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رئیسادارهصنعت،معدنوتجارت
شهرستانجهرمخبرداد؛

 ممانعت از افزایش خودسرانه 
قیمت کاالها در جهرم

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان جهرم، هرگونه 
افزایش قیمت به صورت خودسرانه توسط کسبه و بازاریان 

شهرستان جهرم را ممنوع کرد.
بهنام اتحاد در گفت وگو با خبرگزاری فارس در جهرم اظهار 
داشت: نوسانات اخیر بازار از دید مسئولین پوشیده نیست اما 
جهت رفاه حال شهروندان و مصرف کنندگان مواردی را به 
جد دنبال خواهیم کرد و این فرصت را نخواهیم داد که از 

این نوسانات سوءاستفاده صورت بگیرد.
 وی با بیان اینکه کسبه و واحدهای صنفی از هرگونه افزایش 
قیمت به صورت خودسرانه خودداری کنند، افزود: از این پس 
در صورت هرگونه افزایش قیمت به صورت سراسری و یا از 
طریق نمایندگی ها، تمام واحدهای صنفی و کسبه شهرستان 
جهرم باید مراتب را با مستندات به اطالع اتحادیه های مربوطه 
خود برسانند تا پس از بررسی و استعالمات الزم و با تأیید 

اتحادیه، افزایش قیمت صورت بگیرد.
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان جهرم ضمن 
تقاضا از همه فروشندگان و توزیع کنندگان اقالم و اجناس 
گفت:  خدماتی،  صنوف  و  تولیدی  کارگاه های  نیاز  مورد 
کاالهایی که با کمبود مواجه بوده و دارای محدودیت است 
را با نظارت اتحادیه مربوطه فقط در اختیار واحدهای صنفی 
بی رویه  توزیع  از  و  داده  قرار  پروانه کسب  دارای مجوز و 

پرهیز کرده تا تولیدکننده ای دچار مشکل نشود.
به  قیمت  کاهش  هرگونه  صورت  در  داشت:  بیان  اتحاد 
سرعت و بدون تأخیر نسبت به کاهش آن اقدام شود و در 
که  اداره صمت  نظارت  و  بازرسی  اکیپ  این صورت  غیر 
مقررات  برابر  متخلف  شخص  با  است  فعال  شهر  سطح  در 
برخورد قانونی صورت می گیرد و درصورت داشتن هرگونه 
نمایندگی جهت سلب نمایندگی وی به صورت مقتضی اقدام 

خواهد شد.

 
آباده

فرمانداری آباده رتبه دوم ارزیابی 
عملکرد در فرمانداری های فارس

بین  در  را  عملکرد  ارزیابی  دوم  رتبه  آباده  فرمانداری 
فرمانداری های سراسر استان فارس با امتیاز عالی کسب کرد.
به گزارش   باشگاه خبرنگاران جوان ، نیک مرام فرماندار 
شهرستان آباده، گفت: بر اساس شاخص های ارزیابی عملکرد 
تعریف شده  از سوی وزارت کشور، فرمانداری آباده موفق 
با  فارس  استان  سراسر  فرمانداری های  بین  را  دوم  رتبه  شد 

امتیاز عالی کسب کند.
او، بیان کرد: ارزیابی عملکرد فرمانداری های سراسر کشور 
کشور  وزارت  بازرسی  امور  و  عملکرد  مدیریت  مرکز  در 
نیز  و  اختصاصی   شاخص های  اساس  بر  سال  هر  اسفندماه 
شاخص های صیانت از حقوق شهروندی و سالمت نظام اداری 

انجام می شود.

مرودشت
نمایندهمرودشت:

 چرا باید ۹۰ درصد نیاز سویا
 را از خارج وارد کنیم؟

 
نماینده مردم مرودشت در مجلس از عدم برنامه ریزی برای 
تولید سویا به عنوان یک نهاده دامی کلیدی در داخل کشور 

انتقاد کرد.
به گزارش ایسنا، جالل رشیدی کوچی در صفحه شخصی خود 
نهاده های  تأمین  در  است که  سال  نوشت:چندین  توئیتر  در 

دامی به دلیل تحریم دچار مشکالت عدیده ای هستیم.
بخش  است:مگر  این  کرده  مشغول  را  من  ذهن  که  سوالی 
کشاورزی ما قادر به تولید و کشت سویا به عنوان اصلی ترین 
نهاده دام نیست؟چرا ما باید ۹۰٪ نیاز سویا را از خارج وارد 

کنیم؟
افزایش نرخ نهاده های دامی و کشاورزی  به گزارش ایسنا، 

دامداران،  ارز،  نرخ  افزایش  تأثیر  تحت  اخیر  ماه های  در 
کشاورزان و تولیدکنندگان را تحت فشار قرار داده و منجر 
به افزایش قیمت برخی از کاالهای اساسی نظیر تخم مرغ شده 

است.

ممسنی

رئیسکلدادگستریاستانفارس
اعالمکرد:

بخشی از مطالبات کارگری 
کارخانه قند ممسنی در روزهای 

آتی پرداخت خواهد شد
مزایده واگذاری  لغو  از  فارس  استان  رئیس کل دادگستری 
صورت  به  قانونی  ایرادات  لحاظ  به  ممسنی  قند  کارخانه 
از ورود ستاد  اقدام پس  این  بیان داشت:  موقت خبر داد و 
پیگیری اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی استان و مذاکره 
با نمایندگان و سهام داران این کارخانه انجام شده و بزودی 
پرداخت  نیز  کارخانه  این  کارگران  مطالبات  از  بخشی 

می شود.
به گزارش ایرنا حجت االسالم  سید کاظم موسوی با تأکید بر 
این که کارخانه ۲ پرونده مطالبه کارگری صادره از هیئت 
حل اختالف اداره کار و رفاه اجتماعی و همچنین خسارت 
اول  پرونده  در  گفت:  دارد  افتاده  تعویق  به  وجوه  تأخیر 
مجری حکم  تنها  رستم  شهرستان  دادگستری  احکام  اجرای 
است و در پرونده دوم نیز روند  قضایی در حال انجام است.

این مقام قضایی استان فارس در ادامه توقف مزایده کارخانه 
سرمایه  حفظ  همچنین  و  قانونی  ایرادات  رفع  لحاظ  به  را 
خواند  تولید  چرخه  به  تولیدی  واحد  بازگرداندن  و  موجود 
و تصریح کرد: این اقدام تحت نظارت ستاد پیگیری اجرای 
با  انجام است و  اقتصاد مقاومتی استان در حال  سیاست های 
توجه به این که کارشناسی انجام شده جهت برگزاری مزایده 
فاصله زیادی با ارزش واقعی واحد تولیدی دارد ورود به موقع 
دادگستری فارس به موضوع  از حراج این کارخانه و به هدر 

رفتن سرمایه بالقوه جلوگیری کرده است.
رئیس کل دادگستری فارس در ادامه تأکید کرد: همه تالش 
مجموعه قضایی استان احیاء مجدد و بازگشت این کارخانه 
به چرخه تولید است که این امر پس از برگزاری جلسه با 
سهام داران و اخذ تعهدات الزم در راستای پرداخت مطالبات 
پرداخت  از  همچنین  وی  است.  تحقق  حال  در  کارگران 
مدیره  هیئت  توسط  مطالبات کارگری  و  تعهدات  از  بخشی 
و مدیرعامل این کارخانه طی روزهای آتی خبر داد و بیان 
نماینده  نظارت  با  کارگران  به  مبالغ  این  پرداخت  داشت: 

دادگستری انجام خواهد شد.
سال ۱۳۴۴ خورشیدی  کارخانه قند شهرستان ممسنی )رستم( 
ساخته و به بهره برداری رسید آن زمان هدف از افتتاح این 
کارخانه ایجاد اشتغال، بی نیازی مردم منطقه به واردات قند و 
شکر مورد نیاز از سایر استان ها و ایجاد اشتغال برای جوانان 

اعالم شد.
درحالی که تا سال ها نزدیک به ۲۵۰ نفر به طور مستقیم و 
بیش از یک هزار اشتغال غیرمستقیم از طریق این کارخانه 
ارتزاق می کردند، اما برخی مشکالت سبب شد تا روز به روز 
از این تعداد کارگران کاسته شده و در این اواخر به ۸۰ نفر 
کاهش پیدا کند و بعدها نیز با بازنشسته شدن افراد قدیمی 

این تعداد به ۴۰ نفر برسد.
شدت گرفتن مشکالت مالی طی سال های  گذشته سبب شد 
تا در این مدت کارگران این کارخانه که  تقریبًا  تعطیل شده 
بود از هرگونه حق وحقوقی محروم شوند و درنهایت تصمیم 

به پیگیری مطالبات خود نمایند.

استان بوشهراستان بوشهر

تنگستان

فرماندارتنگستان:

 وزارت نفت به مسئولیت های خود 
در این شهرستان عمل کند

 
فرماندار تنگستان گفت: براساس تأکید وزیر نفت درمورد 
انجام مسئولیت های اجتماعی پروژه های نفت، این وزارتخانه 
باید در قبال اجرای پروژه خط انتقال نفت گوره به جاسک 

در این شهرستان، به این مهم عمل کند.
به گزارش ایرنا، روابط عمومی فرمانداری تنگستان به نقل از 
عبدالحسن رفیعی پور افزود: مردم روستاهایی که از امکاناتی 

محروم  دیگر  موارد  سایر  و  ورزشی  سالن  مدرسه،  همچون 
هستند، در مورد عواید اجرا و عبور پروژه خط انتقال نفت 
سؤال می کنند که این اقدام چه نفعی برای شهرستان و مردم 

دارد.
نفت در  این هستند که شرکت  دنبال  بیان کرد: مردم  وی 
منطقه در قبال آسیب هایی که به زمین های دولتی، شخصی و 
محیط زیست وارد کرده است، سودی عمومی به روستانشینان 

این منطقه برساند.
شهرستان  این  تاکنون  اینکه  به  اشاره  با  تنگستان  فرماندار 
خط  پروژه  اجرای  و  نفت  مجموعه  با  را  همکاری  نهایت 
پروژه  این  است گفت:  داشته  به جاسک  نفت گوره  انتقال 
که  است  کشور  نفت  پروژه  استراتژیک ترین  و  مهم ترین 
را  دنیا  به کشورهای  نفت کشور  دغدغه صادرات  می تواند 

برطرف کند.
وی یادآور شد: بحث مهم که در اجرای این پروژه مطرح 
در  مربوط  اجرایی  دستگاه های  و  مردم  مطالبات  است، 

زمین های اجرای پروژه است.
رفیعی پور اضافه کرد: یکی از طرح های خوبی که در مسیر 
جنگل کاری  است،  شده  واقع  آسیب  مورد  نفت  انتقال  خط 
در  بوشهر  استان  تحقیقات کشاورزی  مرکز  و  طبیعی  منابع 

زمین های منطقه محمود احمدی در بخش مرکزی است.
وی افزود: مورد دیگر، بحث پرداخت عوارض مجموعه نفت 
به شهرداری اهرم است که مکاتبات آن انجام اما زمان بر شده 

و امید می رود هرچه سریع تر انجام شود.
شکایت  با  ارتباط  همین  در  گفت:  تنگستان  فرماندار 
شهرداری، دادستانی ورود و چند بار حکم تعطیلی پروژه را 
داده بود که با دعوت از مدیریت اجرایی پروژه نفت، شورا 
و شهرداری اهرم و برگزاری چندین جلسه، همکاری الزم با 

مجریان پروژه انجام و طرح متوقف نشد.
وی با بیان اینکه ۵۰ درصد محل احداث ایستگاه خط انتقال 
در حریم شهر اهرم و نصف دیگر در حوزه روستایی بخش 
مسئولیت های  انجام  مردم  اگر  کرد:  اضافه  است،  مرکزی 
به طور  ببینند،  مرکزی  بخش  در  را  نفت  اجتماعی شرکت 

حتم همراهی خواهند کرد و مشکلی پیش نخواهد آمد.
رفیعی پور از همکاری شوراهای اسالمی روستاها و دهیارانی 
که در توجیه و آرام کردن اعتراض های مردمی و جلوگیری 
از تجمع آنها در قبال اجرای این پروژه همکاری کرده اند، 

قدردانی کرد.
فرماندار تنگستان با اشاره به اینکه اجرای این پروژه تا پایان 
اینکه شغل اصلی  به  با توجه  به پایان می رسد گفت:  امسال 
مردم در بخش مرکزی شهرستان کشاورزی است، امید آنها 
به اجرای طرح های آبخیزداری و آبخوان داری است که آب 
باران به سفره زیرزمینی دشت ممنوعه اهرم و منطقه سرازیر 

شود.
منطقه  مراتع  در  آبخوان داری  از طرح  بخشی  داد:  ادامه  وی 
محمود احمدی تخریب شده که انتظار می رود در هفته آینده 
نمایندگان مجموعه نفت با همراهی بخشدار، مرکز تحقیقات 
کشاورزی و دهیاران از تخریب های صورت گرفته این طرح 

بازدید کرده و قسمت های آسیب دیده  ترمیم شود.
رفعی پور گفت: در پایین دست مسیر خط انتقال، روستاهایی 
آب  که  اراضی  از  قسمت هایی  که  شده  واقع  باال  تراکم  با 
با  امسال  و  تخریب  دچار  می شده  تقسیم  آنجا  در  بارندگی 
اولین بارندگی، سیالب به سمت این روستاها سرازیر و باعث 
تخریب دیوار حفاظتی و آسفالت روستا می شود که نیاز به 
سازه های  تقویت  و  ترمیم  برای  نفت  مجموعه  جدی  ورود 

موجود است.
به جاسک  نفت خام گوره  انتقال  لوله  احداث خط  عملیات 
دستور  با  امسال  تیرماه  مکران  منطقه  در  صادراتی  پایانه  و 

رئیس جمهور به صورت ویدئوکنفرانسی آغاز شد.
از  منطقه گوره  به طول یکهزار کیلومتر  لوله  این خط  مبدأ 
عبور  از  پس  که  است  بوشهر  استان  گناوه  شهرستان  توابع 
کیلومتری   ۶۰ از  هرمزگان  و  فارس  بوشهر،  استان های  از 
غرب شهر جاسک به ترمینال و تأسیسات دریایی صادرات 
متصل  است،  شده  ریزی  برنامه  آن  احداث  که  واردات  و 

می شود.

 

استان هرمزگاناستان هرمزگان
سخنگویدانشگاهعلومپزشکیهرمزگان:

 به زودی واکسن آنفلوآنزا 
 در داروخانه های هرمزگان

 توزیع می شود
   

 ۲۴ در  گفت:  هرمزگان  پزشکی  علوم  دانشگاه  سخنگوی 
جان  استان  در  کرونا  اثر  بر  دیگر  نفر  دو  گذشته  ساعت 

باختند و شمار جان باختگان به ۸۰۲ نفر رسید.

دکتر فاطمه نوروزیان در گفت و گو با ایسنا، افزود: اکنون 
استان  بیمارستان های  در   ۱۹ کووید  تشخیص  با  نفر   ۱۸۷
بستری هستند که از این شمار ۴۵ نفر در بخش مراقبت های 
ویژه )آی. سی. یو( بستری هستند و حال ۱۷ نفر از آن ها 

وخیم است.
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان درباره جدیدترین 
آمار واکسیناسیون آنفلوآنزا نیز اظهار کرد: به بیش از ۱۳ 
از  برخی  و  درمان  و  بهداشت  کارکنان  باردار،  خانم  هزار 

گروه های هدف واکسن آنفلوآنزا تزریق شده است.
نوروزیان اضافه کرد: تزریق این واکسن در استان کماکان 
ادامه دارد و برای جلوگیری از ازدحام جمعیت، خانوارهای 
دارای پرونده الکترونیک سالمت، بدون هماهنگی به مراکز 

جامع سالمت مراجعه نکنند.
وی با اشاره به اینکه این خانوارها تنها پس از تماس مراکز 
تصریح  کنند،  مراجعه  مراکز  این  به  سالمت  جامع  خدمات 
کرد: این خانوارها برای تشکیل پرونده سالمت در روزهای 

آینده به مراکز تحت پوشش مراجعه کنند.
نوروزیان در پایان با اشاره به اینکه گروه های بعدی در نوبت 
واکسیناسیون متعاقبًا اعالم می شود، عنوان کرد: به زودی این 

واکسن برای فروش در داروخانه های استان توزیع می شود.

استان خوزستاناستان خوزستان

مدیرمخابراتمنطقهخوزستان:

 ۳۵۰ کیلومتر شبکه فیبرنوری
 در خوزستان اجرا شد

مدیر مخابرات منطقه خوزستان گفت: ۳۵۰ کیلومتر فیبرنوری 
این استان  ارتباطات سیار در سطح  در راستای توسعه شبکه 

اجرا شده است.
رحیم فالح زاده در گفت و گو با ایرنا با اشاره به اینکه شبکه 
ارتباطی فیبر نوری از شبکه های گران محسوب می شود بیان 
کرد: با وجود شرایط سخت اقتصادی و تحریم تالش می شود 

شبکه فیبرنوری در استان خوزستان توسعه یابد.
در  شبکه  پایداری  برای  که  اقداماتی  دیگر  از  گفت:  وی 
ارتباطی  مسیر  و  رینگ  اجرای  است  شده  انجام  خوزستان 

جایگزین بین شهرها است.
تا  می کند  کمک  جایگزین  شبکه  توسعه  افزود:  زاده  فالح 
زمان قطع شبکه اصلی همچنان ارتباط در منطقه پایدار باشد 

که در این بخش عملکرد خوبی در استان ارائه شده است.
مدیر مخابرات منطقه خوزستان در خصوص توسعه شبکه دیتا 
نیاز  با توجه به وضعیت موجود و  نیز گفت:  این استان  در 
بیشتر مردم به انجام فعالیت های مختلف بر بستر اینترنت از 
جمله آموزش با تأمین زیرساخت پهنای باند دیتا در استان تا 

۴۰G افزایش یافته است.
وی افزود: همچنین با نصب تجهیزات فنی و سوییچ، ظرفیت 
 vdsl واگذاری اینترنت خانگی با سرعت های باالتر از جمله

و ftth برای مشترکان در استان فراهم شده است.
فالح زاده با بیان اینکه سه هزار و ۴۷۴ کیلومتر از جاده های 
داشت:  اظهار  دارند  قرار  همراه  شبکه  زیرپوشش  خوزستان 
قرار  اول  همراه  شبکه  زیرپوشش  خوزستان  شهرهای  همه 

دارند.

آبادان

معاوندرماندانشکدهعلومپزشکیآبادان
هشدارداد؛

مرگ و میر جوانان در پیک دوم 
کرونا

 

معاون درمان دانشکده علوم پزشکی آبادان با اشاره به افزایش 
ابتال و مرگ و میر جوانان در اثر کرونا، گفت: در پیک دوم 

بیماری افراد جوان تر درگیر بیماری شده اند و بدحال می شوند 
و شاهد مرگ و میر بیماران جوان بدون بیماری زمینه ای و 

بستری کودکان مبتال به کرونا نیز هستیم.
به  اشاره  با  ایسنا،  با  گفت وگو  در  شریعتی  هوشان  دکتر 
غرب  جنوب  در  کرونا  بیماری  شیوع  وضعیت  آخرین 
خوزستان اظهار کرد: در دو سه هفته اخیر شاهد سیر صعودی 
سرپایی  بیماران  کرونا،  به  مشکوک  موارد  بیماران،  تعداد 
این  اصلی  علت های  از  یکی  که  هستیم  بستری  بیماران  و 

وضعیت، کاهش رعایت دستورالعمل های بهداشتی است.
بیمارستان  آبادان،  طالقانی  آیت اهلل  بیمارستان  افزود:  وی 
غرب  جنوب  در  کرونا  به  مبتال  بیماران  پذیرش  مرجع 
با تمام  از اسفندماه سال گذشته تاکنون  خوزستان است که 
ظرفیت به بیماران مبتال به کووید - ۱۹ اختصاص یافته است 
و در حال حاضر بیش از ۸۵ درصد تخت های عادی و همه 

تخت های ویژه این بیمارستان تکمیل هستند.
آبادان گفت: در حال  علوم پزشکی  دانشکده  معاون درمان 
حاضر تعدادی از بیماران مبتال به کرونا نیز در بیمارستان امام 
البته  هستند.  بستری  نفت(  )بیمارستان  آبادان  )ره(  خمینی 
بیماران بدحال به بیمارستان آیت اهلل طالقانی منتقل می شوند.

ادامه یابد، مجبور می شویم از  شریعتی گفت: اگر این روند 
)تأمین  بیمارستان ۱۷ شهریور  یعنی  بیمارستان دوم  ظرفیت 
اجتماعی( نیز استفاده کنیم و این بیمارستان را نیز به صورت 
کامل در اختیار بیماران مشکوک و قطعی کرونا قرار دهیم.

وی با بیان اینکه در پیک دوم بیماری سرایت شدیدتر شده 
درگیر  جوان تر  افراد  دوم،  پیک  در  کرد:  تصریح  است، 
بیماری شده اند و بدحال می شوند و شاهد مرگ و میر بیماران 
می تواند  مسئله  این  که  هستیم  زمینه ای  بیماری  بدون  جوان 

هشدار بزرگی باشد.
معاون درمان دانشکده علوم پزشکی آبادان گفت: مواردی از 
بستری کودکان مبتال به کرونا نیز داریم هر چند تاکنون در 
جنوب غرب خوزستان مرگ کودک به دلیل ابتال به کرونا 

گزارش نشده است.
با  آنفلوآنزا  است  ممکن  آینده  ماه  در  کرد:  بیان  شریعتی 
کووید - ۱۹ عجین شود که می تواند موجب تشدید بیماری 

شود.

استان کهگیلویه و بویراحمداستان کهگیلویه و بویراحمد

مدیرکلکمیتهامدادامامخمینی)ره(
کهگیلویهوبویراحمد:

۲۹ دانش آموز مددجوی کهگیلویه 
و بویراحمد رتبه زیر پنج هزار کنکور 

را کسب کرده اند 

و  کهگیلویه  )ره(  خمینی  امام  امداد  کمیته  مدیرکل 
مددجوی  دختر  و  پسر  دانش آموز   ۲۹ گفت:  بویراحمد 
این استان در کنکور سراسری سال ۱۳۹۹ موفق به کسب 

رتبه زیر پنج هزار شده اند. 
قباد مبشری در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: 
سه نفر از این دانش آموزان به نمایندگی از سایرین امروز 
به صورت  ویدئوکنفرانس و در آیینی با حضور مرتضی 
با  کشور  )ره(  خمینی  امام  امداد  کمیته  رئیس  بختیاری 
اهدای لوح سپاس و جوایز ارزنده در شهر  یاسوج مرکز 

استان تجلیل شدند. 
وی افزود: هم اینک افزون بر هشت هزار دانش آموز و 
بیش از ۲ هزار دانشجوی نیازمند کهگیلویه و بویراحمد 
زیرپوشش کمیته امداد امام  خمینی )ره( این استان بوده 

و از انواع خدمات بهره مند هستند.    
و  کهگیلویه  )ره(  خمینی  امام  امداد  کمیته  مدیرکل 
بویراحمد بیان کرد: حمایت از دانش آموزان و دانشجویان 
نیازمند این استان و فراهم کردن شرایط الزم برای ادامه 
تحصیل آنان جزو اولویت های کاری و یکی از مهمترین 

برنامه های فرهنگی کمیته امداد استان است. 
رتبه  دارای  مددجوی  دانش آموزان  کرد:  عنوان  مبشری 
برتر کنکور سراسری از افتخارات مهم کمیته امداد امام 
محسوب  بویراحمد  و  کهگیلویه  و  کشور  )ره(  خمینی 
می شوند.  وی ابراز داشت: کمیته امداد امام خمینی )ره( 
کشور و کهگیلویه و بویراحمد خدمات فرهنگی مختلفی 
را در طول سال به دانش آموزان و دانشجویان زیرپوشش 

ارائه می دهد. 
مبشری گفت: برگزاری دوره های آموزشی، مشاوره های 
تحصیلی و شغلی، ساماندهی اوقات فراغت دانش آموزان، 
برگزاری اردوهای تخصصی،  رفع موانع تحصیلی، فراهم 
کردن زمینه ادامه تحصیل و ارائه خدمات متنوع فرهنگی 
با هدف ارتقای وضعیت تحصیلی دانشجویان از جمله این  

برنامه هاست. 

عمل جراحی تعویض مجدد مفصل زانو برای نخستین بار در استان بوشهر 
در بیمارستان حضرت قائم )عج( انجام شد.

به گزارش خبرگزاری فارس از بوشهر، علیرضا عابدی در جمع خبرنگاران 
اظهار داشت: بیمار خانمی است که قباًل در یکی از بیمارستان های شیراز 
تعویض مفصل زانو شده بود و به علت ضربه و آسیب دیدگی پروتز قبلی 
با درد به بیمارستان حضرت قائم )عج(  و استخوان و رباط جانبی زانو 

بوشهر مراجعه کرده بود.
مدیر روابط عمومی بیمارستان حضرت قائم )عج( بوشهر تصریح کرد: 

کاندید  وی  بالینی  و  رادیوگرافی  بررسی های  و  بیمار  مراجعه  از  پس 
تعویض مجدد مفصل )رویژن( شدند.

عابدی افزود: برای اولین بار در استان بوشهر عمل جراحی تعویض مجدد 
مفصل زانو )رویژن( توسط دکتر شهرام بهروزیان در بیمارستان حضرت 
قائم )عج( صورت گرفته است.وی بیان کرد: در این عمل پروتز قبلی 
از  عمل  این  و  شد  گذاشته  کار  رویژن  مخصوص  پروتز  و  خارج شده 
عمل های بزرگ ارتوپدی محسوب می شود که با دقت و محاسبات بسیار 

دقیق باید انجام شود.

اولین عمل جراحی تعویض مجدد مفصل زانو در بوشهر انجام شد


