10هزار
موضوع برای تحقیق استخراج شده که در اختیار
دانشجویان قرار گرفته که  800موضوع آن در حال
کار است.معاون امور مجلس و ارتباطات اجتماعی
دانشگاه آزاد اسالمی توجه به شرکتهای
دانشبنیان در اولویت دانست و خاطر نشان کرد:
از ایده ،تولید ،صادرات ،تجارت تا سرمایهگذاری
در طرحهای دانش بنیان دیده شده است.
حیدری گسترش مهارت در دانشگاه آزاد را مورد
اشاره قرار داد و افزود :دانشگاههای آزاد به
آموزشگاههای مهارتی تبدیل شده است که بر
اساس ظرفیت استانها دانشجویان مهارت داده
میشوند.وی از تدوین سند تحول در در دانشگاه
آزاد اسالمی خبر داد و اضافه کرد :عالوه بر تدوین
سند ملی تحول دانشگاه آزاد ،مبتنی بر آن  31سند
استانی تدوین و در اختیار استانها قرار گرفته
است.وی از انتخاب سروش حیدری سنگستانی
بهعنوان مدیر جدید دانشگاه آزاد اسالمی استان
بوشهر خبر داد و عنوان کرد :شکوفایی هر چه
بیشتر استعدادهای این استان مورد توجه ویژه
دانشگاه آزاد اسالمی قرار دارد.

نماینده مجلس:

خط اول رسانه باید جریان انقالب باشد

 ۱۶هزار نفر درطرح جهش تولید مسکن در
استان بوشهر ثبت نام کرده اند
نفر درشهر خورموج مرکز شهرستان دشتی و ۲۴۸
نفر در بخش کاکی برای ساخت مسکن در قالب
این طرح ثبت نام کرده اند .عبداهلل نادری افزود:
همه مسووالن شهرستان موظف به همکاری و
همراهی با مسئوالن اداره کل راه و شهرسازی و
بنیاد مسکن برای اجرای طرح جهت تولید مسکن
دراین شهرستان هستند.وی تاکید کرد :شهرداری
ها و دهیاری ها در زمینه تامین زمین و تسهیل در
صدور پروانه ساخت باید با مجریان طرح جهت
تولید مسکن مشارکت داشته باشند.نادری افزود:
تاکنون بیش از  ۶۰درصد واحدهای مسکونی در
سطح روستاهای این شهرستان مقاوم سازی شده
است.وی اضافه کرد :هم اکنون نیز تسهیالت مقاوم
سازی برای ساخت  ۳۶۵واحدهای مسکونی در
روستاهای دشتی آماده پرداخت است و مردم تا
پایان سالجاری فرصت دارند از این تسهیالت بهره
مند شوند.معاون بازسازی بنیاد مسکن استان بوشهر
نیز گفت :امسال  ۴۵۰میلیارد ریال برای ساخت
مسکن محرومان در استان بوشهر اختصاص یافته
است.ساالر عبدالهی افزود :شهرستان دشتی و در
زمینه طرح اقدام ملی مسکن و مقاوم سازی رتبه
اول استان بوشهر را دارد.
وی افزود :از  ۷۴هزار واحد مسکونی در سطح
استان تاکنون بیش از  ۵۸درصد آنها مقاوم سازی
شده است و که میانگین کشوری  ۵۰درصد است .

خبــــر

نماینده مردم فریمان و سرخس در مجلس شورای
اسالمی گفت:خط اول رسانه ای باید جریان انقالب
باشد به همین دلیل است که امروز جامعه به فکر
خالق و به روز ،تفکر و اندیشه رسانه ای و تحلیل
عمومی از همه عرصهها نیاز دارد.
به گزارش ایرنا ،سید احسان قاضی زاده هاشمی
روز شنبه در همایش یک روزه پالتویی آسمانی به
منظور بزرگداشت سالروز عروج شهدای عرصه رسانه
و شهید داریوش شاهینی افزود :امروز کشور با حجم
گستردهای از سیاه نمایی ،تخریب و پمپاژ رسانه ای
جریانهای منافق و سلطنت طلب خارج از کشور و
افرادی که درداخل ممکن است به هر دلیلی منافعی
به لحاظ سیاسی و موقعیتی داشته باشند و از این
جریانها حمایت می کنند روبرو هستیم.
وی با اشاره اینکه باید متناسب با تحوالت و ابزارهای
مختلف رسانهای و گسترش فضای اینترنت سواد
رسانه در جامعه افزایش یابد یادآورشد :در مقابل این
طوفانهای رسانهای ذهنی و فکری ارتقای سطح
سواد رسانه و آگاهی بخشی ،تضارب آراء ،بیان چند

وجهی و دیدن یک موضوع از ابعاد مختلف ضروری
است.
قاضی زاده هاشمی یادآورشد :امروز باید در حوزه
سیاسی و خبر ابعاد مختلف هر واقعه و اتفاق را
ارزیابی کرد و رسانه نباید از حوزه خط خبری عقب
باشد.عضو شورای نظارت بر عملکرد سازمان صدا و
سیما گفت :اگر واقعهای رخ میدهد رسانه باید خط
اول باشد چون روایت نخست است که میتواند
جریان ساز باشد در این شرایط نباید اجازه داد جریان
دشمن و معاند خط رسانه را در دست بگیرد.
وی اضافه کرد :دومین اصلی که باید مورد توجه قرار
گیرد روایتگری است که باید مبتنی بر واقعیت باشد.
قاضی زاده هاشمی ارزیابی و قضاوت را سومین
مساله مهم عنوان کرد و گفت :بیان مساله حتی اگر
این بیان مورد رضایت همه نباشد موجب ایجاد
فرصت ارزیابی و قضاوت را برای مخاطب فراهم
میکند.این نماینده مجلس شورای اسالمی با اشاره
به اهمیت حوزه نمایش گفت :دراین حوزه نیازمند
کار و تالش زیادی هستیم چرا که آخرین سریال فاخر

تلویزیون مجموعه مختار بود که بیش از ۱۷سال از
تولید آن می گذرد.
وی با اشاره به ساخت سریالهای فاخر سلمان و
موسی در صدا و سیما ادامه داد :مجلس شورای
اسالمی با تخصیص اعتبار مناسب ازساخت این ۲
مجموعه حمایت ویژه کرده است.
قاضی زاده هاشمی گفت :این سریالها بسیار زمان
بر هستند و پیش بینی میشود تا سال  ۱۴۰۴و ۱۴۰۶
کار تولید آنها به پایان برسد.
وی تاکید کرد :نباید تولید کارهای نمایشی فاخر
متوقف و کنار گذاشته و به کارهای درجه  ۲و سه
پرداخته شود.
نماینده مردم فریمان و سرخس د رمجلس شورای
اسالمی گفت :مجلس به صورت سنواتی در اعتبارات
ساالنه سازمان صدا و سیما برای تولید کارهای
نمایشی فاخراعتبارات ویژه ای تخصیص میدهد و
امید میرود سطح کارهای نمایشی تلویزیون فاخرتر
از این و در تراز جهانی و بین المللی باشد.
وی در خصوص شهید داریوش شاهینی گفت :این
شهید نماد ایستادگی ،حقانیت و حق طلبی ،آزاده و
عدالتخواه به معنی واقعی کلمه است.
وی ادامه داد :شهید شاهینی برای خط انقالب و دفاع
از خط والیت در کف صحن دانشگاه و میدان بود و
ما باید قدردان تمام خونهایی باشیم که برای حفظ،
بقا و صیانت از این انقالب ایستادگی کردند چون
در غیر اینصورت نظام درگیر فتنههای زیادی میشد.
وی اضافه کرد :شهید شاهینی بعنوان انسانی فهیم،
جریان شناس و موقعیت شناس بود.
قاضی زاده هاشمی ادامه داد :شهید شاهینی جزء
شهدای بصیر ،جریان شناس ،موقعیت شناس برای
روحیه و جریان انقالب بودکه امروز نیز به چنین
تفکری نیاز است.

فرمانده انتظامی شهرستان بوشهر  ،از شناسایی و
دستگیری یک نفر سارق سابقه دار با کشف  8فقره
سرقت خبر داد .سرهنگ " ابراهیم عرب زاده" در تشریح
این خبر اظهار داشت :به دنبال وقوع یک فقره سرقت
از ساختمان در حال ساخت در سطح شهرستان بوشهر،
تالش برای شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان
احتمالی در دستور کار ماموران کالنتری  14تنگک قرار
گرفت.وی افزود :ماموران کالنتری  14تنگک با بررسی
صحنه سرقت و اثر برداری متوجه رد کفش برجا مانده
از سارق بر روی زمین شدند.سرهنگ عرب زاده ادامه
داد :در این راستا یک نفر مظنون به کالنتری احضار و
ضمن بهربرداری از سوابق تشخیص هویت ،مشخص
شد آثار برجا مانده در صحنه سرقت با هویت این
مظنون مطابقت دارد  .که نهایتا متهم تحت بازجوئی
های فنی پلیس و مستندات موجود  ،لب به سخن
گشوده و به ارتکاب  8فقره سرقت اماکن خصوصی
اعتراف کرد.فرمانده انتظامی شهرستان بوشهر تصریح
کرد :متهم با قرار قانونی مقام قضائی روانه زندان شد.

رنگ بوشهر زرد شد

در حالیکه بیشتر نقاط کشور به دلیل رعایت پروتکل
ها به وضعیت آبی تغییر رنگ داده اند حاال سامانه
ماسک از زرد شدن وضعیت کرونایی شهرستان بوشهر
خبر داده است
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در همین رابطه
گفت :طبق گزارش سامانه ماسک متعلق به وزارت
بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی وضعیت کرونایی
شهرستان بوشهر از آبی (کم خطر) به زرد با (خطر
متوسط) تغییر رنگ داد.دکتر سعید کشمیری روز
شنبه در گفت وگو با ایرنا افزود :براین اساس در زمان
حاضر  ۹۰درصد شهرستانهای استان بوشهر شامل
دشتستان ،گناوه ،دیلم ،تنگستان ،دشتی ،دیر ،کنگان،
عسلویه و جم در وضعیت آبی کرونایی هستند و تنها
 ۱۰درصد در وضعیت زرد قرار دارند.
وی بیان کرد :مروری بر وضعیت کرونایی استان
بوشهر در آبان ماه نشان میدهد که از اول تا  ۱۵آبان
شهرستانهای جم ،دشتی ،دیر ،کنگان و گناوه در
وضعیت آبی و بوشهر ،تنگستان ،دشتستان ،دیلم و
عسلویه در شرایط زرد کرونایی قرار داشتند و از  ۱۵تا
 ۲۱آبان ۹ ،شهرستان در وضعیت آبی و از  ۲۲آبان ماه
تا  ۱۲آذر ماه همه مناطق استان بوشهر در وضعیت کم
خطر قرار داشتند.
کشمیری اضافه کرد :تغییر رنگ کرونایی شهرستان
بوشهر زنگ خطری برای این استان به شمار میرود
و نشان میدهد کرونا همچنان وجود دارد و
کمترین سهل انگاری و عادی انگاری در زمینه رعایت
پروتکلهای بهداشتی تغییر رنگ کرونایی و بازگشت
روزهای سیاه مرگ و میر ناشی از کرونا را به دنبال
دارد .وی ادامه داد :در زمان حاضر شمار ورودی روزانه
بیماران کرونایی به بیمارستانهای استان بوشهر به ۲۲
نفر و تعداد کل بستریهای بیمارستانی ناشی از کرونا
نیز به کمتر از  ۱۰۰نفر رسیده است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر یادآور شد :از آغاز
شیوع کرونا تاکنون ۸۹هزار و  ۷۴نفر به این ویروس
مبتال و ۲هزار و  ۲۷نفر نیز در اثر ابتال به این ویروس
جان خود را از دست دادهاند.

