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بوشهر

آیت اهلل صفایی بوشهری:
هفته وحدت؛ فرصت بنیادین و راهبردی برای اقتدار جامعه اسالمی است
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از اسـتان های اسـت کـه درگیـر سـو تغذیـه در کـودکان و نـوزادان  اسـتان بوشـهر یکـی 
معاونـت  جامعـه  تغذیـه  بهبـود  گـروه  مدیـر  نظـری  فریـده  بـا  رابطـه  همیـن  در  اسـت 
و  بهداشـتی  اقدامـات  و  موضـوع  ایـن  چرایـی  دربـاره  بوشـهر  پزشـکی  علـوم  دانشـگاه  بهداشـتی 

می خوانیـد:  زیـر  در  کـه  نشسـته ایم  گفتگـو  بـه  درمانـی  
 وضعیت موارد سـوء تغذیه در اسـتان بوشـهر چگونه اسـت؟ جایگاه اسـتان بوشـهر در مقایسـه 
بـا سـایر اسـتان ها چگونـه اسـت؟ سـوء تغذیـه یکـی از مشـکالت تغذیـه ای شـایع در کـودکان زیـر 
5 سـال می باشـد. از پیامدهـای نامطلـوب سـوءتغذیه در کـودکان می تـوان بـه اختـالل در رشـد و 

تکامـل مغـزی، تضعیـف سیسـتم ایمنـی بـدن و ...

 پارک لیان به شهرداری واگذار می شود  
2

: رئیس شورای شهر بوشهر

 پیشرفت  پیشرفت 4۵4۵ درصدی پروژه توسعه درصدی پروژه توسعه
 موج شکن های بندر کنگان موج شکن های بندر کنگان

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر خبر داد؛مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر خبر داد؛
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گهی مزایده فروش آ
یا در نظر دارد تعداد 13 دستگاه خودرو را به مشخصات مشروحه ذیل از طریق مزایده عمومی بفروش برساند. متقاضیان حقیقی و کشتیرانی هوپاد در  شرکت خدمات نمایندگی 

 حقوقی می توانند از تاریخ انتشار اگهی بمدت ده روزکاری جهت هماهنگی ، بازدید و دریافت اسناد مزایده به آدرس شعب مراجعه نمایند.

ع خودروردیف محل بازدیدطول عمرمدلشماره پالکرنگنو
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بندرعباس11سال1۳89  66-474س58نقره ای متالیکپژو ۳405

بندرعباس11سال1۳89  66-295ب17سفیدسمند4

بندرعباس11سال661۳89-436ج77سفید روغنیپراید5

بندرعباس11سال1۳89   66-433ج77 سفید روغنیپراید۶

بندرعباس11سال1۳89  66-434ج77سفید روغنیپراید7

بندرعباس11سال661۳89-435ج77سفید روغنیپراید8

بوشهر10سال481۳9۰-593ج35نقره ای متالیکپژو  405 9

بوشهر10سال661۳9۰-821ق71 خاکستریپژو پارس 10

بوشهر1۰سال771۳91-757ج65سفیدپراید11

بوشهر11سال1۳89 55-123و79سفید روغنیپراید  12
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خبر

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر گفت: هفته 
برای  راهبردی  و  بنیادین  فرصت  یک  وحدت 

اقتدار جامعه اسالمی است.
آیت اهلل غالمعلی صفایی بوشهری با گرامیداشت 

جامعه  در  وحدت  کرد:  بیان  وحدت،  هفته 
اسالمی باعث انسجام، صمیمت و همگرایی و 
از آن طرف باعث افشای توطئه دشمنان اسالم 
به ویژه آمریکا و رژیم اشغالگر قدس و کشورهای 

ویژه  به  اسالم  می شود.دشمنان  آنها  اقماری 
به  ابتدا  همان  از  قدس  اشغالگر  رژیم  و  آمریکا 
دنبال تفرقه در جهان اسالم با هدف تضعیف و 

سپس تسلط بر جوامع اسالمی بودند.

هفته وحدت؛ فرصت بنیادین و راهبردی برای اقتدار جامعه اسالمی است اقتصادیاقتصادی2

ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان بوشهرضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان بوشهر
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ــادر و دریـــانـــوردی  ــن مــدیــرکــل ب

استان خبر داد؛

ــدی  ــ ــ درص  45 پـــیـــشـــرفـــت 
 پـــــــــــــــــــــــــــروژه تــــــوســــــعــــــه 
موج شکن های بندر کنگان

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر 
پروژه  از  شهرسازی  و  راه  وزیر  بازدید  در 
از  کنگان،  بندر  شکن های  موج  توسعه 

پیشرفت ۴۵ درصدی این طرح خبر داد.
سیاوش  بوشهر  جم  جام  گزارش  به 
ارجمندزاده مدیر کل بنادر و دریانوردی 
اجرایی  عملیات  گفت:  بوشهر  استان 
بندر  توسعه  شکن های  موج  ساخت 
سال  ریال  میلیارد   ۱۷۰۰ اعتبار  با  کنگان 
گذشته آغاز شد و تا ۳۰ ماه ادامه خواهد 
طرح  این  در  افزود:  ارجمندزاده  داشت. 
موج شکن جدید شرقی به طول هزار و 
۳۲۵ متر، موج شکن جدید غربی به طول 
موج  طول  متراز   ۲۰۰ برچیدن  و  متر   ۴۴۰
اجرایی خواهد  بندر  شکن شرقی فعلی 
شد. وی عنوان کرد: طرح توسعه اسکله 
با  که  و فرعی دارد  بازوی اصلی  کنگان ۲ 
به ۶  متر  از ۴  دسترسی  عمق  آن  انجام 
متر خواهد رسید و قابلیت شناور از ۵۰۰ 
مساحت  رسید.  خواهد  تن  به ۲۵۰۰  تن 

حوضچه نیز ۳۶ هکتار است.
ارجمندزاده بیان کرد:  کل پروژه ۴۵ درصد 
بندر  طرح  این  اتمام  با  و  دارد  پیشرفت 
یک  از  اساسی  تحول  و  تغییر  با  کنگان 
بندر سنتی به یک بندر مدرن با قابلیت 
تبدیل  فلزی  کشتی های  پهلوگیری 
خواهد شد.وزیر راه و شهرسازی در بازدید 
طرح  این  اجرای  روند  گفت:  طرح  این  از 
پیشرفت  کنون  تا  گذشته  سال  یک  از 
خوبی دارد و برای تکمیل طرح هیچ گونه 

محدودیت اعتباری وجود ندارد.

پیش  ســـال  اگـــر ۱۵۰ 
بــرای  فقط  پست  کــه 
و  ادارات  بین  ارتــبــاط 
دولتی  ســازمــان هــای 
ارتباطی  ــزار  ــ اب تنها  و 
بــــــود،  دول  بــــیــــن 
امـــروز تــجــارت بــدون 
شبکه  از  اســتــفــاده 
اســت.  محال  پستی 
را  فناورانه  ابــزارهــای  و  تکنولوژی  بهترین  اگــر 
به  پست  بدون  را  کاالیی  نمی توان  بکارگیریم 

دست خریداری رساند.
 پست بستر امن و مورد اعتمادی از قدیم بوده 
امــروز چابک  و هست و خواهد ماند. پست 
بکارگیری  با  گسترده تر  و  یافته تر  تر،توسعه 
ابزارهای هوشمند در قبول مرسوالت، تجزیه 
، رهسپاری و توزیع در کنار کسب وکارهای نو 
و دولت ها به نحوی موثر ظاهر شده است که 
دیگر دنیایی بــدون شبکه پست قابل تصور 

نیست.

روز  بــه بهانه ۱۷ مهر  تــا  ایــن شدیم  بــر  ــروز  امـ
ساله  یــک  عملکرد  از  گــزارشــی  پست  جهانی 
استان  عزیز  مـــردم  شما  بــه  را  اســتــان  پست 
تــقــدیــم کــنــیــم. امــیــد کــه ضــعــف هــای مــا را در 
یک  طی  الیقترین ها  شما  به  رسانی  خدمت 
سال گذشته می بخشید و نوید توسعه بیشتر 
شما  اعتماد  و  صبوری  با  که  را  استان  پست 
مــردم نجیب وصــبــور اســتــان بوشهر محقق 

می شود را می دهیم.
موارد توسعه یافته در پست استان از ۱۷ مهر 

سال ۱۳99 تا ۱۷ مهر سال ۱۴۰۰ به روایت آمار: 
۱ - توسعه فضای فیزیکی پست مرکزی از ۱۲۰۰ 
از  مترمربع به ۴۰۰۰ مترمربع جهت سه بخش 

فرایندهای پستی تجزیه ،توزیع و رهسپاری.
۲ - تو سعه فضای الکترونیکی پست جهت 
ارائه به فعاالن کسب و کارهای اینترنتی به دو 

بازار مجازی. فضای اختصاصی "
سایت   "  Rustabazar.post.ir بـــازار  روســتــا 
که  استان  عزیز  روستاییان  بــرای  اختصاصی 
مایل بــه فـــروش تــولــیــدات خــود یــا تولیدات 

ارســال  و  مــجــازی هستند  دیــگــران در فضای 
آن به کمک شبکه پست کشور. توسعه بازار 
الکترونیک پست منجر به افزایش ۶۰ درصدی 
در  اســتــان  اینترنتی  فـــروش  و  خــریــد  ترافیک 

سایت پست شده است.
۳ - توسعه خطوط پستی درون استان از ۴خط 
مبادله پستی به 9 خط پستی و به تعداد مراکز 
شهرستان های استان که رشد ۱۲۵ درصدی را 

داشته است.
۴ - توسعه خطوط پستی برون استانی از ۲ خط 
مبادله پستی به ۵ خط مبادله پستی که رشد 

۱۵۰ درصدی را داشته است.
۵ - توسعه واحدهای پستی استان از ۲۴۰ واحد 
پستی به ۳۰۰ واحد پستی که رشد ۱۲۵ درصدی را 
داشته است و منجر به دسترسی بیشتر مردم 

عزیز استان به خدمات پستی می شود.
۶ - رشد ترافیک ۶۵ درصدی مرسوالت پستی 
از استان و رشــد ترافیک ۴۵ درصــدی  صــادره 
مرسوالت وارده به استان که نشان از افزایش 
ارزش افزده در کسب وکارها خصوصا کسب 

به  کشور  و  استان  در  الکترونیکی  وکــارهــای 
رکــورد  الــرغــم  بـــوده، علی  کمک شبکه پستی 
ــاص دوران  اقــتــصــادی دنــیــا بدلیل شــرایــط خ

ویروس کرونا.
۷ - افزایش سرانه مرسوالت پستی استان از 

۱.۷ مرسوله به ۵ مرسوله.
8 - تبدیل ابــزار حمل مرسوالت پستی برون 
ترولی های قابل حمل در  به  کیسه  از  استانی 
 ۷۰ کاهش  بــه  منجر  کــه  پستی  کامیون های 
درصدی آسیب دیده گی در مرسوالت پستی و 

افزایش رضایت مندی مردم شده است.
شبکه  در  یافته  توسعه  مـــوارد  دیگر  و  اینها 
و  پست  بــرای  تعطیلی  دیگر  می گوید  پست 
پستچی وجود ندارد و همه روز را می توان روز 
گرامی  بـــرادر  و  خواهر  که  زیــرا  دانست  پست 
پستی من این روزها تنها دغدغه سفره خود 
کارهای  و  کسب  سفره  تحقق  بلکه  ندارند  را 
روز  آنهاست.  دغــدغــه  نیز  پست  بــه  وابسته 
جهانی پست را به همه کارکنان خدوم شبکه 

پستی و مردم و دولت تبریک عرض می کنم.

پست سکوی تحول دیجیتال

علی پارسیده

مدیر کل پست 
استان بوشهر

سیاست های  کردن  اجرایی  راستای  در  تعاون  توسعه  بانک 
حمایت  همچنین  و  صنعت  و  تولید  بخش  از  خود  حمایتی 
میلیارد   ۴ تسهیالت  اعطای  با  استانی  موفق  کارآفرینان  از 
 ریالی برای خرید مواد مصرفی از محل منابع داخلی به شرکت 
بخت آفرین پارسا جنوب که در زمینه تولید ، بسته بندی نایلون 
و نایلکس ، سفره یکبار مصرف و همچنین دستمال کاغذی در 
شهرستان جم فعالیت دارد گامی دیگر در تحقق شعار سال و 

مبحث اشتغالزایی در استان بوشهر برداشته است .   
اشتغال  ایجاد  با  تولیدی  شرکت   این  جام جم  گزارش  به   
بخش های  در  جوان   انسانی  نیروی  نفر   ۲۰ برای  مستقیم 
مختلف و فراهم سازی شبکه توزیع محصوالت در استان  و 
علی الخصوص توزیع در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس و 
استانهای همجوار  سهم عمده ای از بازار  را به خود اختصاص 

داده است.
جنوب،  پارسا  آفرین  بخت  شرکت  می افزاید:  گزارش   این 

تولید کننده محصوالت بهداشتی مصرفی با برند ثبتی بخت 
آفرین ، در زمینی به مساحت8۵۰ متر مربع و سالن کارگاهی  
جم   شهرستان   ، بوشهر  دراستان  مربعی  متر   ۵۰۰ مسقف 
آباد  واقع شده و از لحاظ افزایش حجم تولید  روستای علی 
در  صنعت  این  پیشگامان  از  محصوالت،  تنوع  و  ساالنه 
جنوب استان بوشهر بوده که حجم تولیدات  شرکت فوق در 

زمینه تولید دستمال توالت ، حوله ای ، جعبه ای ، اقتصادی و 
سفره یکبار مصرف مجلسی و معمولی و نایلکس مجموعا" 

به میزان ۲۳۰۰ تن در سال است.
بانک توسعه تعاون به عنوان بانک توسعه ای در شکوفایی 
اقتصاد استان در سنوات گذشته نقش بسزا و تأثیرگذاری 
شرکت های   ، کارآفرینان  از  وحمایت  کرده  ایفا  منطقه  در  را 
رونق  در  که  زا  اشتغال  طرح های  و  استانی  فعال  تولیدی 
اولویت  در  را  هستند  مؤثر  کشوری  و  منطقه ای  اقتصاد 

پرداخت تسهیالت امسال قرار داده است .
شرکت تولیدی بخت آفرین پارسا جنوب  با سرمایه گذاری ۴۵ 
میلیارد ریالی یکی از ده ها طرح و مجموعه موفق اشتغالزایی 

در استان بوشهر می باشد. 
 شایان ذکر است  بانک توسعه تعاون نیز حمایت از تولیدات 
داخلی را برای تحقق شرط اصلی رسیدن به توسعه پایدار در 

سرلوحه اهداف خود قرارداده است .

 حمایت 4 میلیاردی بانک توسعه تعاون از شرکت تولیدی بخت آفرین    

توسعه  کرد:  تاکید  شهرسازی  و  راه  وزیر 
اقتصاد دریا محور یکی از اولویت های مهم 
آن،  تحقق  برای  که  است  سیزدهم  دولت 
برنامه های ویژه ای تدارک دیده شده است.
به گزارش جام جم بوشهر  رستم قاسمی 
در حاشیه بازدید از بندر کنگان با بیان این 
مطلب اظهار داشت: موضوع دریا محوری 
بسیار  موضوع   ، دریا  اقتصاد  همان  یا 
مورد  کشور  در  دیرباز  از  که  است  مهمی 
مصمم  نیز  سیزدهم  دولت  و  بوده  توجه 
است تا به خوبی نقش خود را برای توسعه 

این حوزه ایفا کند.

وی افزود: همانند کشورهای پیشرفته دنیا 
ساخته  دریا  کنار  در  آبادی  شهرهای  باید 
در  مهم  این  که  شوند  داده  گسترش  و 

اولویت های دولت قرار دارد.
قاسمی با تاکید بر ضرورت تقویت اقتصاد 
تا نقطه  از چابهار  دریامحور اظهار داشت: 
شهرهایی  دریایی  لحاظ  به  کشور  شمالی 
که  شده  پیش بینی  محدوده ها  این  برای 
در  را  توجهی  قابل  جمعیت  آنها  ساخت 

خود جایی می دهد.
ساخته  شهری  که  هرجا  وی،  گفته  به 
مسکن  ساخت  بر  عالوه  باید  می شود 

نیز  آن  اقتصادی  رونق  مردم،  نیاز  مورد 
محقق شود.

بدون  زمینه  این  در  داد:  ادامه  قاسمی 
بر  عالوه  مختلف  صنایع  احداث  با  شک 
این که مردم خانه دار می شوند زمینه برای 

اشتغال آنها نیز فراهم خواهد شد.
اشاره  با  همچنین  شهرسازی  و  راه  وزیر 
اظهار  کنگان  بندر  توسعه  ح  طر اجرای  به 
ح از بیش از یک سال است  داشت: این طر
که از سوی سازمان بنادر و دریانوردی آغاز 

شده و اکنون پیشرفت بسیار خوبی دارد.
قاسمی افزود: در این سفر سعی می شود 

و  پروژه  با  مرتبط  مدیران  با  دیدار  در  تا 
بخشی  سرعت  برای  زمینه  پیمانکاران 
فراهم  کنگان  بندر  توسعه  مهم  پروژه  به 

شود.

ح توسعه  وی ابراز امیدواری کرد با اجرای طر
بندر کنگان بدون شک استفاده مطلوب 
و  دریا  از  کنگان  نجیب  مردمان  موثرتر  و 
ظرفیت های مرتبط با آن فراهم  خواهد شد.

 وزیر راه و شهرسازی در بازدید از بندر کنگان:

توسعه اقتصاد دریامحور از اولویت های دولت سیزدهم است



سه شنبه     ۲۰ مهر ۱۴۰۰  شماره ۶۰۵۲

اشاره  با  بوشهر  استان  بازرسی  کل  مدیر  شهبازی 
به تخلف شرکت سیمان دشتستان، اظهار کرد: به 
دلیل مطالبات شرکت سیمان دشتستان از شرکت 
آبفا بوشهر، سیمان استان به پروژه آب داده نشد. 

اما شرکت سیمان استان فارس با ۵ میلیارد تومان 
بدهی همچنان سیمان در اختیار پروژه های آبفا قرار 

می دهد.
وی ادامه داد: شرکت سیمان دشتستان هیچ حقی 

تامین  سیمان  پروژه های  برای  سیمان  که  ندارد 
وظیفه  استان  سیمان  های  شرکت  همه  نکند. 
دارند با همه دستگاه های اجرایی همکاری کنند. اگر 
شرکتی همکاری نکند قطعا با آن برخورد خواهد شد.

3خط و نشان مدیر کل بازرسی برای شرکت سیمان دشتستان اجتماعیاجتماعی

ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان بوشهرضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان بوشهر

ا اباتک ز ورید  ناتسژوتناتسژوت  باتک ز وریدز ورما  ناتستشدناتستشد  اتات  ز ورماز ز
قابدمحم:فیلات  یناجزارب (نیسح)ر
د شورف لحم هش ر :ناجزارب ر
تکد هناخوراد وربور( ناتسرامیب)نارمچ دیهش نابایخ    ر
اساپ ییاضر  باتک یمئاد هاگشیامن تمالس ژ
ومآ شناد نابایخ  باتک کناب 1۰+سیلپ وربور ز
اولب  ویرهش 17 هاگنامرد یدورو برد یناقلاط هللا تیآ ر  ر
جاهم دمحم یاقآ هکد  ر

منتشر شد

شرکت خدمات زیارتی نام آوران جنوب دارای مجوز 
رسمی از سازمان حج و زیارت جمهوری اسالمی ایران

اعزام زایران به حج تمتع و عمره، عتبات عالیات کربال و 
سوریه، پیاده روی اربعین، تور هوایی مشهدمقدس 
و مشاوره نقل و انتقاالت فیش های حج  و رزرو بلیط 

هواپیما داخلی و خارجی

شرکت خدمات زیارتی نام آوران جنوب 

یت:حاج احمد پوالدی    مدیر

شماره تماس:٠٩١٧٧٧٣4٩٨٧

یکی  بوشهر  استان 
است  استان های  از 
تغذیه  سو  درگیر  که 
در کودکان و نوزادان 
اســـت در هــمــیــن رابـــطـــه بـــا فـــریـــده نــظــری 
معاونت  جامعه  تغذیه  بهبود  گــروه  مدیر 
بوشهر  پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشتی 
ــن مــوضــوع و اقــدامــات  دربـــــاره چــرایــی ایـ
نشسته ایم  گفتگو  به  درمانی   و  بهداشتی 

که در زیر می خوانید: 
تــغــذیــه در اســتــان  ــوارد ســـوء  ــ وضــعــیــت م
ــاه اســتــان  ــگ ــای ــت؟ ج ــ بــوشــهــر چــگــونــه اس
ــر اســتــان هــا  ــای بــوشــهــر در مــقــایــســه بــا س

چگونه است؟
ســـوء تــغــذیــه یــکــی از مــشــکــالت تــغــذیــه ای 
از  می باشد.  ســال   ۵ زیــر  کــودکــان  در  شایع 
پیامدهای نامطلوب سوءتغذیه در کودکان 
می توان به اختالل در رشد و تکامل مغزی، 
افــزایــش  و  بــدن  ایمنی  سیستم  تضعیف 
، افـــزایـــش هــزیــنــه هــای  ــرگ و مــیــر مــــوارد مـ
درمـــانـــی و مـــراقـــبـــت هـــای پــزشــکــی، افــت 
به  سنگین  هزینه های  تحمیل  و  تحصیلی 
از دست دادن  آمــوزش و پــرورش کشور و 
روز هــــای کـــاری تــوســط والــدیــن را نـــام بــرد 
اقتصاد  وضعیت  بــر  مالی  سنگین  بــار  کــه 
جامعه هم در بخش دولتی و هم در بخش 

خصوصی وارد می سازد.
سنجی  تن  شاخص های  بررسی  اســاس  بر 
ــه ای کـــودکـــان زیـــر ۵ ســـال کـــه در  ــذی ــغ و ت
در  وزنــی  کم  شاخص  شــد،  انجام   8۶ ســال 
نیز  و  بـــود   %8.8 کــشــور  در  و  ــان%۴.9  ــتـ اسـ
و   %۴.۵ ــان  ــت اس در  قـــدی  ــاه  ــوت ک شــاخــص 
تغذیه  ســوء  شاخص  بــود.   %9.8 کشور  در 
الغــری  در استان8.۷% و در کشور ۷% بود. 
همچنین بر اساس بررسی تعیین وضعیت 
تن سنجی شاخص های تغذیه ای و رشد و 
سال  در  که  سال   ۵ زیر  کودکان  در  تکامل 
9۶ انجام شد، ۳.9% کودکان در استان دچار 

کم وزنی بوده اند که این شاخص در کشور 
۴.۳% اعالم شده و شاخص کوتاه قدی ۴.۳ 
بوده، شاخص  کشور  و ۴.8% در  در استان 
الغری نیز ۴.۷% در استان و ۴.۳% در کشور 

بوده است.
عارضه  ــار  دچ استان  در  ــودک  ک تعداد  چه 
ــی  ــای ــاس ــن ــه ش ــ ــد ک ــن ــت ــس ــوء تـــغـــذیـــه ه ــ سـ
اول  پــایــان ســه ماهه  ــار  آم طبق  ــد؟  ــده ان ش
امسال ۶۳۰ کودک دچار سوء تغذیه شدید 

هستند.
 چه اقداماتی در استان برای کاهش ناامنی 
گزارش  تفصیلی  است؟  شده  انجام  غذایی 

دهید.
تمام برنامه های بهبود تغذیه جامعه که در 
می باشند  اجرا  حال  در  بهداشتی  معاونت 
غذایی  امنی  نــا  شیوع  کاهش  راســتــای  در 
، بــرنــامــه هــای  هــســتــنــد؛ بـــه عــبــارتــی دیـــگـــر
حمایت تغذیه ای از کودکان و مادران باردار 
و شیرده نیازمند و مبتال به سوء تغذیه که 
با همکاری کمیته امداد و خیرین سالمت 
با  یــاری  مکمل  برنامه های  مــی گــردد،  اجــرا 

گروه های سنی مختلف که شامل کودکان، 
ــوزان مـــدارس،  ــ ، دانـــش آمـ ــادران بـــــاردار ــ مـ
جوانان، میانساالن و سالمندان بوده و نیز 
سنی  گروه های  سایر  تغذیه  بهبود  برنامه 
تغذیه ای  ســواد  و  فرهنگ  ارتقای  برنامه  و 
نا  شیوع  کاهش  جهت  همگی  جامعه  در 
امنی غذایی در استان بوشهر در حال اجرا 

هستند.
همکاری  ارتباط  این  در  دستگاه هایی  چه   

داشته اند؟
معاون امور اجتماعی استانداری، آموزش و 
پرورش ، کمیته امداد ، بنیاد علوی، صدا و 
سیما، جهاد کشاورزی، اداره تعاون، رفاه و 

کار و سایر ادارات
یشه این ناامنی   علت این سوء تغذیه و یا ر

غذایی را در چه می دانید؟
اثرگذار   حیطه  چهار  در  غذایی  امنی  نا  علل 
 ، ــازار ب )سیاست های  کــالن  عــوامــل  شامل 
 ، سیاست های تولید، مالکیت زمین و ابزار
عوامل  فرهنگی(،  و  اجتماعی  هنجارهای 
نــگــهــداری،  ــام،  خـ تولید  مرحله  از   ( زراعـــی 

تـــبـــدیـــل، بــســتــه بـــنـــدی، زنـــجـــیـــره تــأمــیــن 
ــقــل، تـــوزیـــع و مــصــرف(،  مــانــنــد حــمــل و ن
فیزیولوژیک  اخــتــالالت   ( سالمتی  عــوامــل 
عوامل   ، سالم(  خــوراک  و  آب  بیماری ها،  و 
رشــد  ــوی،  ــ ج تــغــیــیــرات   ( محیطی  زیــســت 
نشینی،  شهر  اقتصادی،  توسعه  جمعیت، 
مــهــاجــرت و تــغــیــیــرات اکــوســیــســتــم( قــرار 
را  تغذیه  سوء  مشکل  همچنین  میگیرند. 
می توان در چهار شاخه اصلی، ناکافی بودن 
ــد اقــتــصــادی در کــنــار تـــورم و افــزایــش  درآمـ
قیمت اقالم غذایی و کاهش دسترسی به 
گاهی های تغذیه ای  غذا، ابتال به بیماری و ناآ
ــنـــدی نـــمـــود. تــجــارب  ــه بـ ــتـ ــوان دسـ ــ ــی ت ــ م
کشورهای دیگر نشان داده است، بخشی 
گــرو  در  تــغــذیــه  ســـوء  کــاهــش  موفقیت  از 
پرداختن به تأمین سالمت کودکان، ارتقاء 
افــراد  نگرش  تغییر  ای،  تغذیه  گاهی های  آ
جامعه و ایجاد رفتارهای مناسب بهداشتی 

تغذیه ای است.
تغذیه  ســوء  کــودکــان  رصــد  و  پایش  نحوه   

چگونه است؟

آموزش تغذیه  و  )مراقبت  اقدام اساسی   9
- ویــزیــت  ــهــورز تــوســط مــراقــب ســالمــت/ب
پزشک عمومی- ویزیت پزشک متخصص 
و  تامین  و  تجویز  آزمایش-  انجام  اطفال- 
مصرف دارو- ویزیت کارشناس/متخصص 
مکمل  مصرف  و  ویتامین  تجویز  تغذیه- 
ــی- ویــزیــت  ــال -حــمــایــت در صـــورت فــقــر م
هر  بــرای   ) رفتار و  روان  سالمت  کارشناس 
شده،  شناسایی  شدید  سوءتغذیه  کودک 
در  ماهیانه  صــورت  بــه  و  مــی شــود  پیگیری 
سوءتغذیه  کودکان  مشخصات  حاوی  فرم 
ــد بهبود  شــدیــد تــوســط کــارشــنــاســان واحـ
تغذیه جامعه شهرستان های تابعه تکمیل 
مــی گــردد.  ارســـال  بهداشتی  معاونت  بــه  و 
همچنین در فرم فصلی هم 9 اقدام اساسی 
ذکر  شــایــان  مــی شــود.  پــایــش  گفت  پیش 
است وضعیت کودکان سوء تغذیه شدید 
در پایش های حضوری و غیر حضوری و نیز 
شدید  سوءتغذیه  کمیته  برگزاری  طریق  از 

در شهرستان ها رصد می گردد.
که  یـــد  دار کامل  اطمینان  کــار  شکل  از  آیــا 
شناسایی  را  چالش  ایــن  دچــار  ــراد  اف همه 

کرده اید؟
بلی- زیرا گردآوری اطالعات به صورت ماهیانه 
از سطح خانه های بهداشت و مراکز خدمات 

جامع سالمت در حال انجام می باشد.
توضیح  ــده؟  ــاغ در اســتــان انــجــام ش ح ب ــر  ط

دهید.
در این راستای وبینار کشوری و استانی طرح 
باغ انجام شده و هماهنگی بین بخشی بین 
ادارات در ۳ ماهه دوم سال جاری انجام شد. 
برای ۳ ماهه سوم سال جاری نیز پس از اعالم 
وزارت بهداشت،  بهبود تغذیه جامعه  دفتر 
درمــان و آمــوزش پزشکی، بــرگــزاری نشست 
شامل  الزم  مــداخــالت  و  ادارات  بــا  راهــبــردی 
شناسایی خانوارهای نیازمند و دچار نا امنی 
غذایی و مداخله موردی و بر اساس نیاز هر 

خانوار انجام خواهد شد.

 مبارزه بی امان با سوء تغذیه 
۶۳۰ کودک دچار سوء تغذیه در استان بوشهر شناسایی شد

 محمد رضا  برازجانی

خبرنگار



ضمیمه رایگان روزنامه د  ر  استان بوشهر

ای یاد تو روح بخش جان درویش   
اى مهــــــــِر جماِل تو دواى دِل ریش

دل ها همه صیدهاى در بند تواند   
جوینده توست هر کسی در هر کیش

امام خمینی - ره
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سفر  پــایــان  در  جمهور  رئیس 
یک روزه خود به استان بوشهر 
کرد:   بیان  خبرنگاران  جمع  در 
بـــرای اســتــان بوشهر  ح  9۴ طــر
نظر  در  بودجه  با  سفر  ایــن  در 

گرفته شده مصوب شد.
ساعت ها  از  پس  ح ها  طر این 
شده  تصویب  کارشناسی  کــار 
دستگاه ها  همه  امضای  به  و 
جمهور  رئیس  اول  مــعــاون  و 
اجرایی  معاون  اســت.  رسیده 
و استان هم اجرای مصوب ها 

را پیگیری خواهند کرد.
تاکید های  از  یکی  گزینی  بومی 
من است. وقتی نیروی کارآمد 
در  باید  دارد  وجــود  استان  در 

اولویت باشد.
ــژه  ــه وی ــاز و ب صــنــایــع نــفــت، گـ
دارند  خوبی  درآمد  پتروشیمی 
نقش  از  را  سهمشان  بــایــد  و 
ــان  ــت اس ــه  ــع ــوس ت در  آفـــریـــنـــی 

پرداخت کنند.
انرژی   در زمان حاضر سازمان 
که  اســــت  داده  قــــول  اتـــمـــی 
آب  هــزار مترمکعب  روزانـــه ۷۰ 

اتمی بوشهر تولید  نیروگاه  در 
این  افزایش  امکان  اما  شــود، 

ظرفیت وجود دارد.
نیز  کن ها  شیرین  آب  ساخت 
باید با جدیت و فوری پیگیری 
ــار اعــتــبــار  ــ ــــن ک شــــود. بــــرای ای

اختصاص می دهیم.
بوشهر- آهــن  راه  دربــــاره  وی 
ــز بــیــان  ــی شــیــراز-عــســلــویــه ن
ح  ایــن طر از  کـــرد: درصـــد کمی 
اجـــــرا شــــده کـــه قـــابـــل قــبــول 
شهرسازی  و  راه  وزیــر  نیست، 
همه  ــه  کــ دارد  ــیــت  مــســئــول
بخش ها را به کار گیرد تا منابع 
ح تامین شــود.  ایــن طــر مــالــی 
سه راه برای این کار وجود دارد 

فاینانس، تهاتر و منابع کنونی.
ــوزه اشــتــغــال هــم در دو  در حـ
سه روز آینده هزار و ۵۰۰ هکتار 
بـــرای پـــرورش میگو در  زمــیــن 
آمـــاده کــار قــرار  اختیار جــوانــان 
افزایش  امکان  البته  می گیرد 
ایــن مــیــزان بــه ۱۵ هــزار هکتار 

وجود دارد.
است  مهم  دولــت  بــرای  آنچه 
این است که از استان بوشهر 
از نظر مالی حمایت شود که در 
این زمینه حمایت از استان و 
قول  اســـت.  قطعی  اســتــانــدار 
ــت اســتــانــدار  مــی دهــیــم هــر وق
بخواهد بتواند در هیات دولت 

حضور یابد.

ح در سفر رئیس جمهور به استان بوشهر تصویب 94 طر
بوشهر  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
گفت: تاکنون بیش از 9۰۰ هزار دز واکسن 

کرونا در استان تزریق شده است.
کشمیری در  گــزارش جــام جم سعید  به 
استان  کــرونــا  بــا  مقابله  ستاد  نشست 
بوشهر اظهار داشــت: به منظور تسریع 
بوشهر  استان  اهالی  واکسیناسیون  در 
علیه بیماری کرونا اقدامات خوبی صورت 

گرفته است.
از  بیش  تاکنون  این که  به  اشـــاره  با  وی 
تزریق  اســتــان  در  واکــســن  دز  ــزار  هـ  9۰۰
شده است ادامه داد: تاکنون ۷۵ درصد 

بــاالی ۱8 سال یک نوبت و ۴۱  جمعیت 
درصـــد ۲ نــوبــت واکــســن کــرونــا دریــافــت 

کرده اند.
کرونایی استان 9۰  * بستری های بخش 

درصد کاهش یافت
بوشهر  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
با اشاره به پایان شرایط سخت کرونایی 
در استان بوشهر بیان کرد: بستری های 
بخش کرونایی نسبت به ماه های مرداد 
یافته  کــاهــش  و شــهــریــورمــاه 9۰ درصـــد 

است.
بــا اشـــاره بــه ایــن کــه در حــال حاضر  وی 

استان بوشهر دارای هشت شهرستان 
آبی  وضعیت  در  شهرستان  دو  و  زرد 
کرونایی است افزود: پیش بینی می شود 
زرد  شهرستان های  رنــگ  تغییر  شاهد 

استان به آبی باشیم.
کشمیری شهریور و مرداد امسال را موج 
استان  در  کرونایی  فوتی  و  ابتال  طوفانی 
ــرد: در نیمه  کـ دانــســت و خــاطــر نــشــان 
درگیر  بوشهر  اســتــان  امــســال  نخست 
موج چهارم و پنجم کرونا بود و تابستانی 
پشت  کــرونــا  بــه  ابتال  عرصه  در  طوفانی 

سرگذاشته شد.

 تزریق 9۰۰ هزار دوز واکسن کرونا

 پارک لیان به شهرداری 
واگذار می شود  

رئیس شورای شهر بوشهر از مذاکره با استاندار و موافقت وی 
برای واگذاری پارک لیان به شهرداری بندر بوشهر خبر داد.

به گزارش جام جم جعفر پورکبگانی با بیان این که پارک لیان 
بوشهر با مساحت ۶۰۰ هکتار در مرکز استان از شرایط چشم 
زیبا  ساحلی  پارک  این  افزود:  است  برخوردار  ویژه ای  انداز 
ظرفیت بسیار خوبی برای سرمایه گذاری و رونق اقتصادی در 

حوزه گردشگری و توریسم دارد.
رئیس شورا تصریح کرد: این پارک می تواند به یکی از بزرگترین 
جنوب  ساحلی  و  آبی  ورزش های  تفریحی  مراکز  و  پارک های 
به  شود.  تبدیل  سرزندگی  و  نشاط  ایجاد  جهت  در  کشور  

ساخت های  زیر  این که  بیان  با  پورکبگانی  جام جم  گزارش 
اولیه در این پارک فراهم و بخشی توسط شهرداری اجرا شده 
است اما این پارک نیازمند یک طرح جامع گردشگری است و 
با استفاده از ظرفیت سرمایه گذاری می توان رونق بسیار خوبی 
در اقتصاد شهری و تفریحات و سرگرمی شهروندان بوشهری و 

گردشگران داشته باشد.


