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: مدیر کل صدا وسیمای مرکز بوشهر
از آژیر قرمز تا ۴۰ سالگی دفاع مقدس

تسهیالت تا ۱۰۰ میلیارد ریال با ۴ ماه تنفس

فرصت ناب تعاون

تأمین سرمایه در گردش
شرکت های تعاونی تا ۱۰۰ میلیارد ریال

شرکت های خارج از بخش تعاون تا ۴۰ میلیارد ریال
اشخاص حقیقی و حقوقی بخش تعاون تا ۲۰ میلیارد ریال

اشخاص حقیقی و حقوقی خارج از بخش تعاون تا ۱۰ میلیارد ریال

#تعاون_برای_جهش_تولید

WWW.TTBANK.IR۰۲۱ -۶۴۳۸۰۰۰۰

پویش#هر هفته  الف-ب- ایران به روستاهای
 استان بوشهر رسید

216پروژه اشتغالزایی در بوشهر 
فعال است

بهره برداری از 3 پروژه  آبرسانی 

 پدر تاریخ نگاری دشتستان، روزنامه نگار دلیر و استاد فرزانه شادروان حاج 
»علیمراد فراشبندی« درسال ۱۳۰۰شمسی در برازجان متولد شد.  وی پس از 
تحصیالت ابتدایی و متوسطه در سال۱۳۱۸شمسی به استخدام اداره آموزش وپرورش 

دشتستان درآمد.
 وی در سال  ۱۳۲۴شمسی به شیراز منتقل شد و در کنار تدریس مقاالتی درروزنامه های 
درسال۱۳۳۰شمسی،  مصدق  دکتر  دولت  آمدن  کار  روی  درپی  می کرد.  چاپ  شیراز 
مرحوم فراشبندی موفق شد امتیاز روزنامه خامه ملت را بگیرد. وی دراین روزنامه طی 

مقاالتی با شجاعت، فساد رژیم منحوس پهلوی رابه باد  انتقاد می گرفت. 

: »علیمراد فراشبندی« را بهتر بشناسید؛استاندار
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در دیدار فرماندهان نظامی با  امام جمعه 
ح شد؛ بوشهر مطر

دفاع مقدس معجزه ای در تاریخ 
3جهان است

ارتقای دانش و کار ورزی دانشجویان درآینده؛

تفاهم نامه همکاری مشترک 
پلیمر با اداره کل بنادر

2

شهردار برازجان:

محل ورزش در یک قدمی زندگی
 شهروندان

2

بوشهر

4 دهــه روایت انقالب و دفاع مقدس در مرکز بوشــهر
صدا و سیمای مرکز بوشــهر 40 ساله شد؛
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 » آگهـي فراخـوان ارزیابی
 کیفی مشـاوران «

209903702000025 شماره سامانه ستاد 
  نام کارفرما: اداره کل بنادر و دريانوردي استان بوشهر 

بوشهر–  استان  دريانوردي  و  بنادر  کل  اداره   – طالقاني  بزرگراه  انتهاي   - بوشهر  نشاني: 
کدپستی 7517638480

برج  اساسی ساختمان  تعمیرات  و دوم  اول  موضوع خدمات مشاوره: مطالعات مرحله   
کنترل ومحوطه اداری بندر بوشهر  

 گواهينامه صالحيت حسب مورد: حداقل در پايه سه شهرسازی و معماری  
 رشته و يا زمينه تخصصی مشاور: ساختمان های مسکونی – تجاری – اداری – صنعتی 

و نظامی در گروه معماری
 محل، مهلت و نحوه دريافت اسناد: از تاريخ درج آگهي)روز يکشنبه مورخ 99/7/6( تا ساعت 
17:00 روز  شنبه مورخ 99/7/12 با مراجعه به سايت )setadiran.ir( اسناد ارزيابی کیفی 

را دريافت نمايند. 
 محل و مهلت تسليم پاکت پيشنهادها: مشاوران بايد پیشنهادهای خود را به صورت الکترونیکی در 
سامانه ستاد به آدرس )setadiran.ir( تا ساعت 17:00 روز يکشنبه مورخ 99/7/27 بارگذاري نمايند. 
 محل و زمان بازگشايي پاکت پيشنهادها: پیشنهادهاي مشاوران راس ساعت 09:00 روز دوشنبه 
مورخ 99/7/28 در محل ساختمان مرکزي به آدرس دستگاه مناقصه گزار مفتوح خواهد شد . 

 اداره کل بنادر و 
دريانوردي استان بوشهر

 روابط عمومی اداره کل بنادر  
و دريانوردي استان بوشهر



مدیر کل دفتر شهری استانداری بوشهر اعالم کرد؛    ابالغ افزایش حقوق کارکنان شهرداری ها 
از  گفت:  بوشهر  استانداری  شهری  دفتر  کل  مدیر 
اصلی  عامل  شهرداری ها  در  انسانی  نیروی  که  آنجایی 
شهر،  مطلوب  اداره  شهر،  توسعه  در  تأثیرگذار  و 
 … و  پایدار  درآمدهای  تأمین  مردم،  انتظارات  به  پاسخ 
محسوب می شود، لذا یکی از اولویت های اصلی حوزه 

مشکالت  رفع  برای  تالش  و  سعی  کشور  وزارت  کاری 
بوده شهرداری ها  انسانی  منابع  ساله   چندین 

 است.
 به گزارش جام جم حمید بردستانی افزود: دولت محترم 
در تاریخ ۲۷ بهمن ماه سال ۹۸ با افزایش ۳۰ درصدی 

شهرداری ها  کارکنان  و  شهرداران  جذب  العاده  فوق 
آمده  عمل  به  بررسی های  به  توجه  با  کرد.  موافقت 
مشخص شد که با افزایش حقوق کارکنان دستگاه های 
کشوری،  خدمات  مدیریت  قانون  مشمول  دولتی 
و  شهرداری ها  کارکنان  مزایای  و  حقوق  میان  شکاف 

 افزایش یافته است.
ً
دستگاه های دولتی مجددا

وی اضافه کرد: به موجب مصوبه هیات وزیران، اعتبار 
از  نامه  تصویب  این  موضوع  افزایش های  موردنیاز 
محل اعتبارات پیش بینی شده از محل منابع داخلی 

شهرداری های مربوط تأمین می شود.
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ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان بوشهر

اجتماعی
شهری

یادداشت

قدمی  یک  در  ورزش  محل 
زندگی شهروندان

جاده  سالمت که قریب 
به ســـه سال است توسط 
بـــرازجان   شهـــــــرداری 
راه اندازی و به عنوان یک 
میان  در  شاخص  طرح 
اســتان  شهــــــرداری های 
بوشهر مطرح گردیده، یکی 
از طرح های حوزه  مدیریتی 
که  است  برازجان  شهر 
از  برخورداری  با  توانسته 
و  نســـبی  استانــداردهـای 
فراهم آوردن محیطی مناسب و مفرح برای ورزش 
شهروندان  نزد  مطلوبی  جایگاه  از  خانوادگی، 
برخوردار شود. وجود پیاده راه، تجهیزات ورزشی، 
جاده   در  سبز  فضای  و  دوچرخه سواری  پیست 
مجاورت  در  مصنوعی  چمن  زمین  و  سالمت 
مناسبی  محل  به  مکان  این  گردیده  سبب  آن 
برای گذران اوقات فراغت و تقویت بنیه  سالمت 

عالقه مندان تبدیل گردد.
پس از راه اندازی پیست دوچرخه سواری، این بار 
شهرداری برازجان احداث پیست اسکیت و زمین 
را نیز استارت  ورزش های ساحلی جاده سالمت 

زده است. 
در  ابعاد ۴۴  به  زمینی  در  ورزشی  محیط  دو  این 
۹۷ متر احداث خواهد شد که پیست اسکیت 
با مساحت ۲۱۵۰ متر مربع در آن طراحی گردیده 
فوتبال،  ساحلی)هندبال،  ورزش های  زمین  و 
 ۱۶۳۷ مساحت  با  نیز  طرح  این  و...(  والیبال 
مترمربع در دل پیست اسکیت احداث خواهد 
اسکیت  و  ساحلی  ورزش های  که  آنجا  از  شد. 
برازجان در  آور  از جمله رشته های ورزشی مدال 
استان و کشور به شمار می روند و عالقه مندان 
فراوانی در برازجان دارند امید می رود احداث این 
باروری  و  رشد  در  مفیدی  نقش  ورزشی  فضای 
برازجان  شهر  در  ورزشی  پرشمار  استعدادهای 

ایفا نماید.

تفاهم نامه همکاری مشترک پلیمر با اداره کل بنادر
اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر و مرکز آموزش علمی کاربردی 
امضا  آموزشی  و  تفاهم نامه همکاری علمی  پلیمر بوشهر  گروه صنعتی 

کردند.
به گزارش جام  جم مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر با بیان این 
که موضوع همکاری این تفاهم نامه زمینه سازی در جهت تقویت رویکرد 
علمی و آموزشی،  زمینه سازی در جهت بهره مندی طرفین از ظرفیت های 
آموزشی و علمی یکدیگر مرتبط و متناسب با نیازهای بندر است گفت: 
کارورزی دانشجویان  و  ارتقای دانش  به  آینده منجر  در  تفاهم نامه  این 
به  نیز  دانشگاه  و  شد  خواهد  پلیمر  صنعتی  گروه  کاربردی  علمی  مرکز 
اداره کل بنادر کمک می  کند تا کارکنان در زمینه های مختلف از دانش و 

امکانات مورد نیاز مرکز آموزشی علمی کاربردی پلیمر استفاده کنند.
سیاوش ارجمندزاده افزود: تعامل و تبادل دانش و مهارت ها فی مابین 
کارآموزی،  دوره های  پیرامون  همکاری  طرفین،  محققان  و  کارشناسان 
بازدیدهای علمی-آموزشی از جمله موضوع  های تفاهم نامه همکاری این 

اداره کل با مرکز علمی کاربردی گروه صنعتی پلیمر است.
همکاری مشترک در برگزاری کارگاه آموزشی و... متناسب با نیاز طرفین، 
مرتبط  تخصصی  و  فنی  آموزشی  دوره های  پیاده سازی  و  تدوین  طراحی، 
داخلی  صنعتی  علمی  تورهای  و  دریا  و  خشکی  آتش نشانی  و  ایمنی  با 
موضوعات  دیگر  از  استارتاپی  و  کارآفرینی  رویدادهای  و  بین المللی  و 

تفاهم نامه همکاری مشترک است.
برای  کاربردی  علمی  آموزشی  دوره های  ایجاد  و  طراحی  داد:  ادامه   وی 
و  بنادر  آتش نشانی  و  ایمنی  واحد  پوشش  تحت  نیروهای  شاغالن 
با  همکاری  تفاهم نامه  سرفصل های  دیگر  از  بوشهر  استان  دریانوردی 

گروه صنعتی پلیمر است.
ارجمندزاده اظهار داشت: همکاری در جهت حضور پرسنل اداری بندر در 

،  برگزاری دوره های آموزشی  دوره های آموزشی مرتبط متناسب با نیاز بندر
علمی کاربردی و گسترش رشته های جدید مهارتی و پودمانی متناسب با 
نیاز واحد ایمنی و آتش نشانی اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر 
این  تعهدات  جمله  از  بوشهر  پلیمر  کاربردی  علمی  آموزش  مرکز  در 

دانشگاه در قبال اداره کل بنادر است.
تخصصی  مدت  کوتاه  آموزشی  دوره های  برگزاری  در  همکاری  گفت:  وی 
بنادر  آتش نشانی  و  ایمنی  واحدهای  در  تفاهم نامه  طرف  هر  نیاز  مورد 
حضور  برای  هماهنگی  و  برنامه ریزی    ، بوشهر استان  دریانوردی  و 
بازدیدهای  و  کارورزی  ح  اجرای طر در  کارآفرینان، هنرجویان  دانشجویان 
علمی و تخصصی در بخش  ایمنی و آتش نشانی بنادر و دریانوردی استان 
پلیمر  صنعتی  گروه  قبال  در  کل  اداره  این  تفاهم نامه  جمله  از  بوشهر 

است.
فرزندان  و  شاغل  نیروهای  حضور  زمینه  ایجاد  کرد:  اظهار  ارجمندزاده 
آنها در واحدها و بخش های زیرمجموعه در دوره های آموزشی و در مرکز 
گروه  آزاد  حرفه ای  فنی  آموزشگاه  و  هنرستان  کاربردی  علمی  آموزش 
صنعتی پلیمر بوشهر از دیگر تعهدات اداره کل بنادر و دریانوردی در این 

تفاهم نامه است.
رئیس مرکز آموزشی علمی کاربردی گروه صنعتی پلیمر بوشهر نیز گفت: 
این مرکز تنها مرکز علمی کاربردی کشور است که موفق به انعقاد قرارداد 

با دانشگاه های صنعتی شریف و  دانشگاه توئنته هلند شده است.
حمید اسماعیلی افزود: این دانشگاه هلندی در رتبه ۱۴۱ دانشگاه های 
دنیاست که به پیشبرد اهداف مرکزی علمی کاربردی گروه صنعتی پلیمر 

بوشهر کمک شایانی خواهد کرد.
وی اظهار داشت: این مرکز هم اکنون بیش از هزار دانشجو دارد که در ۱۳ 

رشته در  مقطع  های کاردانی و کارشناسی تحصیل می کنند.

مدیر کل تامین  اجتماعی استان بوشهر گفت: بر اساس شاخص های 
ارزیابی جشنواره  شهید رجایی در سال 98، این اداره کل موفق شد 
استان  اجرایی  دستگاه های  تمامی  بین  در  امتیاز  باالترین  کسب  با 

، رتبه نخست را به خود اختصاص دهد. بوشهر
اعالم  با  بوشهر  استان  اجتماعی  تامین   کل  مدیر  جام جم  گزارش  به 
این خبر گفت: بر اساس، شاخص های ارزیابی جشنواره  شهید رجایی 
در سال ۹۸، این اداره کل موفق شد با کسب باالترین امتیاز در بین 
خود  به  را  نخست  رتبه   ، بوشهر استان  اجرایی  دستگاه های  تمامی 

اختصاص دهد.
»عبداهلل شیرکوند« اضافه کرد: پیش از این، اداره کل تامین اجتماعی 
، برای اجرای میز خدمت و رعایت پروتکل های اجتماعی  استان بوشهر
ح  فاصله گذاری اجتماعی( و همچنین رتبه برتر در بین دستگاه های  )طر

اجرایی در خصوص مرکز ارتباطات مردمی یا سامانه سامد شده بود.
وی ادامه داد: در جشنواره شهید رجایی دستگاه های اجرایی  در ۱۰۸ 
شاخص عمومی و ۸۷۰ شاخص اختصاصی مورد ارزیابی قرار گرفتند  که  
اداره کل استان  توانست در مجموع دستگاه  های اجرایی نسبت به 
و  گذاشته  برجای  خود  از  تری  قبول  قابل  عملکرد  گذشته  سال های 
آن خود نماید که این  از  را  برتراین جشنواره  اولین مرتبه عنوان  برای 
 موفقیت را  مرهون تالش های جمعی ومضاعف کارکنان این مجموعه

 می دانم. 
داشته  تداوم  سال  طول  در  مطلوب  رسانی  خدمت  این  امیدواریم 

باشد.
و  بوشهر  استاندار  گراوند،  حضور  با  که  مراسم  این  در  است  گفتنی 
کل  اداره  شد،  برگزار  استان  اجرایی  دستگاه های  مدیران  از  جمعی 
رتبه  حائز  اجرایی  دستگاه  عنوان  به  بوشهر  استان  اجتماعی  تامین 
تامین  کل  اداره  امتیاز  ارتقای  میزان  بیشترین  شاخص  در  نخست 
تامین  مدیرکل  شیرکوند،  عبداله  و  معرفی  بوشهر  استان  اجتماعی 
با اهدای لوح سپاس،  کسب این موفقیت  اجتماعی استان به پاس 

تقدیر شد.

پرتاژ ر
پرتاژ  ر

 

تامین اجتماعی؛ 
دستگاه برتر جشنواره شهید رجایی 

محمدحسن 
محمدی

شهردار برازجان

بندر  شهرداری  بار  و  مسافر  نقل  و  حمل  سازمان  رئیس 
آغاز فعالیت ناوگان اتوبوسرانی این شهر خبر داد و  بوشهر از 
کرونا فعالیت  با  بر اساس مصوبه ستاد استانی مقابله  گفت: 
اتوبوسرانی در خطوط مختلف شهر بوشهربا ۵۰ درصد ظرفیت 

مسافر آغاز شد. 
مدیریت  رسانه  و  خبر  واحد  از  نقل  به  جام جم  گزارش  به 
»حسن   ، بوشهر بندر  شهرداری  الملل  بین  امور  و  ارتباطات 
کرونا تمام  با ویروس  با بیان این که برای مقابله   » شجاعی پور
و  حمل  سازمان  توجه  مورد  عملیاتی  و  بهداشتی  راهکارهای 
آغاز  نقل مسافر و بار شهرداری بوشهر قرار دارد گفت: پس از 
شیوع کرونا از اسفند، بر اساس مصوبه ستاد مقابله با کرونا، 

فعالیت اتوبوس های درون شهری بوشهر تعطیل شد.
وی با بیان این که مجددا فعالیت ناوگان اتوبوسرانی درون شهری 
آغاز  خرداد  از  کرونا  با  مقابله  ستاد  مصوبه  اساس  بر  بوشهر 
رانندگان  از  تعدادی  این که  به  توجه  با  آن  از  پس  گفت:  شد 
کرونا  بیماری  به  شهروندان  از  برخی  و  شهری  درون  اتوبوس 

 نسبت به تعطیلی ناوگان اتوبوسرانی برابر 
ً
مبتال شدند مجددا

مصوبه ستاد مقابله با کرونا اقدام شد.
با  بوشهر  شهرداری  بار  و  مسافر  نقل  و  حمل  سازمان  رئیس 

آغاز  مهر  اول  از   اتوبوسرانی   ناوگان  فعالیت  این که  به  اشاره 
کرونا،  با  مقابله  ستاد  مصوبه  اساس  بر  کرد:  خاطرنشان  شد 
جابه جایی  به  نسبت  مهر  اول  صبح  از  اتوبوسرانی  ناوگان 

آغاز  را  خود  فعالیت  بهداشتی  پروتکل های  رعایت  با  مسافر 
کرد.

شجاعی پور افزود: فعالیت ناوگان اتوبوسرانی بوشهر  در 11 خط 
شهری برابر مصوبه ستاد مقابله با کرونا با  ظرفیت 50 درصدی 

مسافر و رعایت پروتکل های بهداشتی فعالیت می کنند.
الزامی  را  مسافران  و  رانندگان  جهت  ماسک  از  استفاده  وی 
دانست و تأکید کرد: استفاده از ماسک در اتوبوس ها  و رعایت 

پروتکل های بهداشتی الزامی است.
با  بوشهر  شهرداری  بار  و  مسافر  نقل  و  حمل  سازمان  رئیس 
رانندگان با مسافران به سبب  قطع زنجیره  بیان این که حریم 
که  سرویسی  هر  در  کرد:  خاطرنشان  جداست  کرونا  انتقال 
ضدعفونی  کرونا  ویروس  علیه  اتوبوس ها  می شود  انجام 

می شوند.
دستگاه   16 با  بوشهر  اتوبوسرانی  ناوگان  فعالیت  اکنون  هم 
دستگاه   30 جمعا  ولی  می شود  انجام  خط   11 در  اتوبوس 

اتوبوس آماده خدمت رسانی به شهروندان می باشد.

خ خدمت رسانی ، روی چـر اتوبوســــرانی بوشــهر

نگار  روزنامه  دشتستان،  تاریخ نگاری  پدر 
دلیر و استاد فرزانه شادروان حاج »علیمراد 
فراشبندی« درسال ۱۳۰۰شمسی در برازجان 
متولد شد.  وی پس از تحصیالت ابتدایی و 
متوسطه در سال۱۳۱۸شمسی به استخدام 

اداره آموزش وپرورش دشتستان درآمد.
شیراز   به  ۱۳۲۴شمسی  سال   در  وی 

مقاالتی  تدریس  کنار  در  و  شد  منتقل 
درپی  می کرد.  چاپ  شیراز  درروزنامه های 
مصدق  دکتر  دولت  آمدن  کار  روی 
روزنامه  امتیاز  شد  موفق  فراشبندی  مرحوم  درسال۱۳۳۰شمسی، 
خامه ملت را بگیرد. وی دراین روزنامه طی مقاالتی با شجاعت، فساد 
رژیم منحوس پهلوی رابه باد  انتقاد می گرفت. مرحوم فراشبندی پس 
پهلوی  رژیم  ضد  بر  افشاگری  از  ۲۸مرداد۱۳۳۲نیز  آمریکایی  ازکودتای 
به  و  رفت  تعطیلی  محاق  به  اش  روزنامه  این که  تا  برنداشت  دست 
زندان،  از  آزادی  از  و بعد  از مدتی  زندانی شد. پس  همین دلیل مدتی 
مسئولیت اداره اوقاف شهرستان های استان فارس رابرعهده گرفت. 
آورد. روی  جغرافیا  و  تاریخ  حوزه  در  گرانبهایی  آثار  تألیف  به  همزمان 

 کتاب هایی که به قلم و زحمات این نویسنده به رشته تحریر درآمد با 
نخستین  واقع  در  دشتستان  تاریخی  جغرافیای  و  تاریخ  مایه   بن 
مبارزاتی  سابقه  و  منطقه  این  تاریخ  پیرامون  که  هستند  کتاب هایی 
بنابراین  شد.  نگاشته  انگلیس،  استعمار  برضد  دیار  این  مردمان 
لقب سیدالمورخین دشتستان شایسته و برازنده نام ایشان است. 
بخش  تردید  بدون  نبود  فرزانه  استاد  این  تاریخی  نفیس  آثار  اگر 
محمدخان  میرزا  شهید  سردار  پیرامون  ما  تاریخی  اطالعات  اعظم 
برازجانی»غضنفرالسلطنه«و رشادت های مردم دلیر و غیور دشتستان 
ناقص می ماند. آن مورخ وپژوهشگر واالمقام باتالش خستگی ناپذیرو 
صرف وقت وهزینه های فراوان توانست اطالعات مفید تاریخی را ازمنابع 
این مورخ  آثار نفیس  کرده وبه رشته تحریر درآورد.  کسب  اول  درجه 

وروزنامه نگار غیور مورد تأیید قاطبه اهل علم وادب است.
 مهم ترین آثار وی عبارتنداز:تاریخ وجغرافیای برازجان-تاریخ دشتستان 
تاریخی  ثالث-جغرافیای  بنادر  وجغرافیای  دشتی-تاریخ  وجغرافیای 
دشتستان-تاریخچه سازمان های دولتی در شهرستان برازجان-خاندان 

استعمارگران  بشناسید-  خلیج-انگلیسی هارا  تنگستانی- پاسداران 
بدانند- ایران وایرانیان-آمریکایی هارابشناسید- روس هارابشناسید- 
زندان های من - دوران دربدری- ارتش ضامن استقالل کشور است- 
به  ما-نظری  اجتماعی  اززندگانی  ای  خطرانداختم-گوشه  رابه  چراخود 
گذشته ایران-تاریخ مختصر سلسله قاجاریه - تاریخچه حزب دموکرات 
در  ایران  جنوب  درسال۱۲۷۳ه.ق-   وانگلیس  ایران  جنگ  فارس- 
دشتستان-رمزبقای  به  من  استعماری-سندخدمت  ضد  مبارزات 
مبارزات  از  مختصری  ایران-شرح  واشنگتن  ژرژ  یا  ایران-دکترمصدق 
وزندگی محمدباقرتنگستانی-گوشه ای از تاریخ انقالب مسلحانه مردم 
مبارز تنگستان دشتی و دشتستان علیه استعمار و لغات واصطالحات 
محلی دشتستان.  شادروان فراشبندی انسانی مؤمن ومعتقد به دین 
مبین اسالم بودند.  وی در راستای دفاع از دین مبین اسالم وپیامبر 
اکرم»ص«دو اثر نفیس تألیف کرد که عبارتند از:اسالم آیین جامع آسمانی 
و محمد»ص«پیغمبرشمشیرنیست. استاد فراشبندی درسال۱۳۵۱به 
سرانجام  شد.  بازنشسته  ۱۳۵۳شمسی  درسال  و  مشرف  حج  سفر 

زندگی  عمر  ازیک  بعد  متعهد  وپژوهشگر  مورخ  و  فرزانه  استاد  این 
 پربرکت در روز دوشنبه ۷مهر سال ۱۳۷۶هجری شمسی مصادف با ۲۶

جمادی االول ۱۴۱۸هجری قمری دعوت حق رالبیک گفت و در دارالرحمه 
شیراز به خاک سپرده شد. به مناسبت درگذشت 

آن بنیانگذار تاریخ نگاری دشتستان اهالی 
۱۵مهر  در  دشتستان   فرهنگ  و  علم  

۱۳۷۶شمسی درمسجد  جنت 
شهربرازجان مراسم   بزرگداشت  

باشکوهی  برگزار کردند  وشادروان 
استاد  محمدجوادفخرایی 

پیرامون شخصیت  آن 
بزرگوار  و نقش  بسیار

 مهم وی درتاریخ و 
فرهنگ دشتستان 

سخنرانی جالبی  ایراد  
کردند.

روحشان شاد 
وراهشان پر رهرو باد!

»علیمراد فراشبندی« را بهتر بشناسید؛
راوی قیام جنوب

عباس قاسمی

دکترای تاریخ ایران 
دوره اسالمی



رسوب53۰۰ کانتینر در بندر بوشهر
رئیس اداره امور بندری اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر گفت: 
پنج هزار و ۳۰۰ تی.ایی.یو کانتینر در محوطه بندر بوشهر رسوب شده که 

از این شمار یکهزار و ۳۰۰ مورد متروکه است.
کانتینرها  بیشتر این  افزود:  عباسی   عبدالسعید  جام جم  گزارش  به 
یکهزار  سنگین،  و  سبک  خودروهای  الستیک  نظیر  کاالهایی  حاوی 

تجهیزات  و  سنگین  ماشین آالت  ِنگله   ۲۳۵ و  دستگاه خودرو خارجی 
است که فضای انبارها و محوطه های اداره بندر بوشهر را اشغال کرده اند.
متروکه به کاالیی گفته می شود که پس از چهار ماه تعیین  تکلیف نشده 

و از گمرک خارج نشود.
 وی بیان کرد: اکنون به دلیل انبارش فراوان و باال بودن رسوب کاال در بندر 

بوشهر نمی توان بخوبی از این زیرساخت ها استفاده کرد و نوبت انتظار 
شناورها باال رفته و قابلیت پذیرش شناورهای زیاد در اسکل ه وجود 

ندارد. 
 عباسی ادامه داد: همچنین هم اکنون بیش از ۱۲ هزار و ۸۰۰ تن کاالی 
غیرکانتینری در انبارها و محوطه های بندر بوشهر رسوب شده است که 

بیش از ۹ هزار و ۳۰۰ تن آن معادل ۷۳ درصد متروکه است.
وی گفت: دالیل این رسوب و متروکه شدن کاالها در بندر بوشهر در ۲ 
بخش پیش و پس از اظهار است که شامل مشکالت ثبت سفارش 
برای پیش از اظهار و مشکالت اسنادی و بانکی و تأمین ارز این کاالها 

برای پس از اظهار است. 
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ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان بوشهر

اجتماعی
اقتصادی

دفاع مقدس معجزه ای در تاریخ 
جهان است

دفاع  هفته  سالگرد  چهلمین  آغاز  مناسبت  به 
با بوشهر  استان  نظامی  فرماندهان   مقدس 
 آیت اهلل صفایی بوشهری نماینده ولی فقیه در 

استان و امام جمعه بوشهر دیدار کردند.
از روابط عمومی دفتر  به گزارش جام جم به نقل 
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر، 
ضمن  دیدار  این  در  بوشهری  صفایی  اهلل  آیت 
به  کرد:  اظهار  مقدس،  دفاع  هفته  گرامیداشت 
ایران  ساله  هشت  دفاع  که  گفت  می توان  واقع 
اسالمی در مقابل تهاجم گسترده جهان استکبار 
و  اقتدار  نشان  واالترین  بعث،  رژیم  دست  به 

افتخار نظام جمهوری اسالمی ایران است.
امام جمعه بوشهر با بیان این که انقالب اسالمی 
آغاز مورد هجوم جهان استکبار  ایران در همان 
قدرت  پر  بسیار  جبهه  یک  افزود:  گرفت،  قرار 
جهانی در مقابل یک انقالب نوپیدا و جوان قرار 
گرفت اما این انقالب با هدایت های امام راحل و 
عظیم الشأن و حضور میدانی مقام معظم رهبری 
و شجاعت نیروهای مسلح، سپاه، بسیج و عموم 
مردم حماسه ای رقم زد که در تاریخ جهان و تاریخ 

معاصر به عنوان یک معجزه تلقی می شود.
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر 
ادامه داد: ایمان به خدا، دارا بودن روحیه جهاد 
ایثار، وحدت و همدلی تمام مردم حول محور  و 
والیت، خالقیت، ابتکار و دانش بنیانی و برنامه 
و  طلبی  شهادت  روحیه  مسلح،  نیروهای  ریزی 
عشق به اسالم و ایران باعث شد که این حماسه 
جهان  مقابل  در  اسالمی  ایران  و  شود  خلق 

استکبار بایستد.
مقدس  دفاع  سال  هشت  این که  بیان  با  وی 
افزود:  است،  اسالمی  ایران  تاریخ  فراز  واالترین 
مقدس،  دفاع  شکوه  و  بخش  مهم ترین 
و  دانش  مجاهدت،  تقوا،  ایمان،  خداگرایی، 
بخوبی  که  بود  میدانی  عرصه های  در  توانمندی 
مردم  و  بسیج  و  سپاه  مسلح،  نیروهای  توسط 

انجام شد.
یک  را  مقدس  دفاع  بوشهری  صفایی  اهلل  آیت 
مدرسه تربیتی عنوان نمود و بیان کرد: االن هم 
مقدس  دفاع  سال  هشت  مانند  بخواهیم  اگر 
در مقابل جهان استکبار پیروز شویم راه و رسم 
ما باید همان راه و رسم رزمندگان دفاع مقدس 

باشد.
نیروهای  اینک  هم  گفت:  بوشهر  جمعه  امام 
حافظ  نیروهای  تمامی  و  بسیج  سپاه،  مسلح، 
قرار دارند  امنیت ما در بهترین شرایطی  و  نظام 
که در طول تاریخ ایران قرار داشته اند و این نشان 
است.  ایران  اسالمی  جمهوری  نظام  اقتدار  از 
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر 
افزود: اگر می بینید دشمنان ما سردار سلیمانی 
با ترور به شهادت می رسانند  را به این شکل و 
اگر  و  ماست  مسلح  نیروهای  از  ترس  علت  به 
را  آنها  پایگاه  زن  نقطه  موشک های  با  می بینید 
جمهوری  نظام  اقتدار  این  می دهیم  قرار  هدف 

اسالمی ایران است.
وی در ادامه افزود: بزرگداشت هفته دفاع مقدس 
نه تنها تجلیل از یک مقطع از تاریخ گذشته ماست 
از گذشته است که  بلکه یادآور یک درس بزرگ 
آیت  بود.  خواهد  آینده  و  حال  در  ما  راهگشای 
برنامه های  این که  بیان  با  بوشهری  صفایی  اهلل 
فرهنگی و تبلیغی آموزه های دفاع مقدس خیلی 
برای نسل حال و آینده مهم هستند، اظهار کرد: 
برنامه های  کیفیت  باید روی  کمیت ما  بر  عالوه 
بزرگداشت دفاع مقدس و تاثیر آن بر روی مردم 
بویژه جوانان و نوجوانان نیز تمرکز داشته باشیم.
تمامی  از  هدف  داد:  ادامه  بوشهر  جمعه  امام 
از  مهم تر  مقدس  دفاع  هفته  در  برنامه ها  این 
تجلیل، تعلیم آموزه های شهدا و رزمندگان برای 
تمامی مردم و مسئوالن است.  آیت اهلل صفایی 
دفاع  بزرگداشت  هفته  این که  بیان  با  بوشهری 
مقدس، هفته آموزش آموزه های رزمندگانی مانند 
شهید سلیمانی است، تأکید نمود: اگر بخواهیم 
پیروز شویم راه همان راهی است که رزمندگان در 

هشت سال دفاع مقدس طی نمودند.

خبر

مقابل  در  اقتصادی  جنگ  در  می خواهیم  اگر  گفت:  بوشهر  استاندار 
دشمن پیروز شویم باید به فرهنگ دفاع مقدس برگردیم و خودباوری، 
توجه به ظرفیت های داخلی، انسجام ملی و مشارکت همگانی از رئوس 

مهم فرهنگ دفاع مقدس بود.
به گزارش جام جم به نقل از روابط عمومی استانداری بوشهر، عبدالکریم 
گراوند در آیین تقدیر از تولیدکنندگان برتر استان بوشهر به مناسبت 
از  گیری  با اشاره به ضرورت های بهره  گرامیداشت هفته دفاع مقدس 
فرهنگ دفاع مقدس اظهار داشت: انقالب اسالمی ایران مبتنی بر شعار 
نه شرقی، نه غربی و برگرفته از مکتب اسالم و تشیع بود و از همان ابتدا 

توطئه ها علیه این نظام شکل گرفت.
وی ادامه داد: وقتی دشمنان با توطئه داخلی نتوانستند انقالب اسالمی 
را از پا در بیاورند در گام بعدی جنگ تحمیلی و حمله نظامی را برنامه ریزی 
کردند و با پرچمداری صدام و حمایت ابرقدرت های شرق و غرب جنگ 
تحمیلی علیه انقالب اسالمی ایران را آغاز کردند. استاندار بوشهر تصریح 
و  جوانان  حضور  و  ملی  انسجام  و  همگانی  مشارکت  خودباوری،  کرد: 
رهبری منحصر به فرد امام راحل موجب شد نه تنها در جنگ شکست 

نخوریم بلکه پیروز میدان جنگ هم باشیم.
گراوند با اشاره به جنگ اقتصادی دشمن علیه کشور گفت: دشمنان 

پس از تحریم ها در دوران جنگ تحمیلی، در سال های اخیر به این فکر 
افتادند که جنگ جدیدی راه بیاندازند و در کنار جنگ اقتصادی، با تحریف 
و استفاده از امپراتوری های خبری تالش می کنند مردم را نسبت به نظام 
و کشور ناامید کنند. وی تاکید کرد: تحمل قدرت نوظهور ایران مبتنی بر 
دین و اعتقادات دینی برای دشمنان ایران کاری سخت و دشوار است. 
استاندار بوشهر افزود: رهبر معظم انقالب در سال های اخیر موضوع 
اقتصاد را به عنوان دغدغه و اولویت مهم کشور قرار دادند چرا که یکی از 

روزنه های آسیب رسان به کشور، مسائل اقتصادی است. 
اگر می خواهیم در جنگ اقتصادی در مقابل دشمن  کرد:  گراوند بیان 
پیروز شویم باید به فرهنگ دفاع مقدس برگردیم و خودباوری، توجه 
به ظرفیت های داخلی، انسجام ملی و مشارکت همگانی از رئوس مهم 
در  امروز  نیاز  خودباوری  این که  بیان  با  بود.وی  مقدس  دفاع  فرهنگ 
جنگ اقتصادی است، گفت: در جنگ اقتصادی توجه به استعدادها 
و ظرفیت های داخلی ضرورتی  مهم است. استاندار بوشهر اضافه کرد: 
مشارکت همگانی دیگر ضرورت مبارزه و مقابله در جنگ اقتصادی است 
و نیاز است تاریخ را مرور کنیم و نسخه مهم برای عبور از جنگ اقتصادی، 
بازگشت به فرهنگ دفاع مقدس است.گراوند بیان داشت: در جنگ 

اقتصادی، باید به رویکرد اقتصاد مقاومتی و بهره گیری از ظرفیت های 
هم  بوشهر  استان  در  برگردیم،  شرایط  این  از  گذر  برای  کشور  موجود 
دستگاه های  داریم  انتظار  موجود،  استعدادهای  و  ظرفیت ها  وجود  با 
و  تولید  امر  در  تسهیل  برای  را  همکاری  نهایت  بانک ها  و   اجرایی 

سرمایه گذاری انجام دهند.
وی افزود: جهش تولید در کشور با تسهیل گری و برداشتن موانع توسط 
متخصصان  و  مدیران  واالی  همت  و  بانک ها  و  اجرایی  دستگاه های 
داخلی محقق خواهد شد. استاندار بوشهر با اشاره به گزارشی از عملکرد 
در  پروژه  جاری، 32  سال  در  گفت:  بوشهر  استان  تولیدی  و  اقتصادی 
بخش جهش تولید و 30 پروژه اقتصاد مقاومتی در استان تعریف شده 
است ضمن این که 154 پروژه اقتصادی و تولیدی با 60 درصد پیشرفت 
فیزیکی در استان داریم که تکمیل این طرح ها، فرصت بسیار خوبی برای 
رونق تولید و اشتغال خواهد بود. گراوند، کمک به 101 واحد تولیدی، فعال 
کردن 58 واحد تولیدی راکد، احیای 9 واحد تملک شده توسط بانک ها و 
نوسازی و بهسازی 29 واحد تولیدی در استان بخشی از اقدامات صورت 
آیین  پایان این  گرفته در راستای رونق و جهش تولید بوده است. در 

تولید کنندگان برتر استان در بخش های مختلف تجلیل شدند.

استاندار:
216پروژه اشتغالزایی در بوشهر فعال است

ح مرتعداری پروانه چرای دام که تبدیل به طر
  نشود  باطل می شود

ح  شر این  به  اطالعیه ای  بوشهر  استان  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  کل  اداره  عمومی  روابط 
صادر کرد:

پروانه های  می رساند  استان  سراسر  عشایری  و  روستایی  مرتعداران  اطالع  به  بدینوسیله 
ح مرتعداری  چرای دام صادر شده تا پایان سال 139۸ باید حداکثر تا انتهای سال 1۴۰۰ به طر
تبدیل شوند، در غیر این صورت آن پروانه ها فاقد اعتبار خواهند شد. لذا با توجه به زمان بر 
ح مرتعداری و انعقاد قرارداد رسمی، صاحبان پروانه چرای دام  بودن فرآیند تهیه و تایید طر
موظفند در مدت زمان باقی مانده با مراجعه به ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان 

درخواست خود را ارائه و پیگیری نمایند.
روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی 
و آبخیزداری استان بوشهر

پرتاژ ر
 

طرح های آبرسانی روستایی استان بوشهر در قالب پویش #هرهفته_الف_ب_ایران با 
حضور وزیر نیرو از طریق ارتباط تصویری، استاندار بوشهر و جمعی از مسئوالن استان 

افتتاح شد.
به گزارش جام جم مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر در آیین افتتاح این 
پروژه ها با بیان این که ۳پروژه آبرسانی روستایی استان در قالب پویش #هرهفته_
الف_ب_ایران با حضور وزیر نیرو از طریق ویدئوکنفرانس افتتاح شد« اظهار داشت: 
روستای  در  روستایی  آب شیرین کن  پروژه  نخستین  افتتاح  شامل  پروژه ها  این 
الورساحلی دشتی است که با سرمایه گذاری بخش خصوصی به ظرفیت ۶۰۰ مترمکعب 

اجرا شده است.
با  ساحلی  الور  روستایی  آب شیرین کن  پروژه  این  گفت:  حمزه پور  عبدالحمید 
سرمایه گذاری ۷۰ میلیارد ریال به ۴ روستای شهرستان دشتی شامل روستاهای زیارت 

ساحلی، گلستان، کبگان و الور ساحلی آبرسانی می کند.
و فاریاب  آب شرب روستاهای دهرود سفلی  تأمین  و  آبرسانی  افتتاح شبکه  از  وی 
در شهرستان دشتستان خبر داد و بیان کرد: در افتتاح ۳ طرح آبرسانی یادشده به 

ساکنان 6 روستا با جمعیت ۶هزار و ۵۰۰ نفر آبرسانی شد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر اعتبار تخصیص یافته به این ۳ پروژه 
را ۱۴۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال دانست و خاطرنشان کرد: با افتتاح این پروژه های 

آبرسانی مشکل دیرینه ساکنان این روستاها برطرف شده است.
حمزه پور از صدور مجوز برای اجرای طرح های آب شیرین کن در روستاها و شهرهای 
استان بوشهر خبر داد و بیان کرد: تاکنون مجوز شیرین سازی ۱۵۰ هزار مترمکعب آب 
در شبانه روز برای تأمین آب آشامیدنی مردم شهرها و روستاهای استان بوشهر صادر 

و اجرایی شده است.

پویش#هر هفته –الف-ب- ایران به روستاهای استان بوشهر رسید؛
بهره برداری از 3 پروژه  آبرسانی 

مرکز  سیمای  و  صدا  مقدس،  دفاع  سالگرد  چهلمین  با  همزمان 
آژیر قرمز  بوشهر هم ۴۰ ساله شد و روایتی از فعالیت رسانه ای »از 

تا چهل سالگی دفاع مقدس« را رقم زد. 
از عنوانش پیداست رسانه ملت و مردم  که  رسانه ملی همانطور 

است و بر اساس نیاز و میل و مصلحت مردم گام برمی دارد.
جای  بوشهری ها  شهرها  بمباران  و  تحمیلی  جنگ  اول  روزهای 
درک  وجود  همه  با  را  جنگی  هشدارهای  و  قرمز  آژیر  پخش  خالی 

می کردند. 
فارس  مرکز  شده  تقویت  برنامه های  از  بوشهری ها  روز  آن  تا 
و  صدا  اندازی  راه  خواستار  نیاز  احساس  با  و  می کردند  استفاده 
راه اندازی  با  سیما در استان بوشهر شدند و مسئوالن وقت هم 
اطالعیه های  و  قرمز  آژیر  پخش  برای  مستقل  رادیویی  فرستنده 
آژیر  پخش  با  بوشهر  مرکز  سیمای  و  صدا  فعالیت  که  بود  آنجا  از  و  کردند  موافقت  جنگی 
وضعیت قرمز و زرد و سفید و اطالعیه های جنگی و برنامه رادیویی »اصحاب خون« کار خود را 

آغاز و تا چهل سالگی خود بیش از 18 میلیون دقیقه برنامه تولید و پخش کرده است. 
از  آغاز دهه پنجم انقالب شکوهمند اسالمی ایران شبکه استانی بوشهر به مثابه یک پل  در 

33 پل مراکز استان ها نقش آفرینی می کند. 
آنها در هویت بخشی رسانه ای  گانه استانی و نقش بی بدیل  از شبکه های 33  آری شبکه ای 
شبکه های  بومی  فرهنگ های  شکوفایی  و  پاالیش  و  ملی  فرهنگ  تقویت  برای  عرصه ای  و 
استانی رسانه ملی جلوه ای ناب از اطلس فرهنگی و رنگین کمان قومیتی و مذهبی هستند که 

می توانند سدی محکم در برابر تهاجم فرهنگی بیگانه باشند. 
درخششی حماسی از مردم که همه عضو یک پیکرند و خود را تافته جدا بافته از این تاروپود 

به هم پیوسته نمی بینند.
افراد  را برسر تک تک   شبکه های استانی در عین حفظ خرده فرهنگ ها چتر یکدلی و یکرنگی 
جامعه گسترانده و همچون دژی استوار اتحاد در برابر هجوم بیگانه را شکل داده و شناخت 

ملت از خویشتن خویش را از جزء به کل محقق می کنند.
انقالب  سال  چهل  از  بیش  برکت  با  دوران  خطیر  عرصه های  همه  در  که  استانی  شبکه های   
آزادی و  اسالمی بویژه در صدور فرهنگ متعالی انقالب اسالمی و گفتمان ارزشمند استقالل، 
جمهوری اسالمی با تکیه بر مردم ساالری دینی و مقابله با جبهه مجهز رسانه ای نظام سلطه 

نقش آنها برجسته و تحسین برانگیز بوده و هست. 
ایثار و شهادت و مقاومت و  برای ترویج فرهنگ  اکنون در چهلمین سالگرد دفاع مقدس و   
نما  ورادیو  تلویزیونی  رادیویی،   110 شبکه استانی  آن دوران  بر دستاوردهای  و مروری  پیروزی 
را  60 درصد ویژه برنامه های رسانه ملی  از  آمار بیش  در یک »دفاع مقدس رسانه ای« به تأیید 

پخش می کنند.
گرامیداشت تقارن چهل سالگی دفاع مقدس با چهل سالگی صداوسیمای مرکز  با  پایان   در 
 ، بوشهر یاد و خاطره 171 شهید رسانه ملی را گرامی داشته و خدمات و زحمات 122 آزاده سرافراز

ج می نهم. 1100 جانباز و 3هزار رزمنده رسانه ملی در دوران 8 سال دفاع مقدس را ار

از آژیر قرمز تا 
۴۰ سالگی دفاع مقدس

یادداشت

سیدحسین ناظر

 مدیر کل  صدا و 
سیمای  مرکز بوشهر
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افسوس که عمر در بطالت بگذشت 
با باِر گنه، بدوِن طاعت بگذشت

فــــــــــردا که به صحنه مجازات روم       
امام خمینی - رهگویند که هنگام ندامت بگذشت

و توفیقات  به عملکرد،دستاوردها  با اشاره  کل صدا و سیمای مرکز بوشهر   مدیر 
شبکه استانی بوشهر در طول 4 دهه از فعالیت رسانه ای و تبلیغی گفت: با آغاز جنگ 
 تحمیلی و بنا به درخواست مردم بوشهر برای پخش آژیر قرمز و اطالعیه های جنگی،
 اطالع رسانی به بوشهری ها از صدا و سیمای فارس مستقل و با پخش »آژیر قرمز« 

 فعالیت های صدا و سیمای مرکز بوشهر  آغاز شد.
ً
رسما

 18 میلیون دقیقه برنامه سازی 
به گزارش جام جم سیدحسین ناظر افزود: در این مدت بیش از ۱۸ میلیون دقیقه 
 ۱۱ میزان  این  از  که  شده  پخش  مجازی  فضای  و  خبری  تلویزیونی  رادیویی،  برنامه 
میلیون دقیقه در رادیو و رادیو نما، ۷ میلیون دقیقه در تلویزیون و یک میلیون دقیقه 

در خبر و فضای مجازی در گستره استانی، ملی و فراملی تولید و پخش شده است.
 اعتماد مخاطبان  به شبکه استانی، باالتر از میانگین کشوری 

وی با اشاره به ضرورت مخاطب محوری و توجه اکید به مخاطبان و اعتماد به برنامه ها 
گفت: بر اساس نظرسنجی ها میانگین میزان اعتماد آنان به  برنامه های صدا و سیمای 
مرکز بوشهر از میانگین آمار کشوری باالتر است. اولین برنامه های تلویزیونی بوشهر 
در سال های اولیه دوران دفاع مقدس با پخش آژیر قرمز و اطالعیه های جنگی و یک 
بخش خبری آغاز و در سال ۸۳ شبکه استانی سیمای بوشهر افتتاح و میانگین میزان 

مخاطبان آن در این سال ها ۶۶ درصد و میانگین میزان رضایتمندی بیش از ۶۷ درصد 
است به طوری که برنامه زنده تلویزیونی »شونشینی« با میانگین ۹۰ درصد مخاطب و 
۸۲ درصد رضایتمندی به عنوان یکی از برنامه های پرمخاطب و نشان دار )برند( شبکه 

استانی سیمای بوشهر در بین برنامه های رسانه ملی جلوه گری می کند.
 پیشگام در تولید برنامه دفاع مقدس

 ناظر همچنین با اشاره به برنامه های رادیویی گفت: با آغاز جنگ تحمیلی پخش آژیر 
قرمز و اطالعیه های جنگی و پس از آن برنامه های رادیویی »اصحاب خون« و» بوشهر 
در جنگ« اولین برنامه های تولید رادیو بوشهر در سال های اولیه دفاع مقدس است.

 مدیر کل صدا و سیمای مرکز بوشهر با اشاره به افتتاح شبکه استانی صدای بوشهر 
در سال ۱۳۶۱ افزود: در این سال ها میانگین میزان مخاطب حدود ۳۳ درصد و میزان 
رضایتمندی آنان از برنامه های رادیویی حدود ۷۶ درصد است به طوری که برنامه  زنده 
رادیویی »سی مو سی تو« در این سال ها با میانگین ۶۵ درصد مخاطب و میانگین 
حدود ۹۰ درصد رضایتمندی به عنوان یکی از برنامه های پرمخاطب و نشان دار )برند( 
شبکه استانی صدای بوشهر است که در بین سایر رادیوهای استانی جایگاه ویژه ای 
دارد.  مدیرکل صدا و سیمای مرکز بوشهر از راه اندازی رسانه نوین »رادیو نما« در سال 
۹۵ و همچنین ۲۴ ساعته شدن برنامه های شبکه استانی صدای بوشهر در آن سال 
این دو رویداد را در ادامه تکامل فرآیند رسانه  گرم رادیو نام برد. ناظر خبر و اطالع رسانی 
را از مولفه ها و وظایف اصلی صدا و سیما دانست و گفت: از همان سال اول جنگ 
تحمیلی واحد خبر با پخش اطالعیه ها و اخبار جنگی در رادیو فعالیت خود را آغاز و 
در مدت ۴۰ سال نزدیک به یک میلیون دقیقه خبر و اطالعیه در گستره استانی، ملی 
و فراملی تولید و پخش کرده و بر اساس نظرسنجی ها در طول این سال ها میانگین 

اعتماد به بخش اخبار صدا و سیما بیش از ۷۷ درصد بوده است.
 تولید و پخش 26۰ اثر موسیقایی 

 وی با اشاره به هنر موسیقی و این که صدا و سیما نیز از آغاز پیدایش پیوندی عمیق 
از  را  بهره  بیشترین  برنامه ها  و  پرداخت  و  ساخت  و  پیام  فراوری  در  و  داشته  آن  با 
دستاوردهای این هنر گرفته است گفت: دفتر شعر و موسیقی صدا و سیمای مرکز 
بوشهر در مدت ۴۰ سال فعالیت رسانه ای بیش از ۲۶۰ اثر موسیقایی به مدت ۱۳۰۰ 
دقیقه تولید کرده که بیش از ۳۰ درصد آنها به ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و رشادت 
ارزشی انقالب اسالمی  بوشهری ها در دوران حماسه دفاع مقدس و مناسبت های 

پرداخته است.
 برنامه های پژوهش محور

با جریان پویایی  به عنوان عامل سازگاری  از نظر سنجی و تحقیق و پژوهش  ناظر 
تغییرات و رسیدن به رفتار انطباقی با مخاطبان در برنامه سازی نام برد و گفت: صدا 
و سیمای مرکز بوشهر از ابتدای تاسیس واحد پژوهش و افکارسنجی بیش از ۱۰۰ 

طرح علمی، پژوهشی و تحقیقاتی در قالب ۱۳ هزار صفحه تهیه و برنامه سازان را با 
ح نظرسنجی از لحاظ شکلی و محتوایی یاری رسانی کرده است. اجرای بیش از هزار طر

* پیام رسان فاعل و پیام گیر منفعل نداریم
وی با اشاره به گسترش فضای مجازی و تداخل آن با برنامه های شبکه استانی گفت: در 
شبکه های استانی پیام رسان فاعل و پیام گیر منفعل دیگری وجود ندارد و مسئوالن 
و برنامه سازان باید بین فضای مجازی و آنتن پخش یک رابطه منطقی و اثرگذار ایجاد 
سازمانی  ساختار  به  مجازی  فضای  معاونت  هدف  این  به  رسیدن  برای  و  می کردند 
صدا و سیما اضافه شد و فعالیت های بسیار خوب و ارزنده ای در زمینه موشن گرافی، 

اینفوگرافی، انیمیشن های کوتاه، رصد و پایش فضای مجازی و ... داشته است.
 مجاهدان خاموش

 مدیر کل صدا و سیمای مرکز بوشهر با تأکید بر نقش زیرساختی و اثرگذار کارکنان فنی 
از تولید تا پخش برنامه ها از آنان به عنوان »مجاهدان خاموش صدا و سیما« نام برد 
و گفت: روند رو به رشد زیرساخت های فنی صدا و سیما از یک فرستنده رادیویی یک 
کیلو وات برای پخش آژیر قرمز و اطالعیه های جنگی شروع و در سال های منتهی به 
40 سالگی به اوج خود رسید به طوری که صدا و سیمای مرکز بوشهر به عنوان »اولین 
( مراکز استان ها« نام خود را در تاریخ رسانه ملی به ثبت رساند. مرکز داده ها )دیتاسنتر

 اولین دیتاسنتر کشوری در بوشهر
ناظر افزود: انتظار و توقع دو دهه مردم استان بوشهر با ایجاد امکان ارتباط زنده رادیویی و 
تلویزیونی سیار )زمینی، ماهواره ای، اینترنتی و فیبر نوری( از ۱۵ نقطه استان برآورده شده و 
ظرفیت زیرساختی فنی مناسب به وجود آورد تا برنامه سازان و هنرمندان صدا و سیما در 
ع وقت از هر نقطه استان به همه شبکه های سراسری موفق شوند.   انتقال پیام در اسر
مدیرکل صدا و سیمای مرکز بوشهر از پوشش جمعیتی ۹۶ درصدی فرستنده های 
دیجیتال خبر داد و گفت: سه ایستگاه فرستنده پرقدرت تلویزیونی و رادیویی اف ام، دو 
ایستگاه فرستنده رادیویی ای ام ، ۸ ایستگاه متوسط قدرت و ۷۲ ایستگاه کم قدرت کار 

سیگنال رسانی در سراسر استان را بر عهده دارند.
 کسب رتبه های برتر در جشنواره ها

سیدحسین ناظر از جشنواره های صدا و سیما  به عنوان هماوردگاه لشکر فرهنگی 
رسانه ملی و عرصه حرکت به سمت تعالی نام برد و گفت: صدا و سیمای مرکز بوشهر 
گانه جشنواره تولیدات مراکز استان ها که قدیمی ترین،  در دوره های بیست و یک 
بزرگ ترین و تاثیرگذارترین جشنواره رسانه ملی است ۱۵۰ جایزه را در بخش های صدا، 

سیما، خبر، موسیقی و پژوهش به دست آورده است.
  مدیرکل صدا و سیمای مرکز بوشهر از برنامه سازی و اطالع رسانی در صدا و سیما 
به عنوان »یک چرخه« نام برد و گفت: در طول چهل سال گذشته ۱۵ مدیر کل سکان 
هدایت مرکز را بر عهده داشتند که ضمن قدردانی از آنان تالش های همه معاونت ها، 

مدیریت های عوامل و نیروهای مرکز را می ستایم.  وی افزود: انعکاس رسانه ای بیش 
از ۱۵۰ راهپیمایی،  ۴۰ انتخابات، دو هزار نماز جمعه، هزاران مراسم ملی، مذهبی، آیینی و 
صدها رویداد تلخ و شیرین بخشی از تالش های همکاران صدا و سیمای مرکز بوشهر 

در ۴۰ سال گذشته است.
 بهترین برنامه ساز چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی

 مدیرکل صدا و سیمای مرکز بوشهر گفت: مقاطع مختلف تاریخی در کار رسانه ای مرکز 
بوده که هر کدام نیز افتخاراتی برای استان داشته است که از مهم ترین آنها می توان 
به عملیات رسانه ای ویژه چهلمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی اشاره 
آن ۱۲۰ هزار دقیقه برنامه تولید و پخش شد و مستند تلویزیونی »دریای  کرد که در 
خدمت« توانست  به عنوان بهترین برنامه تندیس ویژه جشنواره صدا و سیما را به 

خود اختصاص دهد.
 60هزار دقیقه برنامه با محوریت دفاع مقدس

سیدحسین ناظر مدیر کل صدا و سیمای مرکز بوشهر با گرامیداشت یاد و خاطره ۱۷۱ 
شهید رسانه ملی و ادای احترام به ۱۲۲ آزاده و ۱۱۰۰ جانباز رسانه ملی گفت: بیش از ۶۰ 
درصد ویژه برنامه های صدا و سیما در ۳۳ مرکز استانی به مناسبت چهلمین سالگرد 
دفاع مقدس تولید و پخش می شود و صدا و سیمای مرکز بوشهر  به عنوان » یک پل 
از ۳۳ پل رسانه ملی« در سال بزرگداشت چهلمین سالگرد دفاع مقدس بیش از ۶۰ 

هزار دقیقه برنامه در گستره استانی، ملی و فراملی تولید و پخش می کند.

صدا و سیمای مرکز بوشهر 40 ساله شد؛

4 دهه روایت انقالب و دفاع مقدس در مرکز بوشهر


