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مدیر کل امور بانوان استانداری بوشهر:

 ۱۸۰۰فقره تسهیالت فرزندآوری
در استان بوشهر پرداخت شد
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خبـــر

آتشسوزی تابلوی برق  ۴نفر از کارکنان سیمان دشتستان را مصدوم کرد
روابط عمومی شرکت سیمان دشتستان اعالم کرد :براثر اتصال و اتش سوزی در تابلوی برق چهار

نفر از کارکنان این شرکت دچار مصدومیت سوختگی شدند.

خالصه خبر

مدیرکل شیالت بوشهر:

بیمار جدید وارد بخشهای کرونایی بیمارستانهای
بوشهر نشد

ظرفیت تولید میگوی پرورشی در استان بوشهر به
 ۳۳هزار تن میرسد

مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری بوشهر گفت:
در استان بوشهر هزار و  ۸۳۴فقره تسهیالت فرزندآوری با
اعتباری بالغ بر  ۸۰میلیارد تومان پرداخت شد.
رقیه زنگنهنژاد صبح سهشنبه در نشست قرارگاه جمعیت
شهرستان تنگستان اظهار داشت :تنگستان چهارمین
شهرستانی است که قرار گاه افزایش جمعیت در آن
تشکیل شده است.وی اضافه کرد :اگر ایران اسالمی در
هشت سال دفاع مقدس  ۴۰جانانه دفاع کرد و طی ۴۰
سال گذشته در عرصههای اقتصادی و امنیتی و نظامی
حرفی برای گفتن داشتهایم و از کشورهای اول در سطح
علمی و غیره هستیم به واسطه نیروی جوان و مولد و
تأثیرگذار کشور بوده است.مدیر کل امور بانوان و خانواده
استانداری بوشهر بیان کرد :نرخ باروری در استان ۱.۴
است که به هر خانواده یک فرزند اختصاص مییابد و
نیاز است در این ساختار تغییراتی برای رشد جمعیت
ایجاد شود.
اجرای طرحهای تسهیل ازدواج آسان
زنگنهنژاد ادامه داد :حمایت از جوانی جمعیت تنها ترویج
فرزند آوری نباید باشد بلکه اجرای طرحهای تسهیل
ازدواج آسان و ایجاد شرایط مناسب برای اشتغال،
مسکن ،درمان ناباوری جوانان نیز ضروری است.
وی خاطرنشان کرد :برای رشد جمعیت طی چند
سال آینده نیاز است همه ارکان قرارگاه جهادی از همه
ظرفیتهای شهرستان مانند ائمه جمعه ،هیئتها
و سازمانهای مردم نهاد فعال ،کانونهای مساجد،
گروههای مردمی و کار آفرینان اجتماعی ،استفاده شود.
مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری بوشهر گفت:
در استان بوشهر بالغ بر هزار و  ۸۳۴فقره تسهیالت
فرزندآوری با اعتباری بالغ  ۸۰میلیارد تومان تا اوایل
خردادماه سال جاری در راستای حمایت از افزایش
جمعیت پرداخت شده است.
.....................................................................................

نماینده بوشهر ،گناوه و دیلم:

طر حهای توسعهای بنادر شمالی
استان بوشهر امسال
اجرایی میشود

نماینده مردم بوشهر گناوه و دیلم در مجلس شورای
اسالمی گفت :مطالعات طرحهای توسعهای بنادر
شمالی این استان به پایان رسیده است و پیشبینی
میشود عملیات اجرایی این طرحها در نیمه دوم
امسال آغاز شود.
بهگزارشایرنا،روابطعمومیدفترنمایندهمردمبوشهر،
گناوه و دیلم در مجلس شورای اسالمی روز سهشنبه
به نقل از عبدالکریم جمیری افزود :سرعتبخشی به
اجرای طرحهای توسعه بنادر شمالی این استان و
بندر بوشهر در نشستی با مدیرعامل سازمان بنادر و
دریانوردی پیگیری شد.
وی افزود :با پیگیری و همکاری مدیرعامل وقت
سازمان بنادر و دریانوردی ،طرح توسعه بنادر شمالی
استان بوشهر در زمره نخستین موارد مصوب در
مجموعه طرح جامع توسعه بنادر کوچک کشور قرار
گرفت .جمیری ادامه داد :در این نشست با علی اکبر
صفایی مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی کشور
آخرین وضعیت این پروژههای مهم توسعهای در
استان بوشهر بررسی و ارزیابی شد.
نماینده مردم بوشهر ،گناوه و دیلم اضافه کرد :یکی
دیگر از مواردی که در این نشست مطرح شد استفاده
از ظرفیت صنایع کشتی سازی استان بوشهر در پروژه
های سازمان بنادر و دریانوردی بود.
وی اعالم کرد :پیشنهادهای مطرح شده مورد استقبال
صفایی قرار گرفت و قرار شد در سفر به استان بوشهر از
صنایع کشتیسازی این استان بازدید و برای پیشرفت
روند کار اقدام کند.
بنادر شمالی استان به دلیل واقع شدن در خور و عمق
کم ،با مشکالت عدیدهای برای توسعه فعالیتهای
خود مواجه هستند و از لحاظ زیرساختی شرایط
مناسبی ندارند به همین دلیل طرح جامع آنها مصوب
شده تا معضل موجود برای تردد ناوگان تجاری برطرف
شود و دیگر متاثر از جزر و مد و رسوبگذاری نباشند.
طرح جامع بنادر شمالی استان بوشهر شامل بنادر
گناوه ،دیلم و ریگ با هدف ساماندهی فعالیت ها در
افق ۱۵ساله در هیات عامل سازمان بنادر و دریانوردی
در تیرماه سال  ۱۴۰۰مصوب شده است.

مدیرکل شیالت استان بوشهر گفت :با
برنامهریزی صورت گرفته ،امسال ظرفیت
تولید میگوی پرورشی در استان بوشهر به
 ۳۳هزار تن افزایش مییابد.علی بازدار
اظهار داشت :سال گذشته  ۲۸هزار تن
میگوی پرورشی در استان بوشهر تولید شد
که پیشبینی میشود امسال میزان تولید میگو در استان به ۳۳
هزار تن برسد.وی از ذخیرهسازی  ۱.۷میلیارد قطعه بچه میگو در
استخرهای پرورشی استان بوشهر خبر داد و بیان کرد :ذخیرهسازی
بچه میگو در چهار هزار و  ۷۲استخر از  ۳۰۶مزرعه در چهار هزار و
 ۵۹۴هکتار اراضی استان انجام شده است .مدیرکل شیالت استان
بوشهر با بیان اینکه میزان ذخیرهسازی بچه میگو به  ۲.۶میلیارد
قطعه میرسد اضافه کرد :ذخیرهسازی بچه میگو در استخرهای
پرورشی استان تا نیمه تیرماه ادامه دارد.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
گفت :در شبانهروز گذشته بیمار جدید در
بخشهای کرونایی بیمارستانهای استان
بستری نشده است.دکتر حسن ملکیزاده
میگوید :در شبانهروز گذشته دو مورد
مثبت به صورت سرپایی بوده و بستری
نشدهاند.به گفته او ،امروز هم مثل دیروز ۶ ،بیمار در بخشهای
کرونایی بیمارستانهای استان بستری هستند.سرپرست دانشگاه
علوم پزشکی بوشهر گفت :بخش مراقبتهای ویژه بیمارستانهای
استان بوشهر هم خالی از بیمار کرونایی است.ملکیزاده ادامه داد:
امروز نیز مورد فوتی ناشی از ابتال به کرونا به ثبت نرسید.او گفت :از
ابتدای شیوع کرونا تاکنون  ۱۰۴هزار و  ۵۸۱مبتال به این ویروس در
استان بوشهر شناسایی شدهاند و  ۲هزار و  ۱۶۵نفر هم به علت ابتال
به این ویروس جان خود را از دست دادهاند.

کلیه معوقات حقوق ودستمزد کارگران شرکت آب و
فاضالب استان بوشهر پرداخت شد

علت فرود اضطراری پرواز  ۱۸۳۵جده ـ مشهد در بوشهر
چه بود؟

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان
بوشهر گفت :درپی بیانات رئیس جمهور
و با تاکید استاندار بوشهر مبنی بر پرداخت
حقوق کارگران ،کلیه حقوق کارگران
پیمانکاری و شرکت آبفا استان بوشهر
به روز رسانی شد .ابوالحسن عالی اظهار
کرد :افزایش رضایتمندی از مهم ترین اولویت ها و برنامه های
این شرکت است که در این راستا تالش میشود از همه ظرفیت
های برای افزایش رضایتمندی کارگران استفاده کنیم.وی بیان کرد:
افزایش رضایتمندی همواره موجب افزایش کارآیی و در نتیجه
خدمت رسانی بهتر و با کیفیت تر به مردم است که برروزرسانی
حقوق کارگران شرکت نیز با همین هدف محقق شده است .عالی
افزود :کارگران در خط مقدم آبرسانی به جامعه هدف شرکت آبفا
قرار دارد که همواره باید تالش شبانه روزی آنان پاس داشته شود.

پرواز  ۱۸۳۵جده  -مشهد قرار بود
ساعت  ۱۴دیروز در فرودگاه مشهد برای
انتقال زائران خانه به زمین بنشیند که
به سبب نقص فنی ساعت  ۱۲:۴۵دقیقه
در فرودگاه بوشهر به زمین نشست.
مدیرکل فرودگاههای استان بوشهر با
اشاره به نشست اضطراری هواپیما
جده در فرودگاه بوشهر گفت :این هواپیما قرار است زائران خانه
خدا را از مشهد به جده منتقل کند که به سبب نقص فنی در
فرودگاه بوشهر به زمین نشست .کمال دهقان منشادی در گفتگو
با تسنیم با اشاره به فرود اضطراری هواپیما در فرودگاه بینالمللی
بوشهر اظهار داشت :پرواز  ۱۸۳۵جده  -مشهد قرار بود ساعت ۱۴
دیروز در فرودگاه مشهد برای انتقال زائران خانه به زمین بنشیند
که به سبب نقص فنی ساعت  ۱۲:۴۵دقیقه در فرودگاه بوشهر به
زمین نشست.

خبــــر
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فرماندار بوشهر:

استاندار بوشهر:

عملکرد هیچ ادارهای در بوشهر نباید پنهان بماند
فرماندار بوشهر گفت :عملکرد هیچ ادارهای نباید پنهان بماند
و باید توسط روابط عمومیها منعکس شود.
صالح رحیمی در نشست شورای اداری شهرستان بوشهر
اظهار داشت :دستگاههای اجرایی شهرستان برای نیل به
اهداف و چشم انداز مشخص شده باید برنامه ریزی داشته
باشند.
وی با اشاره به برکات نماز جمعه اضافه کرد :نماز جمعه سنگری
کارآمد در مقابل تهاجم فرهنگی ،محل بیان خواستهها و
مطالبات به حق مردم ،مرکز افشای نقشهها و توطئههای
دشمنان ،محل ایجاد تحوالت اجتماعی و سیاسی است.
فرماندار بوشهر تاکید کرد :عملکرد هیچ ادارهای نباید پنهان

بماند و روابط عمومیها بایستی با عملکردی هر چه بهتر
در راستای شفافسازی اقدامات صورت گرفته بتوانند گزارش
کار ادارات را منعکس کنند.وی ضمن قدردانی از تعامل و
همکاری نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی گفت :از
ظرفیت نماینده مردم در عالیترین سطوح در جهت توسعه
و تعالی شهرستان باید استفاده کرد.رحیمی با تاکید بر تکریم
ارباب رجوع و پیگیری مطالبات مردم در ادارات گفت :تکریم
ارباب رجوع و احترام به مردم اصلی ترین رویکردهای
دستگاههای اجرایی در شهرستان باید باشد.فرماندار بوشهر از
زحمات رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان و یکی از
جانبازان این عرصه با اهدا لوح ،تقدیر و تشکر کرد.

فضای مجازی باید فرصتی
برای گسترش فرهنگ
کتابخوانی شود
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هفت نیاز پژوهشی بوشهر در بخش کشاورزی مشخص شد

هفت نیاز پژوهشی استان بوشهر در زمینه کشاورزی
در نشست دانشگاه خلیج فارس و سازمان جهاد
کشاورزی و مرکز تحقیقات کشاورزی برای مطالعه و
انجام مورد توافق قرار گرفت.
در این نشست هفت موضوع تولید رقم هیبرید
گوجه فرنگی ،ارزیابی ارقام وارداتی گوجه فرنگی
در  ۲ایستگاه دشتستان و آبدان ،معرفی بهترین
توده برای  ۲گیاه دارویی اولویت دار ،معرفی گیاه

علوفهای سازگار با شرایط اقلیمی استان بوشهر،
ارزیابی وارداتی اراقام گندم دیم ،بهنژادی گندم دیم
و بهزراعی  ۲گیاه دارویی اولویت دار این استان
برای اولویت پژوهشی استان بوشهر مورد توافق
قرار گرفت.
سرپرست دانشگاه خلیج فارس استان بوشهر در
این نشست بیان کرد :بخش عمدهای از نهادههای
کشاورزی وارداتی هستند چرا که تولید داخلی

تعزیرات
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مدیر کل تعزیرات حکومتی بوشهر خبر داد؛

پلمپ دهها واحد صنفی متخلف
در استان

با اختیارات جدید رؤسای قوا به تعزیرات حکومتی
دهها واحد صنفی متخلف در استان بوشهر
پلمپ و نصب پارچه شدند رضا سعیدی مدیر
کل تعزیرات حکومتی بوشهر از تعطیلی بیش از
دهها واحد صنفی متخلف در استان بوشهر خبر
داد وگفت :در راستای مصوبه جلسه  69شورای
عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و در اجرای
ماده  6همان مصوبه و نیز در جهت احقاق حق
دولت و شکات خصوصی ،با حضور ِ
مسول
گشت مشترک ومامورین اجرای احکام تعزیرات
بوشهربیش ازدهها فقره پلمپ و نصب تابلوی
تخلف بر سردرب واحدهای صنفی متخلف را طی
یک هفته گذشته درشهرستانهای استان بوشهر
اعمال قانون نمودند .مدیر کل تعزیرات حکومتی
استان بوشهر افزود :در راستای مصوبه سران

جوابگوی نیاز کشور نیست و در برخی از موارد
محصوالت خارجی در بازار طرفدار بیشتری دارد.
محمد مدرسی ادامه داد :بر این اساس در سال
تولید ،دانش بنیان ،اشتغال آفرین باید توجه
ویژهای به حوزه کشاورزی شود زیرا این موضوع
میتواند باعث نقش آفرینی تولیدکنندگان در
موضوع تامین بذر شود.وی افزود :برداشت غیر
اصولی و بیرویه از گیاهان دارویی در طبیعت

موجب از بین رفتن برخی از گونههای گیاهی شده
است و کشت آنها میتواند یکی از حوزه های تغییر
الگوی کشت در استان بوشهر باشد.
سرپرست دانشگاه خلیج فارس گفت :با توجه
به وجود دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی این
دانشگاه ،این حوزه یکی از اولویتهای ما در
تحقیق و پژوهش است و بر اساس مسئولیتهایی
که دانشگاه دارد ،فعالیتهایی آغاز شده است که
نیازمند حمایت استانی و کشوری و همچنین
استمرار است.مدرسی اظهار کرد :همکاریهای
دانشگاه در بخش کشاورزی در سالهای اخیر
بیشتر شده و این زمینه فراهم شده است تا
تولید محصوالت خام ،بهبود کیفیت محصوالت
کشاورزی و پیشگیری ایجاد آلودگی زیستمحیطی
به طور جدی مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد.
مدرسی گفت :دانشگاههای  ۱۴۰۰با دانشگاه دهه
 ۸۰متفاوت است و این تفاوت باید در همه کارها
و فرایندها به چشم بخورد؛ بنابراین دانشگاه خلیج
فارس بر اساس سند راهبردی خود و فعالیت هایی
که انجام داده به عنوان یک دانشگاه کار آفرین
معرفی میشود و در این راستا سیاستگذاری شده
است.
در این نشست که به مناسبت هفته جهاد کشاورزی
برگزار شده بود ،پروژهای با عنوان "تعدیل الگوی
کشت در استان بوشهر" تعریف شد.

قوا و به منظور مقابله قاطع و سریع با تخلفات
صنفی و پیشگیری از تکرار تخلف ،روسای شعب
تعزیرات می توانند در صورت احراز تخلف ضمن
صدور رای نسبت به اصل موضوع تخلف ،در
صورت لزوم با لحاظ نوع تخلف و میزان تاثیر
آن در بازار نسبت به صدور دستور پلمپ محل
یا واحد صنفی و نصب تابلو اقدام نمایند و در
خصوص ماده  6مصوبه نیز با تشریفات قانونی،
محل کسب و فعالیت مستنکف از اجرای حکم
قطعی تا مدت یکماه تعطیل می شود و واحد
متخلف از ادامه فعالیت محروم می گردد لذا از
همشهریان خواسته میشود در صورت مشاهده
هرگونه تخلف ،مراتب را در سامانه  135و 124
منعکس نمایند تا در اسرع وقت بررسی و اقدام
قانونی بعمل آید.

بخشدار ویژه خارگ:

تکمیل اسکله شناور حوضچه بندر صیادی
خارگ از مطالبه اصلی صیادان است
بخشدار ویژه خارگ گفت :تکمیل پروژه اسکله
شناور حوضچه بندر صیادی خارگ از مطالبات
اصلی صیادان است.
محمدرضا دشتی زاده در حاشیه بازدید
مدیرشیالت شهرستان بوشهر از پروژههای
صیادی جزیره خارگ در گفتگو با خبرنگار مهر
اظهار داشت :جزیره خارگ به عنوان یکی از
قدیمی ترین بنادر صیادی ایران اسالمی بشمار
میرود و صیادان این جزیره به صید مروارید
معروف بوده اند.
وی افزود :قشر صیاد جزیره خارگ شایسته
دریافت بهترین خدمات است ،در همین راستا
پروژههای بسیار خوبی در این زمینه از سوی
شیالت بوشهر تعریف شده که اجرای این

پروژههای نیاز به تسریع و تزریق منابع مالی دارد.
بخشدار ویژه خارگ تصریح کرد :یکی از مشکالت
موجود در محدوده اسکله صیادی بحث تخریب
کارگاه تعمیرات قایقهای صیادی بود که
ظهر امروز با پیگیری مستمر این بخشداری و
مساعدت مدیر شیالت شهرستان بوشهر تا زمان
اجرای طرح توسعه بندر صیادی خارگ موافقت
گردید این کارگاه به فعالیت خود ادامه دهد.وی
خاطر نشان کرد :یکی از مطالبات اصلی صیادان
این جزیره اتمام است که با رایزنی صورت گرفته
دو راهکار جهت تسریع و عملیاتی شده این
پروژه در نظر گرفته شده و مقرر گردیده است
که شیالت شهرستان با همکاری شیالت استان
بوشهر تصمیم گیری الزم را بعمل آورند.

استاندار بوشهر گفت :متولیان حوزه
فرهنگی با تشکیل گروههای کتابخوانی
در فضای مجازی و معرفی نوشتههای
متناسب با رده سنی مخاطبان ،میتوانند
از این فضا به عنوان یک فرصت برای
گسترش فرهنگ مطالعه استفاده کنند.
به گزارش ایرنا ،روابط عمومی استانداری
بوشهر روز سهشنبه به نقل از احمد
محمدیزاده در نشست انجمن
کتابخانههای این استان افزود :این در حالی
است که اکنون گسترش استفاده از فضای
مجازی و سرگرم شدن مردم به این فضاها،
موجب شده که میانگین زمانمطالعه پایین
آید که این زنگ خطر برای جامعه به شمار
میرود.وی ادامه داد :مدرسههای تازه
احداث شده باید از کتابخانه و نمازخانه
استاندارد برخوردار باشند تا دانشآموزان
از دوران مدرسه با نماز و فرهنگ صحیح
کتابخوانیآشناشوند.استانداربوشهرتاکید

کرد :مدیران آموزش و پرورش باید درباره
به روزرسانی کتابخانههای مدارس در همه
شهرها و روستاهای این استان توجه
ویژه داشته باشند.محمدیزاده اظهار کرد:
گسترش فرهنگ کتابخوانی و دسترسی
آسان مردم به کتاب ،سبب میشود که
وزن فرهنگی جامعه باالتر رود و سطح
دانش و آگاهی مردم ترقی پیدا میکند.
وی از مدیران حاضر در جلسه خواست تا
زمانتشکیل جلسه بعدی انجمن ،هر نفر
ک کتاب را مطالعه و چکیده کتاب را در دو
ی 
صفحه نوشته و در جلسه آینده ارائه کند.

