
   ))آگهي مناقصه همراه با ارزیابی کیفی((
ای(          )یک مرحله  اول  نوبت  م ن    99/11-18 مناقصه  شماره تجدید 

2099003702000053 شماره سامانه ستاد 
سازمان بنادر و دریانوردی / اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر 

 موضوع مناقصه: تعمیرات اساسی سیستم تهویه مطبوع و توزیع نیرو بندر بوشهر و بنادر تابعه 
 محل، مهلت و نحوه دريافت اسناد: از تاریخ درج آگهی )روز دوشنبه مورخ 99/12/18 ( تا ساعت 17:00 روز 

چهارشنبه  مورخ 99/12/27 با مراجعه به سایت )setadiran.ir( اسناد مناقصه را دریافت نمایند.
 محل و مهلت تسليم پاکت پيشنهادها: مناقصه گران باید پیشنهادها را تا ساعت 17:00 روز سه شنبه  مورخ 1400/1/17 
در سامانه ستاد به آدرس )setadiran.ir( بارگذاری نموده و تنها نسخه فیزیکی پاکت الف )ضمانتنامه ( را تا ساعت 14:00 روز 

سه شنبه مورخ 1400/1/17 به دبیرخانه مناقصه گزار با رعایت موارد مندرج در اسناد مناقصه تحویل دهند.  
 محل و زمان بازگشايي پاکت پيشنهادها : پیشنهادهاي مناقصه گران راس ساعت 9:00 صبح روز چهارشنبه 

مورخ 1400/1/18 در محل ساختمان مرکزی به آدرس دستگاه مناقصه گزار مفتوح خواهد شد. 
 سپرده شرکت در مناقصه: مناقصه گران باید ضمانتنامه بانکي بدون قید و شرط و قابل تمدید به دفعات به مبلغ 
3/208/786/645  ريال، یا اصل فیش واریز وجه به حساب شماره شبا IR 770100004101064571214929 بانک 

مرکزی جمهوری اسالمی ارائه نمایند.
 آدرس دستگاه مناقصه گزار: بوشهر - انتهای بزرگراه طالقانی- بلوار بندر - اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر-
 info@bpmo.ir کد پستی 7517638480 - تلفن 7-33322051 فاکس 6500-31666700 پست الکترونیک

 برآورد پروژه :  64/175/728/901 ريال 
 نام مشاور : مهندسین مشاور سامان انرژی

 مدت پروژه : 12 ماه
  شرايط الزم : )ارائه مدارک و مستندات ذيل الزامی است( 

1  داشتن حداقل رتبه پایه 5 تاسیسات و تجهیزات و 5 نیرو از سازمان مدیریت و برنامه ریزی.

2  داشتن ظرفیت خالی ریالی و تعدادی در حد برآورد انجام کار ) مالک سايت سازمان برنامه بودجه(.

3 ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده آخرین سال مالی -1398

مدت اعتبار پیشنهادها: مدت اعتبار پیشنهادها باید 90 روز باشد.

 اداره کل بنادر و 
دريانوردي استان بوشهر

اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر

نی بوشهر طالیه دار فعالیت در عرصه قرآ

3

مدیرکل منابع طبیعی بوشهر  اعالم کرد:

دستاوردهای مهم در  آبخیزداری 
2

نماینده ولی فقیه در استان:

مکتوب   رسانه  
جایگاه خود  را از

 دست نخواهد داد

4

ویــژه هـا

استاندار در دیدار با مدیران روزنامه جام جم :

نقش رسانه ها  در  
ینی جامعه آفر نشاط 
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جایگاه بوشهر در 
سرزمین ایران

تولیدات صدا و سیمای 
بوشهر به 175هزار دقیقه 

رسید

عمومی مشاغل 
کرونا گیوتین  یر   ز

در یک سالگی کرونا؛ 

ح کرد: فعال اقتصادی بوشهر مطر

آب دشتی  پایداری 
 و نوار ساحلی تنگستان

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان :

آیت اهلل صفایی بوشهری:

3
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3

3

بیشتر بخوانید

یر راه و شهرسازی؛ با حضور وز

یایی افتتاح ۶ پروژه در
 و بندری  در  بوشهر 

دفتر نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه 
، مدیر مسئول و جمعی از مدیران روزنامه  بوشهر
جام جم و سرپرست روزنامه جام جم در استان بوشهر با 
آیت اهلل صفایی بوشهری نماینده ولی فقیه در استان و 
امام جمعه بوشهر دیدار کردند. به گزارش جام جم آیت اهلل 
صفایی بوشهری در این نشست ضمن تبریک میالد امیر 
المؤمنین امام علی »علیه االسالم« و با بیان این که موضوع 

رسانه یک موضوع بسیار مهم است.
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ــران ــح ای ــی صب ــی، اجتماع ــه فرهنگ روزنام بوشهر



به مناسبت15 اسفند انجام شد:
مشارکت مردمی در درختکاری 

روز  در  برازجان  بوم  زیست  بان  دیده  انجمن 
درختکاری همراه با مردم و مسئوالن و طبیعت 

دوستان به نهال کاری پرداختند.
به  و  اسفند  پانزدهم  جم  جام  گزارش  به   
طبیعی  منابع  کل  اداره  درختکاری،  روز  مناسبت 
ح  طر افتتاح  و  کاری  نهال  برنامه  بوشهر،  استان 
جنگل  از  صیانت  و  کاری  جنگل  هکتاری   ۱۵٠
زاگرسی،در عرصه های مرتعی منطقه بوشکان در 
برنامه  این  در  کرد.  برگزار  دشتستان  شهرستان 
و  استان  طبیعی  منابع  مسئوالن  حضور  با  که 
دشتستان،  فرماندار  دشتستان،  شهرستان 
و  آموزش  مسئوالن  برازجان،  شهر  جمعه  امام 
پرورش استان و شهرستان دشتستان، بخشدار 
بوشکان، شهرداران کلمه و بوشکان، دوستاران 
به  نهال   ۵٠ شد  برگزار  محلی  جامعه  و  طبیعت 
صورت نمادین کاشته شد.  در این مراسم امام 
درباره  مصلح  االسالم  حجت  برازجان،  جمعه 
از طبیعت و منابع طبیعی  درختکاری و حراست 
مدیر  آن  از  پس  و  گفت  سخن  اسالم  نگاه  از 
آبخیزداری استان به تشریح  کل منابع طبیعی و 
روی  پیش  برنامه های  و  گرفته  صورت  کارهای 
و  طبیعی  منابع  جایگاه  و  نقش  و  کل  اداره  این 
ارزش های زیستی پرداخت.  فرماندار دشتستان 
نیز به حجم کارها و اعتبارات حوزه منابع طبیعی 
مشارکت  خواستار  و  داشتند  اشاره  دشتستان 
در  زیستی  محیط  کنشگران  و  سمن ها  و  مردم 
پیشبرد اهداف و رسالت های اداره منابع طبیعی 

و آبخیزداری شد.
 در پایان برنامه از ۵٠ نخبه علمی بخش بوشکان 

تقدیر به عمل آمد.

در روز رختکاری:
 شهردار برازجان به یاد همکار فقید  علی پورجم  نهال کاشت

حضـور  بـا  درخـت  کاشـت  ئیـن  آ درختـکاری  روز  مناسـبت  بـه   
معـاون  جامعـی  محمـد  برازجـان،  شـهردار  محمـدی  محمدحسـن 
مدیرحـوزه ی  و  شـهردار  مشـاور  ضیائـی  صـادق  شـهرداری،  اجرایـی 
روابط عمومی شـهرداری، همکاران سـازمان فضای سـبز شـهرداری و 

جمعـی از عالقه منـدان حـوزه ی محیط زیسـت در شـهر برازجـان برگزار 
شـد. 

بـه  اشـاره  بـا  مراسـم  ایـن  در  برازجـان  شـهردار  جـم  جـام  گـزارش  بـه 
ضـرورت توجـه بـه فضـای سـبز شـهری یـاد و خاطـره ی زنده یـاد علـی 

برازجـان  شـهرداری  سـبز  فضـای  سـازمان  فقیـد  مدیرعامـل  پورجـم 
را گرامـی داشـت و بـرای سرپرسـت و همـکاران ایـن مجموعـه آرزوی 
موفقیـت کـرد.  در ایـن مراسـم تعـدادی نهـال بـا دسـتان دو کـودک 

حاضـر در مراسـم کاشـته شـد.
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ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان بوشهر

اجتماعی
اقتصادی

خبر

برای پیش خرید و سفارش آگهی
بگیرید تماس   34230730-34232529 تلفن های  باشماره 

سرکار خانم رئیسی 
مدری فرزاهن و اندیشمند آموزاگشه دختراهن رضوان ربازجان 

با سالم و احترام 
سپاس بی قیاس معبودی را سزاست که افراد عالم را به حلیه بیان و قدرت لسان از دیگر مخلوقات ممیز داشت .

به شهادت تاریخ، در  هر زمانه و عصری که وقوع بالیا و حوادث ، صحنه زندگی انسانها را آماج نا خوشی ها و تلخکامی ها 
می کرد رمز عبور از بحران هــای اجتماعی و فرهنگی پدید آمده ،تنها با گام های اســتوار و قلم های شــیوا و کالم نافذ و 
هدایتگر رسوالن عرصه تعلیم و تعلم که مجاهدانه و خالصانه در طریق انبیاء الهی همچون شمعی فروزان  روشنگر 

مسیر سعادت بشر بودند میسر شده است. 
ع همــه گیــری کرونــا، فعالیت هــای آموزشــی در بســتر شــبکه های اجتماعــی دیجیتــال با ســعی  اکنــون کــه بــا شــیو
 و تــالش بــی دریــغ ســرکارعالی و ســایر همــکاران ارجمندتــان در ســپهر معرفــت و علــم آمــوزی برقــرار و بــا زحمــات 
طاقت فرســای ســنگربانان و مدافعان علــم و ادب، زنجیره انتقــال دانش و مهارت زندگی برای آینده ســازان کشــور 

قطع نشــده اســت بر خود فــرض می دانیم از همــه تالشــها و دلســوزی ها، مراقبت هــا و هــم افزایی ها  بــا خانواده 
دانش آمــوزان بــه نمایندگی از همه پــدران و مــادران قدردانی نمــوده،  دوام توفیــق روز افزون و آرزوی ســالمتی 
و تندرســتی در کنــار خانــواده محترمتــان از درگاه پــروردگار قــادر متعــال مســئلت  می نماییــم .همچنیــن  در 

آســتانه ســال نو که نســیم جان نواز بهاری  با دســت عنایت خداوند، بار دیگــر فردایی روشــن را برایمان 
ارمغــان  مــی آورد ســال کهنــه را  بــا یادگارانــی از تالشــها و زحمات شــبانه روزی شــما و ســایر همــکاران 
 و معلمــان عزیــز مدرســه بــه امیــد جبــران همــه محبت هــا و بــذل مهربانی هایتــان بــه ســال نــو پیوند

 می زنیم . نوروزتان پیشاپیش مبارک

خانواده  دانش آموز مبینا برازجانی

به  گفت:  بوشهر  جمعه  امام  و  استان  در  فقیه  ولی  نماینده 
بوشهر  استان  در  قرآنی  بزرگ  مجتمع  که  هستیم  این  دنبال 
تخصصی،  کتابخانه های  موزه،  شامل  که  شود   تأسیس 
اجرایی  سالن های  و  قرآنی  پژوهش های  اختصاصی  سالن های 

مختلف خواهد بود.
به گزارش جام جم، آیت اهلل صفایی بوشهری در دیدار با معاون 
قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي با بیان این که قرآن 
الهی برای نجات و کمال انسان است، اظهار  یک هدایت نامه 
حیات  تاریخ  طول  در  الهی  هدایت های  عصاره  قرآن  داشت: 

بشریت است.
به  توجه   ، بوشهر جمعه  امام  و  استان  در  فقیه  ولی  نماینده 
 قرآن را توجه به سعادت و رستگاری انسان و بی توجهی به آن را 
بی توجهی به اساس انسان عنوان نموده و تصریح کرد: زندگی 
با خدا و زندگی بدون قرآن یعنی زندگی به  با قرآن یعنی زندگی 

دور از هدایت های الهی.

وی ادامه داد: قرآن تنها برای خواندن و ثواب نیست بلکه برای 
فهمیدن، ایمان به آن و عمل در تمامی عرصه هاست.

واقع  به  بوشهر  استان  این که  بیان  با  بوشهر  جمعه  امام 
اسالم  که  ابتدا  همان  از  افزود:  است،  قرآنی  استان  یک 
اسالم،  به  ویژه ای  توجه  بوشهر  استان  در  شد،  ایران  وارد 
ویژه ای  جایگاه  یک  قرآن  و  است  شده  بیت  اهل  و   قرآن 

داشته است.
سبک  بوشهر  استان  در  فرمود:   بوشهری  صفایی  اهلل  آیت 
روستاها  برخی  در  هنوز  که  دارد  وجود  قرآن  قرائت  در  ویژه ای 
تالوت می شود و مبتنی بر فهم قرآن است که الزم است توجه 

ویژه ای به این سبک شود.
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر با بیان این که 
استان  در  قرآن  مختلف  عرصه های  در  بزرگی  علمای  دیرباز  از 
بوشهر بوده اند، افزود: در عرصه قرآن کارهای بزرگی در استان 
بوشهر صورت گرفته که یکی از آنها، تدوین قرآن متقارن نوشته 

آیت اهلل میرزا حسین معتقد اهرمی است.
وی تصریح کرد: استان بوشهر چون یک استان قرآنی است، از 
آیت اهلل میرزا حسین  سال ۱394 روز ۱۶ اسفند سالروز ارتحال 
استان  قرانی  روز  عنوان  به  متقارن  قرآن  کاتب  اهرمی  معتقد 
بوشهر انتخاب شد و این روز قلب حرکت قرآنی استان بوشهر 
هستیم  این  دنبال  به  کرد:  بیان  بوشهر  جمعه  امام  است. 

که  شود  تأسیس  بوشهر  استان  در  قرآنی  بزرگ  مجتمع  که 
اختصاصی  سالن های  تخصصی،  کتابخانه های  موزه،   شامل  

پژوهش های قرآنی و سالن های اجرایی مختلف خواهد بود.
استان  در  که  دیگری  ح  طر افزود:  بوشهری  صفایی  اهلل  آیت 
انقالب  تراز  آموز  دانش  طراحی  است  انجام  حال  در  بوشهر 

ح، قرآن است. اسالمی است که رکن اساسی این طر

نماینده ولی فقیه  در استان خبر داد:

تالش برای تاسیس مجتمع بزرگ قرآنی در بوشهر

شـمالی  کرانـه  در  بوشـهر  بنـدر 
خلیج فـارس یکی از معدود شـهرهای 
اسـتناد  بـا  کـه  اسـت  ایـران  باسـتانی 
مانـده  برجـای  خشت نوشـته های  بـه 
»لیـان«  منطقـه  در  عیالمـی  عصـر  از 
قدمت و پیشینه تاریخی ۵هزار ساله 
دارد. بوشـهر در عصـر عیالمیـان، پـل 
ارتباطـی ایـران بـا کشـورهای آسـیایی، 
و  بـود  دیگـر  مناطـق  و    آفریقایـی 
همین پیشـینه درخشـان را در دوران 
هخامنشـیان، اشـکانیان، ساسانیان 
و اسـالمی هـم حفـظ کـرد. بوشـهر در 
عرصـه دریـا و دریانـوردی هـم سـابقه 

و پیشـینه درخشـانی دارد. حتـی برخـی 
ح کردنـد که دریانوردی های  ایـن را مطر
زمـان داریـوش یـا خشایارشـاه از بنـادر 

اسـت. بـوده  بوشـهر 
مثـل  هـم  بوشـهر  جدیـد،  عصـر  در 
نیروهـای  تعـرض  مـورد  هرمـزگان 
گرفـت و مـردم عسـلویه  قـرار  پرتغـال 
بـا  و  ایسـتادند  پرتغالی هـا  مقابـل 
می تـوان  موضـوع  همیـن  بـه  اسـتناد 
را  بوشـهر  اهالـی  مبارزاتـی  پیشـینه 
تاریـخ  دانسـت.  سـال   ۵00 حـدود 
عصـر جدیـد بوشـهر بـه ویـژه از زمـان 
شـروع  نـادری  بنـدر  نـام  بـه  افشـاریه 

دلیـل  بـه  زندیـه  دوره  در  و  می شـود 
نزدیکی به پایتخت بیشـتر مورد توجه 
قـرار می گیـرد بـه نحـوی کـه بـه عنـوان 
مهم تریـن بنـدر تجـاری ایران شـناخته 

 . د می شـو
انگلیس در سال۱۷۶3میالدی  قراردادی 
و  امضامی کنـد  بوشـهر  حاکـم  بـرادر  بـا 
تاریـخ سـنگ  ایـن  از  کـه  گفـت  می تـوان 
در  انگلیسـی ها  نظامـی  حضـور  بنـای 

می شـود.  گذاشـته  بوشـهر 
اقـوام  کـه  اسـت  تاریـخ  ایـن  از  بعـد 
هلنـد،  مثـل  دیگـری  دولت هـای  و 
ایتالیـا،   ، نـروژ آلمـان، سـوئد،  فرانسـه، 

 ۱0-9 حـدود  مجمـوع  در  و...  عثمانـی 
فعـال  بوشـهر  در  سیاسـی  نماینـده 

 . ند می شـو
قاجـار  دوره  در  و  جلوتـر  بوشـهر 
و  ایـران  تجـاری  بنـدر  مهم تریـن  هـم 
کشـور  خارجـی  تجـارت  بـرای  دروازه ای 
موجـب  تجـاری  رونـق  همیـن  و  بـود 
شـکوفایی در عرصه فرهنگی هم شـد 
تـا جایـی کـه شـاهد تاسـیس مدرسـه 

بودیـم.  مظفـری  سـعادت 
قمـری   ۱3۱۷ سـال  در  مدرسـه  ایـن 
سـوی  از  و  آموزشـی  نویـن  سـبک  بـه 
وقـت  حکمـران  دریابیگـی  احمدخـان 

بوشـهر و بنـادر خلیـج فـارس  در مرکـز 
)برحـه  حسـینیه  نزدیـک  و  بوشـهر 
می تـوان  و  شـد  تأسـیس  کازرونی هـا( 
ایـران  جنـوب  مـدارس  مـادر  را  آن 
شـاگردان  و  معلمـان  زیـرا  دانسـت، 
بندرعبـاس،  در  بعدهـا  مدرسـه  ایـن 
 ،) اهـواز ناصریـه)  بهبهـان،  بندرلنگـه، 
مثـل  ایـران  از  ج  خـار در  و  آبـادان 
و  اشـرف  نجـف  بحریـن،  مسـقط، 
سـال ها  و  ایجـاد  مدارسـی  کاظمیـن 
جایـگاه  همیـن  کردنـد.  فعالیـت 
موجـب  سـعادت  مدرسـه  فرهنگـی 
شـهر،  شـورای  مسـئوالن  وقتـی  شـد 

بنیـاد  بوشـهر  شـعبه  و  شـهرداری 
ایران شناسـی خواسـتند نامی را به نام 
روز ملی بوشهر بگذارند و از داشته ها 
و خدمـات فرهنگـی و شـخصیت های 
روز  کننـد،  تقدیـر  شـهر  تاثیرگـذار 
کننـد.  انتخـاب  را  مدرسـه  تاسـیس 
مدرسـه  تاسـیس  سـالروز  اسـفند   ۱8
بوشـهر  روز  نـام  بـه  مظفـری  سـعادت 
نامگذراری شـده اسـت و در سال های 
گذشـته در این تاریخ مراسـم متنوعی 
و  مانـدگار  چهـره  انتخـاب  جملـه  از 

می شـود. برگـزار  افتخـاری  شـهروند 

یادداشت جایگاه بوشهر در سرزمین ایران

دکتر عبدالکریم 
مشایخی 

مدیر بنیاد 
ایرانشناسی 
شعبه بوشهر

 مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر  در 
ح  نشسـت با اصحاب رسـانه  با اشـاره به اجرای۱48طر
ملـی و اسـتانی بـا اعتبـاری بیـش از۶۷میلیـارد تومـان 
ح هـا در حوزه هـای آبخیـزداری،  گفـت: بیشـتر ایـن طر
شـده  عملیاتـی  آمـوزش  و  مرتـع  بیابـان،  حفاظـت، 

اسـت.
کـرد:  اضافـه  منتظـری  غالمرضـا  جـم  جـام  گـزارش  بـه 
راهبـردی  دسـتاوردهای  از  آبخیـزداری  ح هـای  طر
کـه  گونـه ای  بـه  اسـت  بـوده  اخیـر  در 8سـال  اسـتان 
آبـی در مناطـق مختلـف  از سـال92تاکنون 4۱۷سـازه 
اسـتان احداث و اجرا شـده اسـت این در حالی اسـت 
کـه از اوایـل دهـه ۷0 تـا کنـون 833 سـازه احـداث  و ۱40 
میلیـون مـر مکعـب آب از آن بـه دسـت آمـده اسـت.
بـه این کـه اسـتان بوشـهر جـزء ۵  بـا اشـاره  منتظـری 
اسـتان اول کشـور در اجـرای  کاداسـتر اسـت، افـزود: 

۶39 قطعه سـند به مسـاحت یک میلیون و ۱89 هزار 
و ۵3۱ هکتـار سـند تک بـرگ صـادر شـده کـه بیـش از 
۷0 درصـد منابـع طبیعـی را شـامل می شـود. کاداسـتر 
آن  بومی سـازی  و  نقشـه ها  اصـالح  هـدف  بـا  اراضـی 
از سـال 9۵ شـروع  و در سـال 98 و 99 بـا پیشـرفت 
قابـل مالحظـه ای همـراه بـود. وی اعـالم کرد:تـا پایـان 
بهمـن 2 میلیـون و ۱۵۵ هـزار و 3۶0 هکتـار از اراضـی 
کـه یـک میلیـون و 244 هـزار  اسـتان کاداسـتر شـده 
بـرای  جایـی  هیـچ  و  شـده  تثبیـت  آن  هکتـار    80۷ و 
تعـرض و تخریـب وجـود نـدارد. منتظـری بـا بیـان ایـن 
الکترونیـک  دولـت  توسـعه  بـرای  هدفگـذاری  کـه 
و  مدیریـت  بـه روز،  سـامانه های  از  اسـتفاده  بـا 
بهره بـرداری از مراتـع بـا تکیـه بـر تولیدگیاهـان دارویی، 
مناطـق،  بلوک بنـدی  بـا  حفاظتـی  ارتقاءپوشـش 
و  بوسـتان ها  برون سـپاری  چـوب،  زراعـت  توسـعه 

صنـدوق  توسـعه  و  خصوصـی  بخـش  بـه  جنگل هـا 
حمایت از منابع طبیعی رویکرد و نقشـه راه این اداره 
کل اسـت ادامـه داد: از ابتـدای سـال 99 تـا کنـون ۵8 
پرونـده  شـامل 4۵0 هکتـار از اراضـی ملـی را از تصـرف 
ج کردیـم کـه 23 پرونـده بـه مسـاحت ۱۱۷ هکتـار  خـار
مربـوط بـه رفـع تصرف همـراه با قلع وقمع بوده اسـت.

هم اکنـون هـزار و ۶۵۱ همیـار طبیعـت داریـم کـه 839 
نفـر آن همیـار دانش آمـوزی، 384 نفـر مـروج و 428 نفر 

هـم محافـظ هسـتند.
هم چنیـن بـه مناسـبت هفتـه منابع طبیعـی عملیات 
اجرایـی آبخیـزداری در محـدوده حـوزه آبخیـز آبطویـل ـ 
سـمل شهرسـتان بوشهر به مسـاحت 30 هزار هکتار  
و بـا اعتبـار ۱۱ میلیـارد و 3۷3 میلیـون ریـال آغـاز شـد 
سـازه  سـه  مـاه،   ۵ مـدت  در  ح  طـر ایـن  اسـت  .قـرار 

آبخیـزداری احـداث شـود.

مدیرکل منابع طبیعی بوشهر  اعالم کرد:

دستاوردهای مهم در آبخیزداری 
پرتاژ ر



ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان بوشهر

در یک سالگی کرونا؛ 
تولیدات صدا و سیمای بوشهر به 175هزار دقیقه رسید

مدیر کل صدا و سیمای مرکر بوشهر  اعالم کرد با گذشت یک سال از شیوع ویروس 
کرونا عملیات ویژه رسانه ای صدا و سیمای مرکز بوشهر از مرز ۱۷۵ هزار دقیقه گذشت .
به گزارش جام جم سید حسین ناظر گفت: از ۱۷۵ هزار دقیقه عملیات ویژه رسانه ای، 
۷3 هزار دقیقه در رادیو و رادیو نما، ۶۷ هزار دقیقه در تلویزیون و سامانه زیرنویس، 3۱ 

هزار دقیقه در خبر و 4 هزار دقیقه در فضای مجازی و در گستره استانی، ملی و فراملی 
تولید و پخش شده است.  سید حسین ناظر با گرامیداشت یاد و خاطره هشت شهید 
مدافع سالمت و 880 نفر فوت شدگان کرونا در استان بوشهر گفت : این مرکز برای 
ویژه  همچنین  و  خبری  و  تلویزیونی  رادیویی،   مستند  ده ها  وقایع  این  ضبط  و  ثبت 

برنامه رادیویی و تلویزیونی "ساعت سالمت" را برنامه ریزی، تولید و پخش کرده است.  
مومنانه  همـدلی  و  مواسـات  و  امدادرسـانی  مرحله  چهار  سال  یک  این  در  افزود:  وی 
از شبکه های سراسری و بین المللی  مردم نوعدوست استان بوشهر به صورت زنده 

پخش شده است.  
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3 اجتماعی
اقتصادی

مشاغل عمومی  زیر گیوتین کرونا
انجام شده  مطالعات 
بنگاه های  زمینه  در 
در  متوسط  و  کوچک 
ایران نشانگر ظرفیت  
بنگاه ها  این  باالی 
توسعه  ایجاد  برای 
در  اقتصادی  رشد  و 
اشتغالزایی  و  کشور 
در  آنها  نقش  و 
بیکاری  خ  نر کاهش 
از  یکی  )به عنوان 
اجتماعی(  معضالت 

و  اقتصادی  بنگاه های  این  حال  دارند،  تاکید 
)SME( کسب کارهای خرد، کوچک و متوسط
از  آمریکا  ظالمانه  تحریم های  دلیل  به  ایران 
از  کرونا  یک طرف و با شیوع اپیدمی ویروس 
شده  مواجه  بی سابقه ای  رکود  با  دیگر  سوی 
است . بسیاری از افراد در سال های اخیر با به 
کسب  خود  سرمایه ای  ظرفیت  تمام  کارگیری 
اوصاف  این  با  که  انداخته اند  راه  به  را  کاری  و 
برخوردار  الزم  رونق  از  بازار  اگر  بغرنج  شرایط  و 
صاحبان  این  برای  خسارت  جبران  نباشد 

بنگاه ها  بسیار سخت خواهد بود. 
کسب  اقتصادی  بنگاه های  ارزش  زنجیره  در 
که  بودند  متوسط  و  خرد،کوچک  وکارهای 
فروش  امکان   تعطیلی  به  الزام  دلیل  به 
تقاضا  به دلیل عدم  این واحدها  نداشته اند، 
ودر نتیجه کاهش درآمدها، افزایش هزینه ها، 
در  سرمایه  و  نقدینگی  تأمین  مشکالت 

گردش رو به تعطیلی هستند. 
مواجه  ورشکستگی  با  همه  که  بازار  این  در 
اینترنتی  هستند کسب کارهای که به صورت 
بر مبنی فناوری )IT(با مشتریان خود در  ارتباط 
محصوالت  تاحدودی  توانسته اند  بوده اند 
کوچک  کارهای  کسب  اما  بفروشند  خودرا 

چنین توانایی هایی  ندارند. 
در  مشکل  هزاران  با  که  کارها  کسب  این 
کرده اند  حفظ  را  خود  فعالیت  کنونی  شرایط 
فعالیت  روند   ، مذکور مضاعف  فشار  با  و 
حمایت  از  باید  کند،  نمی  متوقف  خودرا 
دولت برخوردار شوند. دولت ها وظیفه دارند 
ضررهای  از  بازار  به  ورود  با  مواقعی  درچنین 
بنگاه های اقتصادی جلوگیری کند. قانونگذار 
کاهش  برای  محرکی  باید  قانونی  ابزارهای  با 
این  شیوع  از  ناشی  اقتصادی  آسیب های 

ویروس در نظام اقتصادی باشد.
دولت می توان از طریق تسهیالت ارزان قیمت 
حق  خ  نر تقلیل  و  مدت  بلند  بازپرداخت  با 
بسته های  قالب  در  مالیاتی  معافیت  و  بیمه 
حمایتی بلند مدت،  همواره از تصاعدی شدن 
تا  کنونی  شرایط  در  بنگاهای  این  آسیب های 

حدامکان جلوگیری نمایید. 

یادداشت
بارگیری  و  تخلیه  ظرفیت  که  این  بابیان  شهر سازی  و  راه  وزیر   
بنادر کشور از ۱80 میلیون تن  به 280 میلیون تن رسیده است 
گفت :بررسی عملکرد ۱۱ ماه سال جاری نشان می دهد صادرات 
توسعه  اساس  همین  بر  است  یافته  افزایش  درصد   ۷ کشور 
می شود روند  بینی  پیش  و  دارد  قرار  کار  دستور  در  صادرات 

افرایشی داشته باشد.
آهن  راه  پروژه   کرد:  اضافه  اسالمی  محمد  جام جم،  گزارش  به 
تالش  و  می کند  طی  را  مالی  و  فرایندحقوقی   ، شیراز  - بوشهر 
می شود با هماهنگی های الزم اجرای آن سرعت گیرد.  قرار است 
 - بوشهر  آهن  راه  پروژه  بیشتر قطعات  پیمانکاران  استقرار  با 
و  برسد  بهره برداری  به  زمان بندی  برنامه  طبق  آینده  در  شیراز 
کامل راه اندازی  طور  به  بنادر  به  با اتصال  بوشهر  آهن  راه  خط 
افزایش  از  بخشی  این که  بیان  با  شهرسازی  و  راه  وزیر  شود. 
اتفاق  بوشهر  در بندر  کشور  بنادر  بارگیری  و  تخلیه  ظرفیت 
مختلف  پروژه های  اجرای  به  توجه  داد: با  ادامه  افتاده است، 
 ، بندر الیروبی  اسکله،  پست  جمله چند  از  بوشهر  استان  در 
افزایش تناژ کشتی و پذیرش شناورهای گوناگون باعث شده 
و بخش  واردات  و  صادرات  در  خوبی  جایگاه  نیز  بوشهر  بندر 

دریانوردی کشور داشته باشد.
افزایش  موجب  ظرفیت  افزایش  شد: این  یادآور  اسالمی 
ماه   ۱۱ که در  نحوی  به  شده است  بوشهر  استان  در  صادرات 
امسال میزان صادرات استان بوشهر نسبت به مدت مشابه 
بیانگر  این  و  می دهد  نشان  افزایش  درصد  گذشته ۱۵  سال 

هدف گذاری مطلوب در این بخش است.
وی گفت: استفاده از ظرفیت داخلی شرکت های کشتی سازی 
به  جدیدی  قراردادهای  و  گرفته  قرار  کار  دستور  در  بوشهر 
کشور  بنادر  شناورهای  تامین  در  تا  شده است  سفارش  آنها 
و  نقش  دریایی  فعالیت های  با  و  باشند  داشته  کار  سفارش 

عملکرد این بخش ارتقا یابد.
امید  و  کرد: درابتدای دولت تدبیر  محمد اسالمی خاطر نشان 

که تا  داشت  وجود  کشور  در  بزرگراه  کیلومتر   ۵00 و  هزار   ۱2
 20 به  میزان  این  دوازدهم  دولت  خدمت گزاری  فرصت  پایان 
می تواند جهش  این  که  می کند  پیدا  افزایش  کیلومتر  هزار 
بخش  در  همچنین  کرد:  بیان  باشد.وی  بخش  این  در  بزرگی 
شریانی  جاده های  توسعه  برای  نیز  راهی  آزاد  فعالیت های 

کشور سرمایه گذاری بخش خصوصی مورد توجه قرار دارد.
طول  امید  و  تدبیر  دولت  فعالیت  آغاز  در  شد:  یادآور  اسالمی 

می شود  تالش  که  بود  کیلومتر   ۱00 و  هزار   2 کشور  آزادراه های 
به  میزان  این  درصدی   ۵0 افزایش  با  دوازدهم  پایان دولت  تا 

سه هزار و ۱00 کیلومتر افزایش یابد.
در  دیگر  راه  آزاد  کیلومتر  چهار هزار  حاضر  زمان  در  گفت:  وی 
سال های  در  که  است  کار  دستور  در  اجرا  و  مطالعات  بخش 
شده  افتتاح  ح های  طر جمله  از  می شود.  اسالمی،  افتتاح  بعد 
از  بخشی  که  البرز  جنوب  گذر  کنار  را آزاد راه  آزادراهی  بخش  در 

شیراز   - اصفهان  راه  آزاد  افزود:  و  کرد  عنوان  است  ابریشم  راه 
در  نیز  بوشهر   - شیراز  راه  آزاده  اجرای  افتتاح و  آینده  سال  نیز 

دستور کار قرار دارد.
وزیر راه و شهرسازی در باره توسعه ناوگان هوایی کشور بیان 
آمریکا مانع رشد  کرد: هر چند حرکت های تروریستی اقتصادی 
از  تحریم ها  وجود  با  ولی  شده است  کشور  هواپیمایی  ناوگان 
هوایی  ناوگان  در  درصدی   ۱۵ توسعه  با  هوایپما  تعداد  لحاظ 

نسبت به سال 98 روبرو هستیم.
اسالمی تاکید کرد: تالش می شود با سازگار تعریف شده ناوگان 
نقل  و  حمل  حوزه  در  پیشرفت  مسیر  تا  یابد  توسعه  هوایی 

هواپیمایی جمهوری اسالمی هموارتر شود.
به  اشاره  با  هم  بوشهر  استان  دریانوردی  و  بنادر  مدیرکل 
که  بوشهر  استان  بندری  و  دریایی  پروژه  شش  از  بهره برداری 
نقش مهمی در ارتقای فعالیت های بندری خواهد داشت گفت 
ح تدقیق مطالعات یکپارچه مناطق ساحلی استان بوشهر   : طر

با اعتبار 30 میلیارد ریال مورد رونمایی شد.
پاک  ویژه  شناور  اندازی  آب  به  اشاره  با  زاده   ارجمند  سیاوش 
هزار  شش  اعتبار  با  فارس  خلیج  نفتی  آلودگی های  سازی 
میلیارد ریال افزود: برق رسانی به اسکله بندر مروارید خارگ با 

اعتبار 20 میلیارد ریال افتتاح شد.
افتتاح  به  اشاره  با  بوشهر  استان  دریانوردی  و  بنادر  مدیرکل 
 ۷۵ اعتباری  با  که  است  خارگ  بندر  ثابت  حریق  اطفا  سیستم 
 PM به  منجر  اساسی  تعمیرات  کرد:  خاطرنشان  ریال  میلیارد 
با اعتبار ۱4۵ میلیارد  تأسیسات زیربنایی محوطه بندر بوشهر 

ریال انجام شد.
ناوتکس  المللی  بین  سامانه  اتصال  اجرای  داد:  ادامه  وی 
، ریگ  ، بوالخیر ، خارگ، گناوه، محمدعامری، کنگان، دیر بوشهر
و الور ساحلی به شبکه سراسری از طریق فیبر نوری و تجهیز و 
راه اندازی سیستم مخابراتی ترمینال مسافربری بندر بوشهر با 

اعتبار 30 میلیارد ریال اجرا شده است.

با حضور وزیر راه و شهرسازی؛

افتتاح 6 پروژه دریایی و بندری در بوشهر 

قرآن طریق نجات وکمال انسان است که خداوند در آخرین مرحله بعثت انبیاءبه جامعه 
بشری ارائه نموده تا در فضایی پر از معرفت، معنویت و تمدن آفرینی زندگی کند و هم 
االنبیاء  خاتم  وحضرت  بخورد  رقم  رستگاری  و  سعادت  به  فرادنیا  هم  و  دنیایی  زندگی 

محمد مصطفی )ص( وائمه اطهار)ع( ستارگان  پرفروغ وبی غروب هدایت انسان ازطریق 
قرآن به اوج کمال و طریق نجات هستند به همین جهت تنها زندگی تراز اسالم، زندگی 
قرآنی با هدایت های حجت های معصوم الهی است. استان بوشهر از دیر باز استان قرآنی 
به تمام معنا بوده است و دارای تاریخ پرشکوهی در این عرصه هست. روز۱۶اسفند ماه 
و  انتخاب شده  قرآنی  روز  سالروز رحلت عالم جلیلقدرقرآنی میرزاحسین معتقداهرمی 
دراین روز با برنامه های خاص قرآنی سالی پر از قرآن پژوهی، قرآن فهمی و عمل به قرآن 
رقم می خورد. به همین جهت  استان بوشهر از سال های دیرین در عرصه قرآن نقش 
حوزه  در  هم  و  تالوت  عرصه  نخبگان  در  وهم  قرآنی  پژوهش های  در  هم  بوده  آفرین 
آن  تفسیر و هم در هنرهای قرآنی مثل خطاطی. زندگی انسان بر اساس قرآن باشد در 
همه کماالت انسانی وجود دارد. به همین خاطر پیامبر گرامی اسالم فرموده: بر شما باد 

که بر طریق قرآن زندگی کنید و قرآن کاروان ساالر شما در طریق زندگی باشد.
اساس  زندگی  در  که  کنید  عمل  و  بفهمید  راچنان  قرآن  :که  فرموده  )ع(  امیرالمومنان 

باشد که هیچگاه فردی بر شما در عمل به قرآن پیشی نگیرد.
به همین جهت استان بوشهر در دهه اخیر در بین استان های ایران، استان ممتاز قرآنی 
انتخاب شده و با کارهایی بسیار خوب در این عرصه مانند تنظیم سند قرآنی 20 ساله 
آینده استان در مسیر تحقق آموزهای قرآنی در زندگی مردمان این استان عزیز و والیت 
مدار است.   مرحوم متعقد اهرمی در سال ۱2۱۶  هجری شمسی در شهر اهرم به دنیا آمد. 

و از علمایی بودند که دارای فضل علمی حوزوی است . در حوزه خورموج و نجف اشرف 
، فهمیده و دارای سبک و هم هنرمندی قابل توجه  تحصیل کردند و هم شاعری گرانقدر

بودند به ویژه در عرصه خطاطی و روش ها و سبک های خطاطی.
دالیل  و  جواهرالظواهر  مثل  هستند  سنگی  گران  بسیار  کتاب های  و  آثار  دارای  وی   

ح ابیات ابن فارض و دالئل الفراصه. ،  رساله احیا المله و شر الظهور
مهم ترین اثر او قرآن به خط متقارن که حرف اول سطراول صفحه قرآن با حرف اول سطر 
آخر این صفحه هماهنگ است  و همین طور بقیه سطرها. یکی از شاهکارهای خطاطی 
استکبار  از  و  خواهان  مشروطه  از  می شود.  محسوب  قرآنی  خط  مهندسی  همچنین  و 
آموزشی  مختلف  عرصه های  در  بزرگوار  آن  و  بودند  بوشهر  استان  روحانیت  ستیزان 
عرصه  در  شایانی  خدمات  می کردند  تدریس  نیز  سعادت  مدرسه  در  و  حضورداشتند 

فرهنگ اسالمی به  استان بوشهر و در عرصه های قرآنی دارای آثار ماندگاری است.
ایشان شعرهای بسیارزیبایی دارند که هم به زبان عربی و هم به زبان فارسی  به جا مانده 
که  بود  زهجرت  وسه  وپنجاه  هزارودوصد  می گوید:  گونه  این  خود  تولد  است.درسال 

معتقد ز عدم زد قدم به ملک وجود
وی در سال ۱30۱هجری شمسی در بوشهر وفات یافت و در منطقه ریشهر به خاک سپرده 
شد. روز قرآن بوشهر را به یاد و خاطره همه قرآن پژوهش را گرامی می داریم. امیدواریم 

زندگی ما بر اساس قرآن باشد.

بوشهر طالیه دار فعالیت در عرصه قرآنی

عادل  قاسمی

  کارآ فرین و فعال 
اقتصادی 

استان  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
آبرسانی  ح های  طر بررسی  نشست  در  بوشهر 
حضور  با  تنگستان  و  دشتی  شهرستان های  در 
نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی و معاون 
مهندسی  شرکت  بهره برداری  بر  نظارت  و  راهبری 
ویژه  به  شهرستان ها  این  در  گفت:  کشور  آبفای 
از جمله نوسازی  ح های مختلف  در نوار ساحلی طر
و توسعه شبکه، مخازن ذخیره آب، آب شیرین کن، 
آب در دست  افزایش سهمیه  آب و  انتقال  خطوط 

اجراست.
استاندار  این که  بیان  با  حمزه پور  عبدالحمید 
آبرسانی و تامین  ح های  بوشهر توجه ویژه ای به طر
آبرسانی در  ح های  اعتبارات آن دارد گفت: اجرای طر
اولویت تامین اعتبار در استان بوشهر قرار دارد.وی 
از اجرای خط انتقال 2۵ کیلومتری در دشتی خبر داد 
آب  چاه های  از  شیرین  آب  انتقال  خط  کرد:  بیان  و 
تنگ سدر در حال اجراست که با تکمیل این پروژه 

آب آشامیدنی این شهرستان پایدار می شود.
بوشهر  استان  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
میلیارد   ۵0 را  پروژه  این  اجرای  نیاز  مورد  اعتبار 

تومان دانست و خاطر نشان کرد: تاکنون 
که  شده  اجرا  پروژه  این  درصد   ۵0

تکمیل  آینده  ماه  تا  می شود  تالش 
اجرای  به  اشاره  با  حمزه پور  شود. 

روستاهای  در  آب  ذخیره  مخازن 
با تکمیل  دشتی و تنگستان گفت: 
ساحلی  نوار  در  آب  پروژه ها  این 
نشست  این  می شود.در  پایدار 
تنگستان  و  دشتی  مردم  نماینده 

از  یکی  این که  بیان  با  اسالمی  شورای  مجلس  در 
مطالبات به حق مردم در دشتی و تنگستان تامین 
سال   2 در  داشت:  اظهار  است  آشامیدنی  آب 
با  شهرستان  این  ساحلی  نوار  روستاهای  گذشته 
اجرای  با  قبل  سال  که  بودند  مواجه  کم آبی  بحران 
ح هایی از سوی شرکت آب و فاضالب استان این  طر

مشکالت تا حدودی کاهش یافت.
غالمحسین کرمی با قدردانی از اقدامات شرکت آب 
و فاضالب استان بوشهر از تالش های انجام شده 
آشامیدنی  آب  تامین  در  مردم  مطالبات  تحقق  در 
افزود: برای اتمام پروژه های آبرسانی شهرستان های 

الزم  اعتبارات  تخصیص  ضمن  تنگستان  و  دشتی 
تکمیل  پروژه ها  این   ۱400 ماه  خرداد  پایان  تا  باید 
نوسازی  اعتبارات  شده  انجام  پیگیری های  شود.با 
می رود  امید  که  شده  تامین  شبکه آبرسانی 
و  تنگستان  آبرسانی  مشکل   ۱400 تابستان  در 
در  آب  ذخیره  مخازن  تکمیل  شود.  برطرف  دشتی 
روستاهای تنگستان و دشتی باید در اولویت قرار 
بگیرد. وی، خواستار افزایش سهمیه آب تنگستان 
راهبری  . معاون  کوثر شد  آبرسانی  از خط  و دشتی 
آبفای  مهندسی  شرکت  بهره برداری  بر  نظارت  و 
آبرسانی  مشکالت  حل  این که  بیان  با  هم  کشور 
شرکت  این  اولویت های  از  یکی  بوشهر  استان 
مشکالت  حل  راستای  در  کرد:  خاطرنشان  است 
متعددی  و  مهم  ح های  طر بوشهر  استان  آبرسانی 
پروژه های  قالب  در  استان  این  مختلف  نقاط  در 
ساخت  شبکه،  توسعه  و  نوسازی  آب شیرین کن، 
آبرسانی  چاه های  تجهیز  و  حفر  آب،  ذخیره  مخازن 
حمیدرضا  اجراست.  حال  در  آب  انتقال  خطوط  و 
آب شیرین کن  پروژه های  از  برخی  کرد:  بیان  کشفی 
مدار  وارد  تابستان  فصل  از  قبل  بوشهر  استان 
در  تسریع  به  اشاره  با  می شود.وی،  تولید 
آبرسانی در شهرستان دشتی و  پروژه های 
اعتبارات  تامین  با  کرد:  تاکید  تنگستان 
آبرسانی  پروژه های  می شود  تالش  الزم 
در این 2 شهرستان به ویژه آبرسانی 
گرما  فصل  از  قبل  روستایی 
در  مردم  تا  شود  تکمیل 
آب  کمبود  با  تابستان 

مواجه نباشند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان :

با پایداری آب دشتی و نوار ساحلی تنگستان آفرینی   کار  رویداد  اختتامیه  آیین  در  بوشهر  استان  امداد  کمیته  کل  مدیر 
بهره  با  می توانند  که  دارند  وجود  استان  سطح  در  مستعدی  افراد  که  این  بیان 
گیری از دانش های روز در زمینه استارت آپ ها، کسب و کار خوبی را برای خود و 
خانواده هایشان ایجاد نمایند گفت: هم اینک جامعه با دانش و اطالعات خود از 
ظرفیت این بخش به خوبی آشنایی یافته است که اگر به دنبال رقابت با دنیای 

ج هستیم باید از این فضا بیشترین بهره را ببریم. خار
و  آموزان  دانش  دانشجویان،  از  نهاد  این  حمایت  این  به  اشاره  با  لطفی،  احمد 
کار  اقدامات  قبیل  این  اگر  افزود:  نهاد  این  پوشش  تحت  کارآفرین  مددجویان 
از این قشر ایده پرداز انجام  آفرینی در این نهاد توسعه یابد حمایت های کامل 

خواهد شد تا فعالیت های آنها به نتیجه الزم برسد.
غ التحصیالن را با محیط کسب و کار از اهداف این  لطفی آشنایی دانشجویان و فار
رویداد کارآفرینی دانشجویی عنوان کرد و گفت: آشنایی این نخبگان با چالش های 
ح و عملی کردن ایده های نو و دانش بینان از دیگر اهداف این رویداد  اجرای طر
است. لطفی با بیان این که در این آیین 200 نفر در قالب ۱۵ تیم ایده ها و مدل بوم 
از بررسی  را در 3 محور اصلی رویداد ارسال کردند، گفت: پس  کار خود  کسب و 
داوران، ۵ تیم به عنوان برگزیده معرفی شدند که از آنها تقدیر و تجلیل به عمل 
آمد. مدیر کل کمیته امداد استان بوشهر خاطرنشان کرد: ایده های این افراد در 
اینترنت  و  سازی  کشاورزی،هوشمند  محصوالت  فرآوری  و  کشاورزی  محور های 

اشیاء و همچنین صنایع خالق ارسال شده است.
وی افزود: این رویداد یک فرصت بود تا افرادی که از لحاظ مالی دارایی کافی ندارند 

بتوانند با بهره گیری از این دانش روی پای خود بایستند.
اولین رویداد کارآفرینی با 3 محور "هوشمندسازی و اینترنت اشیاء،  کشاورزی و 
فرآوری محصوالت کشاورزی،  صنایع خالق " به منظور آشنایی افراد تحت حمایت 
و  ترویج  و  تجاری سازی  تا  ایده  یک  گیری  شکل  مراحل  و  کار  و  کسب  ادبیات  با 
ح های  طر اندازی  راه  برای  الزم  بسترسازی  هدف  با  و  کارآفرینی  فرهنگ  تقویت 

استارتاپی و دانش بنیان از ۱۵ بهمن تا ۱4 اسفند به صورت مجازی برگزار شد.
برندگان این رویداد پس از رقابت و بررسی هیات داوران به ترتیب رتبه عبارتند از:

آقایان  توسط  هوشمند  استنشاق  دستگاه  تولید  با  آریامن"  تیم"  اول:  رتبه 
مجتبی میرکی، وحید زنده بودی، محمد کوهی )دانشجویان رشته مهندسی برق 

الکترونیک دانشگاه خلیج فارس( 
آقایان  رتبه دوم: تیم "فناوران سالمت" با تولید دستگاه پالس اکسیمتر توسط 
محمد حسن موذنی نسب و مصطفی دشتی )دانشجویان رشته مهندسی برق ( 

تصادف  هشدار  سنسور  تولید  با   " هشدار "یارا  تیم های  به   
ً
مشترکا  : سوم  رتبه 

رشته  )دانشجویان  درویشی   علی  و  منصوری  رضا  محمد  آقایان  توسط  خودرو 
مهندسی برق ( و همچنین  تیم "فانتوم" با طراحی و ساخت فانتوم کنترل کیفیت 
و دزیمتری در دستگاه تصویربرداری سی تی اسکن توسط خانم خاطره شمسی و 

آقای بهزاد محسن زاده تعلق گرفت 
طریق   از  پستی  مرسوله های  حمل  طراحی  با  "عالءالدین"  تیم  به  چهارم:  رتبه 
)دانشجویان  کوهستانی  محمد  و  مصطفی  آقایان  توسط  هوشمند  اپلیکیشن 

رشته مهندسی برق دانشگاه خلیج فارس (  تعلق گرفت.

حمایت از ایده های کارآفرین در کمیته امداد

آیت اهلل صفایی بوشهری:



w w w . j a m e j a m d a i l y . i r     w w w . d a n e s h p a y a m . i r ضمیمه رایگان روزنامه در  استان بوشهر

  صاحب امتیاز :           
  سازمان صد  ا و سیمای جمهوری اسالمی ایران  

 تحریریه شهرستانها:            02۱-44233۵۱۱

  سرپرست استان بوشهر: علیرضا برازجانی
 دفتر سرپرستی استان بوشهر :0۷۷-34232۵29          

 دورنگار :34230۷30- 0۷۷      

سه شنبه    19 اسفند    1399   شماره 5896

جــــــز فیض وجود او، نباشد هرگز   
عکس نمود او، نباشد هرگز

مرگ است، اگر هستی دیگر بینی  
امام خمینی - رهبودى جز بود او، نباشد هرگز

نماینده ولی فقیه در استان:

رسانه  مکتوب جایگاه خود

  را از  دست نخواهد داد

، مدیر مسئول  دفتر نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر
و جمعی از مدیران روزنامه جام جم و سرپرست روزنامه جام جم در 
استان بوشهر با آیت اهلل صفایی بوشهری نماینده ولی فقیه در استان 

و امام جمعه بوشهر دیدار کردند.
به گزارش جام جم آیت اهلل صفایی بوشهری در این نشست ضمن 
تبریک میالد امیر المؤمنین امام علی »علیه االسالم« و با بیان این که 
ع بسیار مهم است، اظهار داشت: رسانه  ع رسانه یک موضو موضو
در شرایط کنونی جهان یک مقوله مهم، استراتژیک، راهبردی و حیاتی 
است. نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر با بیان این که 
االن بخش زیادی از جوامع را رسانه ها مدیریت می کنند، افزود: اگر 
رسانه مدیریت نشود و تحت کنترل قرار نگیرد، رسانه همه چیز را 
مدیریت می کند. امام جمعه بوشهر با بیان این که انسان تابع اندیشه 
و افکار خویش است، تصریح کرد: جهان استکبار در پی مهندسی 
افکار مردم دنیاست و رسانه را به عنوان پلی جهت مدیریت افکار 
می داند و در این زمینه هر کس بتواند رسانه را در خدمت بگیرد، 
موفق خواهد بود. وی گفت: جهان استکبار به سرکردگی آمریکا و رژیم 
اشغالگر قدس و کشور های وابسته از دیرباز به دنبال مدیریت ادراکی 
حوزه معرفتی انسان بوده اند و اینک به دنبال این هستند که جهان را 

بر اساس نظام استکباری خود دچار تحریف و وارونگی کنند، تا بتوانند 
با مدیریت افکار به هدف های شوم خود از جمله تسلط بر مراکز قدرت 
و ثروت دست پیدا کنند. نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه 
بوشهر ادامه داد: اگر ما به رسانه توجه داشته باشیم می توانیم افکار 
جامعه خود را مدیریت کنیم اما اگر در این زمینه ضعف داشته باشیم 

افکار جامعه تحت مدیریت رسانه های بیگانه قرار می گیرد.
آیت اهلل صفایی بوشهری با بیان این که االن تمام سرمایه گذاری رسانه 
ای جهان استکبار بر این معناست که مدیریت افکار دنیا را به دست 
بگیرد، افزود: در تاریخ جهان هیچگاه به اندازه شرایط کنونی، رسانه به 

عنوان ابزار و مؤلفه قدرت در مهندسی ادراکی استفاده نشده است.
امام جمعه بوشهر افزود: در محاسبه قدرت، نقش رسانه از تکنولوژی 
نظامی هم باالتر است به همین دلیل توجه به این نقش و اهمیت و 
جایگاه آن در جغرافیای جامع جهانی بسیار مهم است و در این ارتباط 

باید بازکاوی نوینی در ارتباط به جایگاه رسانه داشته باشیم.
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر گفت: در شرایط 
کنونی وضعیت رسانه ها از مکتوب به سمت دیجیتال و مجازی سوق 
پیدا کرده و مقداری رسانه های مکتوب کمرنگ شده اند اما هیچگاه 

جایگاه خود را از دست نخواهند داد.

استاندار بوشهر در نشست با مدیر مسئول و سردبیر حوزه استان ها 
با اشاره به نقش مهم رسانه ها در شرایط کنونی کشور اظهار داشت: 
رسانه ها به ویژه رسانه های مکتوب نقش مهمی در ایجاد امید و 

نشاط و مقابله با فضای تخریبی علیه کشور دارند.
به گزارش جام جم عبدالکریم گراوند با اشاره به اقدامات صورت 
گرفته در استان در شرایط سخت تحریم گفت: دولت با وجود شرایط 
را  کشور  توسعه  روند  اما  اقتصادی  مشکالت  و  تحریم ها  سخت 
۱۱0 تخت  متوقف نکرد به طوری که در استان بوشهر بیمارستان 
خوابی در مدت 3 سال تکمیل شد و این اقدام یک رکورد در کشور 

است.
در  خاییز  سد  ساخت  عملیات  همچنین  افزود:  بوشهر  استاندار 
سال 9۶ شروع شد و فروردین ماه 99 با وجود همه مشکالت مالی به 

نتیجه می رسد.
وی ادامه داد: منابع مالی و اعتبارات را بدون برنامه و اولویت بندی 
هزینه نکردیم و این یکی از مسیرهای تحقق اهداف برنامه ریزی 
شده بود. گراوند در مورد مشکالت تامین آب در استان بوشهر اظهار 
داشت: در حالی که در نقاط جنوبی شهر بوشهر آبرسانی با تانکر 

انجام می شد اما به همت دولت این مشکل برطرف شد ، ضمن 
این که فاضالب بافت قدیم شهر بوشهر در مساحت 38 هکتار به 

نتیجه رسید.
 استاندار بوشهر تصریح کرد: مجموعه حجم آب شیرین کن های 
موجود در استان تا قبل از دولت دوم تدبیر و امید 20 هزار متر مکعب 
بود اما اکنون این رقم به 32 هزار متر معکب رسیده ضمن این که آب 
شیرین کن 3۵ هزار متر مکعبی بوشهر با ۷0 درصد پیشرفت در حال 
ساخت است و تا پایان دولت در مجموعه ۱۵0 هزار متر معکب آب را 
ح های  شیرین سازی خواهیم کرد. گراوند تاکید کرد: با اجرای این طر
آبرسانی، تامین آب از منابع داخلی که پیش از این ۱0 درصد بود به 
میزان 40 درصد خواهد رسید.  وی اضافه کرد: هم اکنون 3۶ شرکت 
دانش بنیان در استان بوشهر داریم که زمینه استغال ۱420 نفر را 
فراهم کردند که بیش از 900 شغل از این تعداد در دولت دوم دکتر 
روحانی محقق شده است. در این دیدار مهدی عرفاتی)مدیرمسئول 
روزنامه جام جم(،محسن طارمیان)معاون بازرگانی و اجرایی (،امیر 
 مسروری)سر دبیر استان ها(و علیرضا برازجانی ،سرپرست روزنامه

 جام جم در استان بوشهر حضور داشتند .

استاندار بوشهر در دیدار با مدیران 

روزنامه جام جم مطرح کرد

نقش رسانه ها  در   
نشاط آفرینی جامعه


